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ACTA CAPITULI WRA'I'ISLAVIENSIS 1500-1562. DIE SITZUNGSPROTOKOL
LE DF.6 BRF.SLAUER DOMKAPITELS IN DER ERSTEN HALFTE DES 16. JAHR
HUNDERTS. Wyd. Alfred S a b  i s  c h, t. 1, cz. 'l, 1500--'1513, ss. LXIX, 617, cz. 2, 
1514-1516, s. &19-1000, Koln 1972. 

Były pracownik Archiwum Kapitulnego we Wrocławiu prałat Alfred Sabisch 
w wiedeńskim wy<lawnictwie zamierza opublikować w trzech tomach protokoły po
siedzeń Kapituły Wrocławskiej za lata '1500-1562. Ukazał się tom I w dwóch częś
ciach, który obejmuje 14 lat. We wstępie wydawca kreśli historię wydania. Następ
nie w trzech wstępnych rozdziałach (s. XXI-LXVIII) podaje historię diecezji wro
cławskiej od powstania do 11562 r. W drugim rozdziale omawia historię tekstu pro
tokołów z lat 1500--'1516, zestawia <lokladne dane o notariuszach, ,prałatach i ka
nonikach wrocławskich. Potem następuje edycja tekstu. Drugą część kończy zesta
wienie nazw miejscowości występujących w tekście w języku polskim i niemieckim. 
Słownik łacińsko-niemiecki, indeks osób i miejscowości oraz dokładna bibliografia 
świadczą o wysokim poziomie edytorskim i znakomitym opanowaniu zasad źródło
znawczych przez wydawcę. 

Protokoły wrocławskiej kapituły katedralnej w liczbie 1049 opublikowane 
w pierwszym tomie dzielą się na 3 grupy, Pierwsza zawiera protokoły 1-205, obej
mujące lata 11500 (17 stycznia) - 1504 (19 lipca). Protokoły 296-302 drugiej grupy 
zawierają 7 tekstów dokumentów kapituły przedstawiające sprawy i decyzje z lat 
1505-1509·. Protokoły 303--'1049 stanowią trzecią grupę i obejmują lata 1510 (26 

marca) - 1516 (23 grudnia). Pierwsza grupa odtworzona jest z odpisu „Apparatus 
Melanchthonianus" F. van de Veldego (AA Wr., sygn. III b :1). Trzecia grupa, na 
którą składa się 746 protokołów, zawarta jest w oryginalnym rękopisie .,Acta Ca

pituli" z lat 1510-1520 (AA Wr., sygn. III b la, rękopis na papierze il.7 X 21,2 cm, 
583 kart). 

Protokoły pisane t>o 19 VII '1504 do 26 III 1510 r. trzeba uznać za zagubione. 

Te brakujące protokoły z . XVI w. zastępuje w pewnej mierze 6 tomów arkuszo

wego formatu z odpisami „Apparatus Melanchthonianus" F. van de Veldego. Brak 
oryginału protokołów z lat 1504,-.:1510 tłumaczyć można niekorzystnymi warunkami 

tego okresu, przeciążeniem notariuszy innymi urzędowymi ,pismami, wobec czego 

opóźniali przepisywanie „na czysto" swoich notatek z posiedzeń. Kapituła musiała 

np. nakazać notariuszowi A. Ruchamerowi, by oddal bez zwłoki czystopisy proto

kołów do 1509 r. i inne znajdujące się u niego akta. Ten zdaje się wyprosił prze
dłużenie terminu oddania czystopisu do ·1517 r. Czy Ruchamer rzeczywiście czysto

pisy dokończył i oddal w terminie, nie wiadomo. Tom protokołów za okres od 

1509 do marca 1510 r. bezpowrotnie zaginął. Tak wygląda historia tekstów. 
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W edycji tekstów A. Sabisch p�yjąl następujące zasady. Przy wydaniu tekstu 
stosował współczesną interpunkcję, używając obecnych znaków pisarskich. Imiona 
własne osób pisane są według ich brzmienia, a przy odrębnym lub zmiennym spo
sobie zapisu w tekście oryginalnym oddane zostały w ujednoliconej formie. Glo
sariusz w dodatku poucza o słowach i zwrotach używanych w oryginale. 

Teksty protokołów przepisane są w całości, z wyjątkiem każdorazowej formuły 
wstępnej, i zaopatrzone są w dokładną datę: rok, miesiąc, tydzień, dzień, jednolicie 
skrócone, przy czym zmianę miejsca posiedzeń kapituły każdorazowo zaznaczono. 
Formuły wstępne protokołu wymieniające uczestników po nazwisku, imieniu, ty
tule, randze podane są jednolicie. Wszystkie nazwiska są zweryfikowane, nazwy 
miejscowości uzupełnione brzmieniem ich po 1945 r. Spisy niemiecko-polskich i pol
sko-niemieckich nazw miejscowości umieszczone są w dodatku do każdego z trzech 
tomów. Nazwiska członków lub urzędników określonych w tekście tylko imionami, 
tytularni lub rangą i dalsze oznaczenia zawarte są w nawiasach. Każdy protokół 
dzieli się na rzeczowo łączące się odcinki. Odsyłacze w danym odcinku protokołu 
oznaczonego na początku gwiazdką oznaczają związek z przedmiotem obrad dłuż
szego okresu czasu. Wydawca pozostawił skróty zachowane w protokołach, 'takie 
jak: eps (episcopus), cplm (capitulum), cplaris (capitularis), dni (domini). W przy
pisach zamieszczono wyczerpujący komentarz z podaniem odpowiedniej literatury 
i danych archiwalnych, jeśli dane te powtarzają się często, odsyła się czytelnika do 
pierwszej wyczerpującej wzmianki. Jak widać z zastosowanych zasad edytorskich, 
wydawca w sposób drobiazgowy sprostał współczesnym wymogom wydawniczym 
źródeł historycznych. Z drugiej strony wydane akta wzbogacają wykaz źródeł dru
kowanych do dziejów diecezji polskich. Niektóre z nich przecież, jak gnieźnieńska, 
krakow�ka, płocka, poznańska i włocławska, posiadają wydane jedynie w wyborze 
przez B. Ulanowskiego olcto swych kapituł, ole vvydnvvnictwn te si<;gajq ubiegłego 

wieku 1. 
Protokoły posiedzeń kapituły wrocławskiej są wspaniałym źródłem do poznania 

historii Sląska w pierwszej połowie XVI w. Przeważa w nich problematyka ko
ścielna. Nie brak jednak i danych do historii społeczno-gospodarczej, politycznej 
i kultury. Są wreszcie prawdziwą kopalnią materiałów do studiów nad mentalnością 
ludzką oraz życiem codziennym ludności śląskiej w omawianym okresie. 

Opublikowany tom, pod względem edytorskim znakomity, winien stać się za
chętą do podjęcia planowych i zespołowych wysiłków nad kontynuacją rozpoczętego 
w ubiegłym stuleciu przez B. Ulanowskiego dzieła, tj. wydawania źródeł historycz
nych z archiwów kościelnych. 

Roman Ni1· 

1 B. U 1 a n o w s  k i, Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438-

1523, 1438-1525) (Archiwum Komisji Historycznej, t. VI, 189'1); t e  n ż e, Acta ca

pituli Plocensis ab an. 1514 ad an. 1577 (tamże, t. X, 1916); t e  n ż e, Acta capitulo

rum saeculi XVI selecta 1519-78, Vol. 1, Pars 1, Akta kapituł poznańskiej i wło
cławskiej (Acta Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, t. XIII, 1908); t e  n ż e, 
Acta capitulorum nec non iudieiorum ecclesiastioorum selecta, Vol. 1: Acta ćapi
tulorum Gnie�nensis, Poznaniensis et Vladislaviensis (1408_)1530) (Monumenta Medii 
Aevi Historica, t. XIV, 1894); Vol. 2: Acta dioecesum Gneznensis et Poznaniensis 
1403--JJ.530 (tamże, t. XVI, 1902); Vol. 3, Pars 11: Acta iudiciorum ecclesiasticorum 
dioecesum Plocensis, Vladislaviensis et Gneznensis (1422-1533) (tamże, t. XVIII, 
1908). 
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D. S t  e g m  a n n, :pIE ERBEN BISMARCKS. PARTEIEN UND VERB.ANDE IN
DER SPATPHASE DES WILHELMINISCHEN DEUTSOHLANDS. SAMMLUNGS
POLITIK 1897-1918, Koln-Berlin 1970, ss. 584. 

Choć jest to tylko przerobiona praca doktorska (Autor wyszedł ze znanej szkoły 
prof. Fischera z Hamburga), nie tylko rozmiarami, ale i podstawą źródłową 'musi 
budzić podziw. Stegmann sięgnął do 12 archiwów obu państw niemieckich, wyko
rzystał blisko ·100 czasopism i gazet (przeważnie zresztą tylko ich części), wiele 
różnych innych źródeł drukowanych i zna obszerną literaturę dotyczącą wewnętrz
nych stosunków w Niemczech w końcu X'IX i na początku XX w. (zestawienie 
źródeł i literatury obejmuje 35 stron). Zgromadził materiał wręcz ogromny. Uderza 
także sięganie do źródeł różnego rodzaju. Obok więc świadectw pozostawionych 
przez władze centralne, niekiedy przez administrację lokalną, zużytkowane zostały 
źródła pochodzące od polityków i partii, różnego rodzaju organizacji i związków 
czy pressure groups, a także, co w pracach z historii politycznej nie zdarza się 
często, organizacji gospodarczych i nawet zakładów przemysłowych. Choć trudn� 
o pracę, zwłaszcza tego typu, w której nie można by stwierdzić braków (w tym
wypadku wsppmnieć można, że nie wszystko wyzyskane zostało z głównych archi
wów NRD, w Merseburgu i Poczdamie), byłoby nadmiarem gorliwości czynić Auto
rowi z tego zarzut.

Treść rozprawy oddaje najlepiej drugi z podtytułów. Chodzi w niej bowiem 
o wyśledzenie dziejów tworzenia się sojuszu między ugrupowaniami prawicowymi.
Terminu „ugrupowania", stosunkowo mało precyzyjnego, używam celowo, gdyż
w pracy mowa jest zarówno o partiach od konserwatystów do prawicy narodowych
liberałów, jak o wspomnianych organizacjach i grupach nacisku, wreszcie o gru
pach gospodarczych, jak ciężki przemysł. Najwięcej miejsca Autor poświęcił czoło
wej organizacji ciężkiego przemysłu Centralverband Deutscher Industrieller, orga
nowi agrariuszy Bund der Landwirte, narodowym liberałom, następnie partiom
konserwatywnym, Związkowi Wszechniemieckiemu i paru innym organizacjom.

Wymieniony w podtytule okre:s - to czas pomiędzy rzuceniem przez Miquela

hasła Sammlungspolitik a działalnością Vaterlandspartei w końcowej fazie wojny. 
Ale Autor widzi ten okres w szerszym kontekście. W Jatach poprzednich dostrzega 
genezę__ opisywanego przez siebie zjawiska w polityce Bismarcka w postaci kartelu
z 1887 r., a kontynuację w obozie walczącym z republiką weimarską, a więc w pu
czu Kappa, działalności Hugenberga i wreszcie dojścia do władzy Hitlera. W sumie 
zagadnienie współpracy czy później sojuszu skrajnej prawicy urasta w pracy do 
roli jednego z najważniejszych problemów tych lat. 

Na poparcie swoich tez Stegmann zgromadził niebywałą liczbę wypowiedzi, me
moriałów, programów, ,projektów itd. Czytelnik aż gubi się w setkach świade�tw. 
Tak jest szczególnie przy opisie lat 100.2-1914, którym Autor poświęcił najwięcej 
miejsca, ale w gruncie rzeczy w niewiele mniejszym stopniu w innych częściach 
książki. Cytowane są zarówno opublikowane artykuły prasowe, przemówienia par
lamentarne czy broszury, jak i pouiine listy czy memoriały. 

Za podstawę kształtującego się powoli, stopniowo i nie bez wstrząsów sojuszu 
ciężkiego przemysłu i konserwatystów, którzy tracili charakter partii wyłącznie 
junkierskiej, uznał Autor wrogość wobec socjalizmu, wobec społecznej polityki pań
stwa, imperializm oraz interesy gospodarcze, zwłaszcza w zakresie polityk.i celnej. 
Podaje także cały szereg haseł oraz prób uzyskania wpływu na prasę czy liczniej
sze grupy społeczeństwa (np. cały ruch „stanu średniego"). Za szczególnie intere
sujące fragmenty uznać należy uwagi o stosunku przedstawicieli ciężkiego prze-
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mysłu do partii narodowoliberalnej, odchodzenie od uznawania jej za reprezen
tantkę własnych interesów i przechodzenie do partii konserwatywnej. z tym zwią
zane są urywki o stosunkach wewnątrz partii narodowoliberalnej, wahania między 
młodo- i staroliberałami. Zresztą takich ważnych części czy zagadnień wymienić 
można znacznie więcej. 

Mimo wszystko jednak pod niejednym względem rozprawa jest dyskusyjna. 
Sam proces solidaryzowania się interesów dwóch ważnych grup społecznych w Niem
czech wilhelmińskich jest niewątpliwy i pisano o nim nieraz (choć nikt nie uczynił 
go przedmiotem tak szczegółowego studium). A jednak, choć Autor starał się poka
zać także czynniki, które proces ten hamowały, obraz jest uproszczony. W pracy 
dokonany został podział ugrupowań politycznych w Niemczech na dwie grupy, pra
wicę i lewicę, przy czym linia podziału miała przebiegać wewnątrz partii narodowo
liberalnej. A więc prawica od konserwatystów do narodowych liberałów w ich pra
wicowej części, a lewica od narodowych liberałów do prawicy socjaldemokracji 
(z tej grupy Stegmann więcej pisze poza narodowymi liberałami o Hansabund, le
wicą ruchu robotniczego w ogóle się nie interesuje, o podziale takim por. np. s. 398). 
Nie chodzi mi tutaj o przeciwstawianie wszystkich ugrupowań klas posiadających 
ruchowi robotniczemu, choć i taki podział istniał, ale ogólnie o stwierdzenie, że nie 
było sztywnych ram podziału przyjętego przez Autora. Z jednej strony różnice 
między konserwatyzmem a liberalizmem ulegały ewolucji (wystarczy wspomnieć 

· losy ustaWY szkolnej z 1904 r.), na skutek czego konserwatyści godzili się niekiedy
na współpracę nawet z lewicą liberalną (ostatecznie na tym polegało „konservativ
liberale Paarung" bloku Btilowa, choć konserwatyści stawiali opór i oni zerwali
związek). Przykładów takich !l)Odać można znacznie więcej. Z drugiej zaś strony
wewnątrz tak rozumianej prawicy były także różnice. Nie mówię już o wy;padkach,
gdy chodziło o względy materialne, bardzo ogólnie pojętą odpowiedź na pytanie, kto
i w jakim stopniu ma pokrywać koszty politY'ki imperialistycznej (nie wszystko
można było przerzucić na cale społeczeństwo), czego przykładem były losy reformy
finansowej z 1909 r. (dla Autora jest to tylko konflikt między konserwatystami
i liberałami). Nawet jednak gdy chodzi o tak - jak mogłoby się wydawać -
proste zagadnienie, jak stano_wisko wobec ruchu robotniczego, sytuacja nie była
prosta. Wrogość czy niechęć wobec niego sięgała daleko poza ramy prawicy w po
jęciu Autora (hasło bloku od Bassermanna do Bebla możliwe było tylko w Bawarii,
i to na bardzo ograniczoną skalę), a jednocześnie w głąb prawicy szły \Viplywy
hasła liczenia na „linienie się" (Mauserung) socjaldemokracji (wystąpiło to już
w czasie debat nad projektem ustawy o ochronie łamistrajków z '1899 r. - stano
wisko podobne Stegmann przypisuje tylko „lewicy"). Inna część programu „kon
serwatywnego" - imperializm jako polityka ekspansji - sięgał nieraz głęboko
w szeregi „lewicy"; wystarczy tu przypomnieć choćby stanowisko tych ugrupowań
wobec celów wojennych w latach 191�1918.

Łączy się z tym drugie zagadnienie. Mimo układu chronologicznego �notabene
pociągnął on za sobą pewne potknięcia konstrukcyjne, np. kilka razy mowa jest
o antyparlamentarnym programie i zamierzeniach „prawicy", przy czym wypowie
dzi pochodzące z różnych lat są do siebie nieraz bardzo podobne) za mało uwzględ
niona została zmiana sytuacji, w której w ten czy w inny sposób dochodziło do
zbliżenia różnych grup prawicowych czy je projektowano. Nie łączyłbym tak bardzo
ze sobą (choć brzmi to efektownie) kartelu z 1188'7 r. aż z działalnością Hugenberga
z czasów upadku republiki weimarskiej. Jakaś różnica istniała między konserwa
tyzmem końca lat osiemdziesiątych, czasów Westa1·pa (choć chciał on, aby cesarz
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miał prawo rozpędzić parlament przy pomocy porucznika z patrolem kilku żołnie
rzy) i Hugenberga, który doprowadził resztki partii do sojuszu z hitlerowcami. 

Podawane w tak wielkich ilościach różnego rodzaju współczesne świadectwa 
cytowane są niejednokrotnie w sposób jednoplanowy (przyczynia się to także do 
wspomnianego nadmiaru szczegółów), a nie zawsze posiadają one jednakową wagę. 
Brak często podk'Teślenia, co w tym wszystkim było najważniejsze, a także w jakim 
stopniu były to plany czy zamierzenia realne. 

Przy całym zaś niezwykłym bogactwie faktograficznym pracy wymienić można 
także braki. I ta'k Autor nie wspomniał np., jaką rolę przy formowaniu się „pra
wicy" odgrywał nacjonalizm, co widoczne było choćby na podstawie haseł anty
polskich. Nie bez powodu hasło „Sammlung" rzucone przez Miquela wiązało się 
chronologicznie, i nie tylko pod tym względem, z zaostrzeniem polityki antypolskiej. 
O tzw. kolonizacji wewnętrznej zamieszczono tylko krótki fragment; brak w nim 
stwierdzenia, że nie było to pojęcie jednoznaczne, że obok hasła osadzania na ziemi 
robotników rolnych (co mieściło się w junkierskim programie kolonizacji wewnętrz
nej, a co, dodajmy, łączyło się z hasłem pozostawiania rzesztówek dzielonych ma
jątków) inny program, niekiedy motywowany hasłami antyjunkierskimi, przewi
dywał położenie gtównego nacisku na kolonizację chłopską. Przykładów podobnych 
pominięć podać można więcej. 

Praca Stegmanna wyrosła w tradycji poglądów Kehra, młodego historyka okresu 
międzywojennego; zbliżona jest pod pewnymi względami do prac Wehlera, Puhlego 
czy Geissa. Cechuje ją ostry krytycyzm wobec własnej przeszłości, śmiałość poglą
dów, interesujący sposób formułowania zdania. Przynosi wiele ciekawego materiału, 
ale nie pozbawiona jest usterek. 

Adam Galos 

PAMIĄTKI POWSTAŃCZE W ZBIORACH MUZEÓW ŚLĄSKICH. KATALOG, 
red. T. Chruścicki i J. Ligęza, Opole 1972 (!), ss. 2'19. 

Cenna inicjatywa opublikowania katalogu materiałów z czasów powstań śląs
kich, podjęta przez muzea okręgowe w Bytomiu i w Opolu w związku z obchodami 
50-lecia III powstania śląskiego, doczekała się wreszcie realizacji; wydawnictwo to
zostało wydrukowane, jak informuje stopka drukarska, w kwietniu 1972 r. (na kar
cie tytułowej widnieje natomiast data: Opole 1971). Rzecz zainteresuje z pewnością
nie tylko muzealników, lecz także historyków - badaczy dziejów nowożytnych,
a przede wszystkim specjalistów z zakresu ruchów narodowych. Tytuł recenzowanej
edycji jest mało precyzyjny. W rzeczywistości Katalog obejmuje pamiątki okresu
powstań ś l ą s k i c h  i plebiscytu (w zasadzie z lat '1919-1922), zgromadzone w mu
zeach Katowickiego i Opolszczyzny. Jak czytamy we wstępie, są to materiały pol
skie (i propolskie). Nie uwzględniono więc dość licznych materiałów niemieckich.
W opracowaniu wzięli udział pracownicy muzeów Górnego Śląska. Wstęp napisał
T. Chruścicki, muzealnik z łatwością wypowiadający się na tematy z różnorodnych
dyscyplin historycznych.

Historyka uderza na pierwszy rzut oka fakt, że wśród pamiątelc prym wiodą 
materiały o charakterze archiwalnym i bibliotecznym (dokumenty, dokumentacja 
mechaniczna·, druki ulotne, broszury i czasopisma). Znacznie mniej natomiast znaj
dzi�my typowych muzealiów (przedmioty materialne: broń, mundury, odznacze
nia etc.). 

Dział I, ,,Broń i umundurowanie", opracowany przez J. Modrzyńskiego, za
wiera 42 pozycje. Są to nieliczne egzemplarze karabinów, broni białej oraz kilka 
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przykładów broni charakterystycznej dla plebiscytu - lasek, tzw. plebiscytówek. 
Wśród umundurowania przeważają opaski. Niewiełka ilość mundurów wiąże się 
z tym, że powstańcy w olbrzymiej większości walczyli w ubraniach cywilnych. 
Wykaz umundurowania jest niepełny. Muzeum w Leśnicy posiada bowiem nie tylko 
czapkę munduru hallerowskiego, lecz również pozostałe części: bluzę i spodnie. 

Największe zbiory dokumentacji mechanicznej z czasów powstań śląskich i ple
biscytu znajdują się nie w archiwach, lecz w muzeach (Leśnica, Bytom). Obfitość 
tego rodzaju materiału unaocznia dział II „Zdjęcia", pióra M. Matuszczakowej, wy
kazujący 936 pozycji. Opracowanie zdjęć wymaga specjalnych umiejętności. Ko
nieczne są żmudne porównania, dzięki którym udaje się zidentyfikować osoby i miej
sca, zweryfikować, poprawić i uzupełnić opisy fotografii dokonane przez wcześniej
szych właścicieli. Tylko ten, kto miał okazję zapoznać się z omawianymi zdjęciami, 
jakże często nie opisanymi, po konfrontacji z Katalogiem może sobie uzmysłowić, 
ile trudu i umiejętności kryje się za suchym opisem fotografii. M. Matuszczakowa 
dowiodła, iż jest wytrawnym znawcą tak samych zdjęć, jak i problematyki po
wstań śląskich. Obowiązek recenzenta nakazuje jednak zwrócić uwagę na kilka 
mankamentów. W opisach wszystkich zdjęć nie podano sygnatur muzealnych. Brak 
ten dyskwalifikuje K,atalog, powoduje, że publikacja w tej części nie odpowiada 
nazwie. Jednym z ważniejszych zadań katalogu jest bowiem wskazanie miejsca, 
w którym <lana rzecz jest przechowywana 1. Razi także nazewnictwo onomastyczne. 
Obowiązkiem autora pracy naukowej jest identyfikacja miejscowości i podanie naZ\l'I 

współczesnych. Tymczasem w wielu opisach napotykamy nazwy przeinaczone lub 
podane według pisowni przedwojennej (przypuszczalnie nieprawidłowe nazwy zo
stały zamieszczone na samych fotografiach). Oto przykłady: Zembowice (poz. 416, 
584) zamiast Zębowice, Strzelinów (poz. 571) zamiast Strzebniów, z Naczysławic
pow. Kożle (poz. 787) zamiast z Naczęsławic.

Dru'kom ulotnym poświęcone są dwa działy: III, ,,Plakaty, afisze, pocztówki, 
nalepki", autorstwa M. Procek, oraz dział IV, ,,Ulotki", opracowany przez M. Li
powicz. Są to w większości druki propagandowe z okresu plebiscytu, choć wśród 
plakatów dość pokaźna jest liczba obwieszczeń Międzysojuszniczej Komisji Rządzą
cej i Plebiscytowej Górnego Śląska oraz władz powstańczych. Poszczególne działy, 
mimo że jednorodne pod względem merytorycznym (trudno przecież dokonać po
działu np. na afisze i ulotki - wszystkie tego rodzaju druki noszą miano druków 
ulotnych), różnią się metodą opracowania. O ile rzecz M. Procek jest bardzo szcze
gółowa, uwzględnia opis elementów ilustrujących, to w dziale „Ulotki" jego Autorka 
ograniczyła się jedynie do podania tytułów druków. Tego rodzaju forma opraco
wania jest w zupełności wystarczająca w wypadku inwentarza; zapis 'katalogowy 
natomia�t powinien być pełniejszy. 

Innego rodzaju druki propagandowe, mianowicie broszury, zostały zestawione 
w dziale V, ,,Wydawnictwa propagandowe" (130 tytułów), przez B. Dec. Autorzy 
broszur - to głównie przedstawiciele inteligencji śląskiej, walczącej piórem o jak 
największą liczbę głosów za Polską w plebiscycie oraz o uświadomienie narodowe 
Górnoślązaków polskiego pochodzenia: Juliusz i Kazimierż Ligoniowie, Józef Grze
gorzek, ks. Emil Szramek, adw. Konstanty Wolny. Nie brak również nazwisk wy
bitnych działaczy społecznych i uczonych z terenu ówczesnego państwa polskiego; 
jak I. Daszyński, B. Limanowski, A. Wierzbicki, którzy dali świadectwa zaintereso
wania sprawą narodową na Górnym Śląsku. Jako niedociągnięcie należy wymietJić 

1 Patrz. K. G l o m  b i  o w ski, Biblioteka franciszkanów w Nysie w świetle in
wentarza z roku 1678, Wrocław a.953, s. 18. 
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zamieszczenie pomiędzy wydawnictwami propagandowymi rzeczy nie będącej dru
kiem, tj. maszynopisu: Jan Porwol, Wiązanka łez i krwi (poz. 1386). 

Bogactwo prasy śląskiej z lat 1919-19'22 prezentuje K. Meixner w dziale VI, 
,.Kalendarze i czasopisma". Obok kilkunastu kalendarzy, właściwie wydawnictw 
propagandowych, napotykamy aż 80 tytułów prasy. Są to zarówno gazety, które 
wychodziły w dłuższych okresach, jak i czasopisma wydawane wyłącznie w czasie 
plebiscytu i powstań. Były to organy różnych partii i ugrupowań społecznych, 
przeznaczone dla odbiorców z różnych środowisk. Ze zdumieniem przyjmuje się 
wiadomość, że Muzeum w Chorzowie posiada unikalne pismo wydawane przez wła
dze powstańcze: ,,Wyzwolenie. Organ Powstańców Grupy Północnej". Jest to bodaj 
jedyny egzemplarz w śląskich zbiorach bibliotecznych i muzealnych. Muzea górno
śląskie mogą poszczycić się także posiadaniem innych, dziś już nieczęsto spotyka
nych czasopism z III powstania śląskiego: ,,Powstaniec. Organ Wydziału Polityczno
Prasowego Dowództwa Grupy Wschodniej", ,,Verordnungsblatt der Naczelna Rada 
Ludowa na Górnym śląsku" oraz „Powstaniec. Pismo Uchodźców Górnośląskich" 
(1919 r.), ,,Powstaniec. Organ Związku Byłych Powstańców" (J.921 r.). 

W odniesieniu do działów poświęconych drukom można wysunąć sporo zarzu
tów natury bibliograficznej. Tytuły kilku ulotek, rozpoczynające się od liczb, zostały 
zanotowane nieprawidłowo (poz. 1204, 1264, 1266). W poprawnym zapisie podaje się 
najpierw liczbę słownie w nawiasie graniastym, a następnie cyfrowo. Dla przykładu: 
[Osiemset ... ] 888150 sztuk bydła ... Dopiero w ten sposób zanotowany tytuł liczbowy 
pozwala umieścić pozycję w układzie alfabetycznym pod właściwą literą. Wielka 
liczba druków (ulotnych i broszur) nie została wydatowana, a przecież zadanie 
bibliografa, zwłaszcza kiedy jest nim historyk, polega na określeniu daty wydania 
druków przez wydawcę niedatowanych na podstawie danych pośrednich, tj. treści, 
ilustracji i in. Przykładem może służyć rzetelnie opracowany .katalog I. Antonów
Nitsche 2. W bibliografii stosuje się zasadę podawania nazw miejscowości-ośrodków 
wydawniczych według pisowni obecnie obowiązującej. Dlaczego tedy spotykamy 
w Katalogu Bismarckhutę (poz. 1033 i 1077), ·Nikolai {poz. 1341), gdy dwie pozycje 
ni:i.cj podano Mikołów? 

Niewielki, jakkolwiek bardzo cenny zbiór 14 sztandarów, głównie powstańczych, 
opracował K. Pszczyński. Dział „Sztandary" mimo niewielkiej ilości pozycji zawie
ra sporo niedociągnięć. Zupełnie błędnie został określony sztandar z Osieka z na
pisem „Tobie Polsko" (poz. 154'1). Nie jest to bowiem sztandar powstańczy (gdzie 
Autor uzyskał taką wiadomość?) ; niesiono go podczas pochodu z Osieka do Roz
mierzy w dniu manifestacji narodowej 3 V 1920 r. Brak więc jakiegokolwiek związ
ku z powstańczymi działaniami bojowymi. Kilka sztandarów nie wydatowano, nie 
wiadomo również, w którym powstaniu były używane (poz. 1540, 1549). Spośród 
innych mankamentów wymienić trzeba brak sygnatur w 2 wypadkach (poz. 1542, 
1543) oraz nieprawidłowe określenie położenia miejscowości Bierkowice (poz. 1542). 
Otóż wieś ta leży w pow. opolskim, a nie - jak podano - w niemodlińskim. 

K. Pszczyński jest także autorem VIII działu, ,,Odznaki i odznaczenia". Przed
stawione przezeń muzealia stanowią w sumie dosyć bogatą kolekcję (ponad 40 po
zycji) tak odznaczeń nadawanych przez władze państwowe, jak i odznak pułków 
i mniejszych oddziałów powstańczych oraz medalików propagandowych. W op1s1e 
„śląskiej Wstęgi Waleczności i Zasługi" {poz. 1573, 1574) zauważa się brak logiki 

2 I. A n t o  n ó w  - N i t s che, Druki ulotne z okresu plebiscytu i powstań śląskich 
w zbiorach Biblioteki Sląskiej (Zaranie śląskie, R. XXXIV, 11971, z. 1, s. 179-201). 
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oraz błędne informacje o dziejach tego odznaczenia. W rzeczywistości jest to „Krzyż 

na Sląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi", ,,odznaczenie - jak podaje odnośny 
dyplom - ustanowione przez Górnośląską Komisję Odznaczeń ... pismem z dnia 

10 I 1927". A zatem nie ma wcale mowy o „pozwoleniu na noszenie wstęgi z krzy

żem" dopiero w 1931 r. Dlaczego zezwolenie takie miałby wydawać minister spraw 
wewnętrznych (!), skoro odznaczenie zostało ustanowione za zgodą ministra spraw 
wojskowych (vide dyplom „Krzyża")? Wiele pozycji nie zawiera daty wykonania 
lub nadania odznaczenia, w niektórych nazbyt dowolnie i bez dostatecznych pod

staw oznaczono miejsce wykonania (poz. 1562, 1576, 1577). Niezrozumiale jest na
stępujące zdanie: ,,wykonała firma warszawska » ... wski i Ska(?)«" (poz. 1569). Nie 
wiadomo również nic o związku niektórych odznaczeń z ,powstaniami śląskimi, jak 
np.: medal „Legionistom Sląza'kom" (poz. '1591), ,,Odznaka I Pułku Artylerii Kra
ków" (poz. 1567), ,,Krzyż POW" (poz. 1559) - odznaczenie POW z 1918 r., a nie 
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Sląska, powstałej w styczniu 1919 r. Dla
czego dyplomy i legitymacje zostały ujęte w tym dziale, a nie ·w następnym? 

Ostatni dział IX, zatytułowany „Varia", wykazujący blisko 400 pozycji, obejmuje 

w głównej mierze archiwalia i bardzo nieliczne muzealia. Autor, K. Pszczyński, po
dzielił ten materiał na 110 grup. Większość stanowią tutaj dokumenty osobiste (dy
plomy, zaświadczenia, przepustki, legitymacje, paszporty, dokumenty podróży itp.), 

mniej jest natomiast korespondencji wojskowej. Warto zwrócić uwagę na zbiór 26 
map obszaru plebiscytowego i map wojskowych. Poziomem opracowania nie odbie
ga ten dział od dwóch ·poprzednich; wiele w nim niekonsekwencji i błędów. Zau
waża się również brak umiejętności katalogowania materiałów archiwalnych. Czym 
kierował się autor, zamieszczając identyczne lub podobne do'k.umenty - plebiscyto

we karty wyborcze i koperty - raz w grupie „Meldunki, okólniki, pisma urzędów", 
innym zaś razem -w grupie „Dokumenty podróż.y, rozkaz;y, wykaz;y, z;apotrzebowa

nia, zaświadczenia, zezwolenia" (poz. 1597, 1833, 1834; 1598, 1847, 1848)? Dlaczego 
laska używana przez dra Nowaka do obrony w czasie plebiscytu (poz. 1997) zna

lazła się w tym dziale wśród tzw. przedmiotów trójwymiarowych, a nie w dziale I 

(,,Broń i umundurowanie")? Podobnie przedstawia się sprawa ze śmigłem samo

lotu niemieckiego strąconego przez powstańców (poz. 2000) ; samoloty zaliczamy 

przecież do uzbrojenia. Błędnie została zaliczona do map ulotka Rząd niemiecki 

sam się przyznaje, że Górny Sląsk dla Niemiec stracony (poz. 1979). Co prawda, 

głównym jej elementem jest mapa obszaru plebiscytowego, cenna pozycja w karto

grafii Sląska s, jednakże sam tytuł, a także tekst objaśniający wyraźnie, wskazują 

na propagandowy charakter druku. Pisma Polskiego Komitetu Plebiscytowego na 

pow. pszczyński (poz. 18'17-1829) nie są wcale drukami. Zostały one odbite tech

niką powielania (powielacz woskowy), a to istotna różnica. Do kwestii przesady 

w rozdzielaniu zbiorów jednorodnych na jednostki ,powrócimy w innym miejscu. Ze 

zdumieniem stwierdza się w rejestrze archiwaliów brak cennych materiałów z II po

wstania śląskiego, dotyczących tzw. grupy Fojkisa, zbioru meldunków i rozkazów 

batalionu Koźlika, zbioru meldunków sytuacyjnych Naczelnej Komendy Wojsk Po

wstańczych oraz pamiątek Jana Porwola. Wszystkie te dokumenty zostały nabyte 

przez Muzeum w Leśnicy najdalej do polowy 1969 r., a więc przed rozpoczęciem 

przygotowania Karo.logu do druku. Praktyka tego rodzaju „selekcji" nie ma nic 

wspólnego z naukową sumiennością i uczciwością. 

s Por. H. K o t, Historia nowożytnej kartografii Sląska 1800-1939, Katowice 1970, 
s. 146 i 181, gdzie data druku zrekonstruowana: 1920.
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Konstrukcja Katalogu sprawia wrażenie chaosu. Przy tak różnorodnym charakte

rze materiałów właściwy byłby chyba podział na zasadnicze typy źródeł, a dopiero 
dalej można by było stosować podziały wewnętrzne. I tak przedmioty materialne 

(umundurowanie, broń, sztandary, odznaczenia, pieczątki) zostały zarejestrowane 

w odległych od siebie działach: I, VII, VIII i w ostatnim punkcie działu IX; ma te
riały archiwalne w dziale II i IX. Jedynie druki stanowią zwartą całość, choć ich 
usystematyzowanie budzi zastrzeżenia, 'Ila co zwróciłem już uwagę wyżej. Układ 

Katalogu zdradza tendencję do dostosowania podziału materiału do umiejętności 
opracowania poszczególnych rodzajów źródeł przez danego autora. Wykazane powy

żej braki dowodzą, że udział redaktorów w kierowaniu przedsięwzięciem był nie

dostateczny. Przy okazji zwrócę uwagę na niezrozumiale sformułowanie zawarte 

we wstępie. T. Chruścicki pisze w nim o „warunkach niemal konspiracyjnych" tło
czenia ulotek przez Kwiatkowskiego w Gliwicach (s. 15). Co znaczy słowo „niemal" 
w odniesieniu do konspiracji, która może być wyłącznie zupełna (inaczej nie byłaby 

konspiracją). W tym wypadku nie można w ogóle mówić o konspiracji, ponieważ 
druki, które wyszły spod prasy Kwiatkowskiego, zawierają dane o <lru'karzu i miej

scu druku. Wynika to zresztą z opisów wielu pozycji Katalogu. 

W całej książce roi się od błędów ortograficznych, zwłaszcza w pisowni wyrazów 

obcojęzycznych. Oto wybrane przykłady: halerowski (poz. 41) zamiast hallerowski; 

Zenkteler (poz. 959) zamiast Zenkteller; adjutant (poz. 9'19, 950); Eichorn (poz. '1092) 
zamiast Eichhorn; ,,Nur die allerdumsten kalber wahlen ihre schlachter selber" 

(poz. 1114) zamiast: ,,Nur die allerdilmsten Kalber wahlen ihre Schlachter selber". 
Nadto niektóre nazwiska zostały przekręcone, np. Krzyżkowski, Zgrzebiok, Nowo
miejski (poz. 840, 978, 1105); poprawna pisownia jest następująca: Krzyżewski, .Zgrze
bniok, Nowowiejski. Niezgodna z zasadami gramatyki polskiej jest fleksja wyrazu 

drzewce w opisach sztandarów: ,,brak drzewców" (poz. 1538, 1539). W sprzeczności 

z regułą związku zgody pozostają niektóre opisy odznaczeń (poz. 1569-1571, 1573, 

1579). Podam jeden przykład: ,,Odznaczenia »Za Górny Sląsk« - II klasa. Wykonany 

wg rysunku i materiału ... " Błędy te obniżają rangę wydawnictwa. 
Na marginesie warto omówić jeszcze inną kwestię. Lektura Katalogu pozwala 

zaobserwować metody inwentaryzacji i katalogowania w poszczególnych muzeach. 

Wnioski nie są, niestety, budujące. Przede wszystkim w placówkach Opolszczyzny 

zauważa się tendencję do „rozkładania" kompletów, a nawet pojedynczych przed

miotów na „czynniki pierwsze". Najjaskrawszym tego przykładem jest „Sztandar 

zdobyczny" (poz. 1550), którego każda część została zaopatrzona w inną syg!Ilaturę 

(w sumie aż 4 sygnatury). Podobnie przedstawia się sprawa z „Mundurem Towa

rzystwa Gimnastycznego Sokół" (poz. 42) ze zbiorów Muzeum w Leśnicy (5 sygnatur). 

W wypadku prasy stosują muzea w Leśnicy, Gliwicach, Bytomiu i Opolu zasadę 

sygnowania oddzielnie każdego pojedynczego numeru czasopisma (!Ilp. poz. '1478, 1499). 

Poprawnie została natomiast zinwentaryzowana prasa w Muzeum w Chorzowie 

(poz. 1478, 1488 i in.). W tym ostatnim nie tylko roczniki, ale cale komplety czaso

pism zostały zaopatrzone jedną sygnaturą. Przegląd materiałów archiwalnych przy

wodzi takie same spostrzeżenia. W muzeach w Leśnicy i w Opolu wszystkie doku

menty wchodzące w skład określonego zbioru opracowuje się osobno (podaje się 

wymiary, opisuje dokładnie i zaopatruje w oddzielną sygnaturę - poz. 1817-1829, 

1963). Poprawną inwentaryzacją archiwaliów może poszczycić się Muzeum w Gli

wicach (po�. '1912-1915; 1855-1863 + 1869). Poprzez nieuzasadnione rozdzielanie 

kompletów na części zawyża się niepotrzebnie liczbę jednostek w zbiorach muzeal

nych; dokładne opisywanie każdego dokumentu, stanowiącego część kolekcji - to 
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przede wszystkim strata czasu 'Ila niepotrzebne czynności. Taka działalność kłóci się 
nie tylko ze zdrowym rozsądkiem; pozostaje ona także w sprzeczności z przepisami 
muzealnymi 4 oraz z zasadami wypracowanymi przez instytucje wyspecjalizowane 
w opracowaniu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Dlaczego tylko niektóre mu
zea korzystają z tych wzorów? 

Powróćmy do samego Katalogu. Wielka szkoda, że cenna inicjatywa opracowa
nia i ogłoszenia drukiem jakże potrzebnego wydawnictwa nie doczekała się pełnej 
naukowej realizacji. Mimo wielu niedociągnieć publikacja ta zainteresuje history
ków (a może i socjologów) oraz ułatwi dotarcie do wielu godnych wykorzystania 
materiałów archiwalnych i bibliotecznych, o których brak było do tej pory infor
macji. Dzięki niej łatwiejsze będzie przebadanie bogatej problematyki plebiscytu 
górnośląskiego, a nawet zagadnień związanych z działaniami bojowymi, mimo że 
te ostatnie w dużej mierze zostały już opracowane. 

Na koniec jeszcze jedna uwaga: katalogi, podobnie jak słowniki, stają się dosko
nalsze z każdym nowym wydaniem. Z pewnością za kilka lat zaistnieje na nowo 
potrzeba opublikowania takiego wydawnictwa, po uzupełnieniu zbiorów muzealnych 
dalszymi nabytkami. Byłaby to okazja do rzetelnego i zgodnego z metodami nauko
wego źródłoznawstwa opracowania katalogu pamiątek ,powstań śląskich. Znalazłyby 
się w nim oczywiście materiały pominięte przez obecnie wydany oraz pamiątki 
niemieckie, czego domaga się naukowy obiektywizm. Warto by też zaopatrzyć taką 
edycję w indeks nazwisk i '!1azw geograficznych oraz ilustracje ciekawszych pozycji. 

Krzysztof Pawlik 

W. D ą b r o w s k i, TRZECIE POWSTANIE ŚLĄSKIE. ROK 19211, Londyn 1973,
ss. 227; T. P i s zcz k o w s ki, PLEBISCYT I POWSTANIA NA GÓRNYM ŚLĄSKU, 
Londyn 1972, ss. 32. 

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstań śląskich nakładem polskich wydawnictw 
emigracyjnych na Zachodzie ukazało się kilka pozycji poświęconych pamiętnym wy
darzeniom na Górnym Śląsku w latach 1918-1921. Wśród tych publikacji na uwa
gę zasługują dwa wyżej wspomniane opracowania W. Dąbrowskiego i T. Piszczkow
skiego, różniące się zasadniczo od siebie zarówno charakterem zewnętrznym, celem, 
zakresem i metodą omawiania poszczególnych problemów, jak i wartością poznaw
czą czy nawet objętością. Uderzającą cechą wspólną obu tych pozycji jest fakt 
mocnego uwypuklania zasług Wojciecha Korfantego w . walce o polskość śląska 
w okresie powstań i plebiscytu oraz w czasie międzynarodO'l,vych dyskusji wokół 
kwestii państwowej przynależności Górnego śląska. 

Pierwsza z wyżej wymienionych pozycji ma swoją interesującą historię. Jej 
autor, adwokat Vv. Dąbrowski, pełnił w okresie III powstania śląskiego liczącą się 
funkcję osobistego sekretarza dyktatora powstania Wojciecha Korfantego. Z chwilą 
przyłączenia wschodniej części Górnego śląska do Polski w IJ.922 r. pozostawał o)J 
nadal jednym z najbliższych współpracowników tego wybitnego działacza politycz
nego. Niewątpliwie nie bez inspiracji Korfantego po przewrocie majowym, na pod
stawie własnych notatek i dokumentów udostępnionych mu przez byłego dyktatora 
III powstania, Dąbrowski opracował omawianą pozycję wydawniczą. Dokładna data 
napisania tej książki nie jest nam znana. Z treści i charakteru książki można jednak 

. 4 S. Ł a z a r  o w i c z i W. ·Si e r  o s  z e  w ski, P1'Zepisy prawne dotyczące ochro
ny d6b1· kultury oraz muzeów, wyd. 2, Warszawa 197·0, s. 123. 

.. 
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wywnioskować, iż powstała ona na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, tj. 
w okresie wzmożonych polemik wokół wydarzeń rozegranych w czasie III powsta
nia. Wojskowi przywódcy oddziałów powstańczych z naczelnym wodzer11 Maciejem 
Mielżyńskim, wojewodą Michałem Grażyńs'kim, Karolem Grzesikiem i innymi 
w licznych artykułach i opracowaniach zarzucili dyktatorowi powstania lekceważenie 
walki zbrojnej jako jednego z najsilniejszych - ich zdaniem - argumentów prze
mawiających za koniecznością powrotu Górnego Sląska do Polski 1. Podkreślali nie
chętny stosunek Korfantego do działań zbrojnych oddziałów powstańczych i jego 
dążność do szybkiej likwidacji akcji polskiej. Taki stosunek dyktatora powstania do 
działań zbrojnych nie pozwolił - w ich przekonaniu - na właściwe wykorzystanie 
wysiłku zbrojnego Górnoślązaków. 

Oczywiście dyskusja wszczęta przez byłych wojskowych przywódców III po
wstania śląskiego nie miała na celu rozstrzygnięcia ważnych kwestii Z\'lliązanych 
z rolą wydarzeń 1921 r. na Górnym Sląsku, ani nawet zdopingowania badaczy i hi
storyków do zajęcia się tym problemem 2, ale przede wszystkim poprzez rzucenie 
cienia na działalność Korfantego w tym okresie poderwanie jego ogromnego autory
tetu w społeczeństwie śląskim, a tym samym umocnienia wpływów sanacji repre
zentowanej na tym terenie iprzede wszystkim przez Grażyńskiego. Akcja byłych 
przywódców oddziałów zbrojnych powstańców wywołała przeciwdziałanie zwolenni
ków Korfantego. Na łamach katowickiej „Polonii" ukazało się wiele artykułów pole
mizujących z tezami Mielżyńskiego, Grażyńskiego i innych. W 1931 r. z okazji 
10-lecia III powstania śląskiego na lamach tej gazety ukazała się seria artykułów
Korfantego szeroko omawiającego problemy polityczne i wojskowe wydarzeń 1921 r. s
Udziałem w tej polemice miała być również omawiana książka Dąbrowskiego.

Fakt ten wywarł ogromny wpływ na charakter i konstrukcję książ<ki. Praca 
przybrała charakter raportu Korfantego z wydarzeń 1921 r. na Górnym Sląsku, 
opartego na wybranych dokumentach i materiałach. Oczywiście celem publikacji 
nie było przedstawienie całokształtu spraw związanych z przebiegiem III powstania 
śląskiego, lecz jedynie zasygnalizowanie tych momentów, które charakteryzowały 
specyfil{ę ogólnego tła politycznego wydarzeń powstańczych i rzutowały na wybitną 
rolę Korfantego w wykorzystaniu wysiłku zbrojnego polskiej ludności na Górnym 
$ląsku dla uzyskania jak najkorzystniejszych decyzji dyplomatycznych. Jak zazna
cza słowo wstępne, napisane przez J. Ciechanowskiego, ,,Siłą rzeczy książka jest 
pisana z subiektywnego punktu widzenia, w niewygasłym jeszcze całkowicie ogniu 
walki, a nie w chłodzie historii" (s. 7-8). 

Książka została podzielona na dwie zasadnicze części, z których pierwszą za
tytułowano „Okres I: Jak wybuchło powstanie?" (s. 15-86). Znalazły się tutaj przede 
wszystkim odpisy obszernych fragmentów z rozmów prowadzonych przez Korfantego 
z ówczesnym prezesem Rady Ministrów Wincentym Witosem. Wybrano te fragmenty, 
które wskazywały na sceptyczny stosunek rządu polskiego do potrzeby i skuteczności 
wybuchu zbrojnego powstania na Górnym Sląsku, a także ukazywały gotowość pre
miera do zaakceptowania decyzji o przerwaniu zbrojnej akcji ludności polskiej. Naj
więcej miejsca poświęcono na scharakteryzowanie wydarzeń w pierwszych dniach 
działań powstańczych (2-5 V 1921 r., s. 15-57). W tej części książki Autor przed-

1 Wykaz tej literatury zob. J. P r  z e  w lo c k  i, Historiografia polska o III po
wstaniu śląskim (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 19'72, nr 1, s. 113......,136). 

2 Aczkolwiek w konsekwencji wywołała również i taki skutelc, bo ukazało się 
kilka artykułów i opracowań zwartych opublikowanych w tym okresie, tamże. 

s W. K o r f a n t y, Marzenia i zdarzenia (Polonia, od 3 V do 4 VI 1931 r.). 
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stawił również problem stosunku międzynarodowej opinii politycznej wobec faktu 
wybuchu powstania śląskiego (s. 59-73}. 

Druga część pracy, nosząca tytuł „Okres II: Rządy w uwolnionej części kraju", 
poświęcona jest bardzo interesującemu zagadnieniu organizacji administracji i gospo
darki na terenach opanowanych przez oddziały powstańcze w okresie od maja do 
lipca 1921 r. Znalazło się tutaj szereg bardio interesujących sprawozdań kierowni
ków poszczególnych wydziałów administracyjnych (s. '107-145}, charakteryzujących 
sytuację aprowizacyjną, finansową, przemysłową czy transportową na terenach za
jętych przez powstańców. W tej części pracy Autor zamieścił podrozdział zatytuło
wany „Stosunek Rządu Polskiego do Korfantego w ciągu powstania" (s. 161-180}, 
w którym znąlazly się obszerne fragmenty rozmów prowadzonych przez dyktatora 
powstania z premierem Witosem (s. 162-167, rozmowa przeprowadzona 12 V 192Q r.}, 
z marszałkiem sejmu Wojciechem Trąmpczyńskim (s. 172-176, rozmowa z 29 V 
1921 r.}, z wiceministrem spraw zagranicznych drem Stefanem Dąbrowskim (s. 176-
178, rozmowa z 29 V 1921 r.} oraz z drem Władysławem Studzińskim (s. 178---180}. 
Po bardzo ogólnym ukazaniu problemu i przebiegu likwidacji polskiej akcji zbrojnej 

Dąbrowski zakończył swą książkę przytoczeniem dwóch raportów polskich przedsta
wicieli na Górnym Sląsku: porucznika Wojciecha Stpiczyńskiego (s. 197-205} i kon
sula generalnego RP Stanisława Srokowskiego (s. 206-217}. W obu raportach wiele 
miejsca poświęcono ukazaniu ogromnej roli Korfantego w okresie walk powstań
czych 4• Uzupełnieniem książki jest zamieszczony indeks nazwisk (s. 225-227}.

Ta bardzo ogólna charakterystyka treści książki pozwala na stwierdzenie, iż 
Autor skupił swą uwagę przede wszystkim na problemach politycznych i dyploma
tycznych, wiążących się z wydarzeniami powstańczymi, pomijając nieomal całko
wicie przebieg działań zbrojnych. Wynikało to z celów, jakie tej książce nakreślił 
Dąbrowski; miała ona ·wy!{azać doniosłą rolę podejmowanych decyzji politycznych 
i zabiegów dyplomatycznych w uzyskaniu jak najkorzystniejszych dla Polski roz
strzygnięć w sprawie Górnego Sląska i niedopuszczeniu do zaprzepaszczenia niezwy
kle mocnych argumentów zyskanych dzięki zbrojnemu wybuchowi ludności górno
śląskiej. Niewątpliwie cel ten został zrealizowany, a ewentualne ukazanie się pracy 
w okresie międzywojennym mogło stanowić ważki argument zwolenników Korfan
tego w polemice wokół problematyki III powstania śląskiego, tym bardziej że sze
rdka baza źródłowa pracy i metoda powoływania się na teksty depesz, notatek 
i sprawozdań, ówcześnie jeszcze nie znanych, wywierały duży wpływ na czytelnika. 
W chwili obecnej jednak te zalety i wartości książki nie spełniają już swej roli. 
Literatura historyczna poświęcona okresowi powstań śląskich jednoznacznie określi
ła ogromną rolę działalności dyplomatycznej Korfantego w okresie międzynarodo

wych rozgrywek wokół kwestii państwowej przynależności Górnego Sląska i doceniła 

wartość tych poczynań dla podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii s. W tej sytuacji 
książka Dąbrowskiego jest jedynie jeszcze jednym argumentem przemawiającym za 
słusznością ustalonych już opinii. Dlatego wydaje się przesadne stwierdzenie, iż: 
„żaden z przyszłych historyków nie będzie mógł pominąć niniejszego opracowania 
jako jednego z zasadniczych źródeł do poznania genezy i przebiegu trzeciego po
wstania śląskiego" (s. 7). W chwili obecnej bowiem zarówno opublikowane zbiory 

4 Szczególnie dużo m1eJsca sprawie tej poświęcił S. Srokowski, wskazując na 
ogromną rolę Korfantego w okresie wojskowych niedomagań i prób podniesienia 
rokoszu przeciwko dyktatorowi powstania (s. 212-2'14}. 

s Zob. K. P o p  i ole k, Trzecie śląskie powstanie, Katowice 1946; J. P r  z e  w l o
c k  i, Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku w la
tach 1920-1922, Wrocław-Warszawa-Kraków 19'70. 
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dokumentów, jak i udostępnione historykom materiały archiwalne nie tylko zawie

rają w sobie źródła przytoczone przez Dąbrowskieg-0, ale je znacznie P<>SZerzają 6. 

Natomiast fakt niezgodności treści opublikowanych w pracy dokumentów z ·P<>

dobnymi materiałami zamieszczonymi w Pamiętnikach Witosa 7 zmusza badacza

do bardzo ostrożnego korzystania z tych źródeł. 

W omawianej pracy, a zwłaszcza w jej drugiej części, znalazło się sP<>rO inte

resujących i mniej znanych faktów i szczegółów odnoszących się do wydarzeń na 

Górnym Sląsku w 1921 r. Dla przykładu można wymienić takie sprawy, jak opis 
rozmów prowadzonych przez powstańców z przedstawicielami Komisji Międzyso

juszniczej (s. 96-97), treść powstańczo-sojuszniczego układu z 10 V 11921 r. (s. 100); 

czy też raporty dotyczące kwestii gospodarczych (s. lil.8, 155). Niezwykle ciekawe są 

opinie Korfantego wyrażane ówcześnie o rządzie polskim i jego poczynaniach wobec 

kwestii Górnego Sląska. Opinie te zaskakują czytelnika nieukrywanymi akcentami 

ostrej krytyki s i mimo iż były sprowokowane nieznajomością specyfiki górnośląskej 

przez warszawskich polityków, wytwarzają wrażenie bardzo autokratycznego P<>

dejmowania decyzji przez dyktatora III powstania śląskiego. W omawianej publikacji 

znalazło się również wiele bardzo ostrych sądów o osobach uczestniczących w wy

darzeniach górnośląskich w 1921 r. 9 Potwierdza to fakt, iż książka ta miała spełnić 

ściśle określony cel polityczno-propagandowy w toczącej się P<>d koniec lat dwu

dziestych na terenie woj. śląskiego walce o wpływy w społeczeństwie tego regionu. 

Zbyt małe zaznaczenie przez wydawców tej istotnej cechy pracy P<>Wstałej przed 

ponad 40 laty zmniejsza w oczach czytelnika jej wartość merytoryczną. 

Opracowanie T. Piszczkowskiego, 'byłego urzędnika polskiej służby zagranicznej 

w okresie międzywojennym, odbiega daleko swym charak'ierem od omówionej wyżej 

książki Dąbrowskiego; jest to tyP<>wa okolicznościowa broszura przedstawiająca ogól

ny zarys przebiegu wydarzeń związanych z problemem P<>Wstań i plebiscytu na Gór

nym Sląsku w latach 1918-1921, a przeznaczona dla szerokich rzesz czytelników. 
Autor na 26 stronach tekstu omówił całokształt ówczesnych spraw górnośląskich, 

starając się przy tym podkreślić te momenty, 'które przemawiaty za tezą, że „do 
sukcesu powstania oprócz odwagi żołnierza i wodza potrzebna była rozwaga doświad

czonego P<>lityka" (s. 31). Stąd też w pracy P<>święcono zdecydowanie najwięcej 
miejsca kwestiom politycznym i charakterystyce poczynań dyplomatycznych, uwi

daczniając przy tym rozwagę i skuteczność działalności Korfantego. O wiele mniej 
miejsca natomiast poświęcił Piszczkowski działaniom zbrojnym, czy też sytuacji 

gosP<>darczej na terenie plebiscytowym. 

W pierwszej części broszurki zatytułowanej „Dlaczego plebiscyt" (s. 5-9) Autor 
zaprezentował kwestie związane z konferencją pokojową w Paryżu i jej decyzjami. 

6 Odnosi się to szczególnie do przygotowywanych przez J. Przewłockiego 
i W. Zielińskiego kolejnych tomów 2r6dla do dziejów powstań śLąskich, w których 
druga część tomu III obejmuje okres III powstania śląskiego. 

7 Zwrócił na to uwagę sam wydawca książki (s. 8).
8 Dla przykładu wymieńmy tutaj wy.powiedź Korfantego w rozmowie z mar

szałkiem Sejmu Trąmpczyńskim z 29 V 19211. r.: ,,Chciałem Panu Marszałkowi dać 
środek presji na kluby sejmowe, gdyż dotychczasowy rząd jest zupełnie bez planu 
i bez głowy i w ogóle nie ma żadnych wytycznych w swojej polityce śląskiej. Chwie
je się jak trzcina P<>d wpływem każdego wypadku. Nie wiem, ile razy kazał mi 
likwidować w najkrótszym czasie powstanie, co oznaczałoby P<>grążenie Sląska 
w kompletną anarchię" (s. 172-173). 

9 Bardzo ostra jest opinia Dąbrowskiego o naczelnym wodzu powstania Mielżyń
skim (s. 98-92), któremu zarzuca niedołęstwo i czyni go odP<>wiedzialnym za roz
P<>litykowanie wojska i nieumiejętność podporządkowania sobie P<>dwladnych. 



126 Recenzje 

Z jego wywodów w sprawie przyczyn podjęcia decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu 
na terenie Górnego Sląska wynika, iż obok znanej powszechnie niechęci premiera 
brytyjskiego Davida Lloyd George'a do Polaków głównym powodem takiego posta
nowienia było niezdecydowane stanowisko... premiera francuskiego Georges'a Cle
menceau (s. 7). Zdaniem bowiem Autora prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow 
Wilson długo opierał się propozycjom angielskim, mówiąc, ,,że to, co powiedział 
w 14-tu punktach, wcale nie zmusza go do zarządzenia plebiscytu na Sląsku" (s. 7).

Znane obecnie materiały i źródła świadczą o czymś diamentralnie innym. To właśnie 
prezydent Wilson, przekonany argumentami angielskimi o potrzebie zastosowania 
w tym wypadku zasady samostanowienia mieszkańców ziemi górnośląskiej, wyraził 
zgodę na przeprowadzenie plebiscytu, czemu zresztą bardzo ostro przeciwstawiał się 
premier G. Clemenceau 10. 

Drugi rozdział książeczki, noszący tytuł „Plebiscyt i pierwsze powstanie" (s. 9-
18), poświęcono wydarzeniom z lat 1919�1000. Autor wiele miejsca poświęcił tutaj 
na przedstawienie roli i zasług Korfantego w walce o powrót ziemi śląskiej do 
Polski (s. 10-11), wskazując przede wszystkim na skuteczność metod działania tego 
polityka. Ogromnym uproszczeniem jest stwierdzenie Piszczkowskiego, iż genezą 
I powstania śląskiego „była niewątpliwie prowokacja niemiecka" (s. 13). Autor nie 
dostrzegł ogromnej złożoności źródeł polskiego ruchu zbrojnego z sierpnia 1919 r., 
a przede wszystkim jego samorodności i ludowości. Nie było to bowiem zbrojne 
powstanie zorganizowanych oddziałów paramilitarnych, lecz przede wszystkim wy
buch gniewu doprowadzonego do rozpaczy ludu śląskiego. 

Trzecia część broszurki, jak sam tytuł wskazuje (,,Plebiscyt", s. 18-25), zo
brazowała kwestie związane z plebiscytem górnośląskim. Autor wskazał na duże 
trudności i różnice zdań w poglądach poszczególnych członków Międzysojuszniczej 
Komisji Rządzącej i Plebiscytowej na Górnym Śląsku w kwestii oceny wyników 

powszechnego glosowania i ustalenia wspólnej propozycji przyszłego podziału terenu 
plebiscytowego (s. 22-25). Rozbieżność zdań i próbę przeforsowania przez Anglików 
i Włochów niesprawiedliwej linii podziałowej, wyraźnie krzywdzącej stronę polską, 
uznał Piszczkowski za główną przyczynę wybuchu ITI powstania w maju 1921 r. 
Szkoda, że Autor nie przytoczył źródła, na którym oparł swoje obliczenia wyników 
plebiscytu. Podał jedynie, iż „Na Niemcy padło d ok la d n i e  [podkreślenie - J. P.] 
707 605 głosów, na Polskę 479 359" (s. 2•1). Znane dotychczas obliczenia odbiegają 
nieco od liczb podanych przez Piszczkowskiego i aczkolwiek różnica jest niewielka 11, 

niemniej każde nowe w tym względzie ustalenia wymagają szerszego umotywowania. 
Ostatni fragment książki Autor zatytułował „Trzecie -powstanie śląskie" (s. 25-

31) i przedstawił w nim przede wszystkim dyskusje polityczne i zabiegi dyplomatycz
ne od maja do października 19211 r., związane z podjęciem ostatecznej decyzji w spra
wie podziału Górnego Sląska. Należy żałować, iż w rozdziale tym nie przedstawio
no nawet w bardzo ogólnych zarysach przebiegu działań zbrojnych w okresie III po
wstania, tym bardziej że - jak już wspomniałem - broszurka ta ze względu na 
swój charakter została przeznaczona dla szerszego odbiorcy. Na końcu jej Autor za
mieścił wybrane pozycje z literatury przedmiotu (s. 32). 

Jan Przewłocki 

10 J. P r z e  w l o c k  i, Stosunek mocarstw zachodnich do zagadnienia przynależ
ności. państwowej Górnego Sląska (1918-1922) (W pięćdziesiątą rocznicę powstań 
śląskich i plebiscytu, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971, s. 228-260). 

11 Przyjęte ustalenia podają: 706 820 głosów za Niemcami i 479 414 za Polską,
J. P r  z e  w ł  o c k  i, W. Z i e  1 i ń s k i, Plebiscyt górnośląski (W pięćdziesiątą roczni
cę . .'., s. 140).
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PAMIĘTNIKI GÓRNIKÓW. Wstęp i redakcja B. Gołębiowski, Katowice 1973, 
SS. 492. 

Po raz .drugi w Polsce Ludowej ukazały się wspomnienia górników wydane 
w formie odrębnej książki. Pierwsza publikacja nosiła tytuł Życiorysy górników i zo
stała udostępniona czytelnikom w 1949 r. Omawiany tu tom stanowi pewnego ro
dzaju kontynuację poprzedniego wydania. Porównując obydwie ksiązki, można dor 
strzec także wiele różnic wynikających z innych założeń konkursu na pamiętnik 
górniczy itp. życiorysy górników były plonem konkursu ogłoszonego w 194'7 r. Z bo
gatego materiału zebranego wówczas ukazał się tylko jeden tom. Istotną cechę 
pierwszego konkursu stanowiło postawienie warunku, by jego uczestnik miał „za 
sobą co najmniej 25-letni okres pracy fizycznej w zawodzie górniczym" (wyd. '1949, 
s. 29). W rezultacie wypowiadali się w nim przede wszystkim robotnicy, którzy
zaczynali nierzadko pracę jeszcze w XIX w. Czytelnik otrzymywał pogląd na pracę
w tym ciężkim zawodzie od jego strony najtrudniejszej. Równocześnie życiorysy 

były biografią tej grupy robotników i zmian w niej zachodzących w ciągu co naj
mniej, półwiecza. Większość wypowiedzi pochodziła od górników zatrudnionych
w kopalniach węgla, ,zwłaszcza z Górnego śląska i Zagłę'bia Dąbrowskiego, ale nie
brakło także relacji przedstawicieli innych grup ,pracujących w górnictwie. Nieco
uwagi poświęcono tej 'książce także dlatego, że obecnie jest ona osiągalna tylko
w niewielkiej ilości bibliotek.

Powstanie Pamiętników górników poprzedzał konkurs ogłoszony przez Związek 
Zawodowy Górników i Wydawnictwo „Śląsk" w 1967 r., który dopuszczał do udzia
łu w nim ogól pracowników zatrudnionych w górnictwie. Nie było także innych 
ograniczeń czy wymagań (odpowiednio długiego okresu pracy itp.). W rezultacie 
w tomie znalazły się relacje ludzi pracujących przez �iele dziesiątków lat w zawo
dzie górniczym i pracowników, którzy wkraczali w wiek pracy w Polsce Ludowej. 
Już sam układ relacji nasuwa czytelnikowi płaszczyznę do dokonania porównań 
i refleksji nad zmianami, jakie zaszły w górnictwie i środowisku robotniczym w cią
gu ponad dwu dziesiątików lat. Wszystkie relacje zawarte w Pamietnikach pochodzą 

od ludzi związanych z górnictwem Górnego śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, chociaż 
koleje losów części pamiętnikarzy prowadziły nierzadko przez wiele krajów i zagłębi 
węglowych. Jest to niewątpliwie największy ośrodek górniczy w Polsce, posiadający 
ukształtowaną przez wiele dziesiątków ·lat tradycję kultury robotniczej. Wylania się 
jednak pytanie, czy nie. należy w 'konkursach, jeśli oczywiście wspomnienia będą 
miały należyty poziom, uwzględniać także pracowników z innych, mniejszych ośrod
ków górniczych? W cytowanym tomie brak relacji z Zagłębia Wałbrzyskiego (być 
może konkurs nie przyniósł takiej), którego nowe oblicze, w części także przy udzia
le robotników z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, kształtowało się w Polsce 
Ludowej. Wydaje się także, że w przyszłych pamiętnikach i konkursach należy 
uwzględniać przedstawicieli innych grup górnictwa, zwłaszcza nowych działów po
wstających współcześnie. 

Jak wynika z obszernego wstępu B. Gołębiowskiego, konkurs ogłoszony w 1967 r. 
znalazł szeroki oddźwięk wśród górników. ,,Spośród 1kilkuset prac - czytamy
w nim - wybrano 29 prac górników, techników i inżynierów górnictwa, które złożą 
się na niniejsz); tom. .Powstaje więc płaszczyzna dla porównań i refleksji nad bio
grafią społeczną i kulturalną braci górniczej - pamiętni'karzy z konkursu z roku 
1947 i z roku 1967" (s. 9). Zgodnie z zapowiedzią Autor wstępu przeprowadza szerokie 
rozważania o charakterze socjologiczno-historycznym nad ,procesami ,przemian zawo
dowych, społecznych i zwłaszcza kulturalnych środowiska górniczego w ciągu dzie-



128 Recenzje 

sięcioleci. Akcentuje rolę śląskiej kultury robotniczej, zwłaszcza - jak pisze 
kultury „stanu górniczego" w procesach kulturalnych zachodzących współcześnie. 
Tak na'kreślony wstęp ułatwia czytelnikowi głębsze spojrzenie na przytoczone wspo
mnienia, które należy traktować nie tylko jako indywidualne relacje, ale rodzaj 
dokumentów wyrażających w poważnym stopniu doświadczenia społeczności gór
niczej. 

Pamiętniki górników stanowią interesującą lekturę dla szerokiego kręgu czytel
ników. Losy ludzi przyciągają bowiem uwagę, tym więcej że bohaterowie ich prze:. 
chodzą różne koleje losu, zanim stają się górnikami lub też w czasie jego wyko
nywania. Dobrze się stało, że wspomnienia pochodzą i od tych, którzy zwycięsko 
wyszli z ciężkich wypadków górniczych, jak i od tych, których los dotknął okrutnie. 
W tym też sensie biografia zawodu górnika jest pełna i przekonywająca. 

Do tomu tego będą również sięgali historycy. Relacje zawierają niemal zawsze 
to, co można określić mianem barwy epoki. Pamiętniki górników, podobnie jak Ży

ciorysy górników zawierają także niektóre relacje uzupełniające w poważnym stopa 
niu luki w materiałach archiwalnych. Do tego rzędu należą relacje o pracy, wa
runkach zatrudnienia, wynagradzania i stosowania represji wobec robotników pol: 
skich w okresie I i II wojny światowej, sprawy kontaktów z jeńcami zatrudnionymi 
w kopalniach itp. Również na uwagę zasługują informacje o działalności politycznej 
organizacji robotniczych w okresie międzywojennym, a szczególnie w okresie II woj
ny światowej. Niektórzy z piszących wspomnienia zwracają uwagę na kwestię wza
jemnych stosunków między pracownikami pochodzącymi z innych części Polski a ro
botnikami miejscowymi itp. 

Traktując Pamiętniki górników jako źródło o istotnym znaczeniu, nasuwają się 
pewne uwagi dotyczące ich opracowania. Wprawdzie sprawa sposobu selekcji 29 
wspomnień z kilkuset nie została bezpośrednio wYjaśniona. ale jest ona jasna dla 
czytelnil{a po przeczytaniu wstępu. Szkoda jednak, że nie wyjaśniono, gdzie zostały 
zgromadzone pozostałe pamiętniki i jak może z nich skorzystać historyk czy so
cjolog? Jak należy się domyślać, w pracach opublikowanych, a przynajmniej ich 
części, dokonano niezbędnych skrótów. W jakim jednak zakresie? Nasuwa się także 
pytanie, czy dokonano zmian w zakresie stylu, zmiany słów gwarowych itp. Ogólnie 
teksty są wyjątkowo jasne i zrozumiale. Mimo tych walorów w niektórych miejscach 
wyraźnie brak przypisów. Pojawiają się bowiem nazwy nie znane zupełnie ogółowi 
czytelników, jak np. Arbeitsgeberverband, Grenzschutz (s. 199). Ani w Życiorysach 

górników, ani też w omawianym tomie nie dokonywano sprostowań błędów popeł
nionych przez piszących wspomnienia. Np. zamiast Horzing winno być Horsing 
(s. 199), zamiast Zjednoczenie Zawodowe Górników (s. 196-197) winno być Związek 
Górników Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Odnosi się to także do niektórych 
dat i opisów wydarzeń, co jest w pamiętnikach rzeczą oczywistą. Rozbudowanie 
jednak aparatu pomocniczego, który informowałby o tych sprawach czytelnika, jest 
bardzo potrzebne. Wydaje się, że istnieje możliwość uzupełnień, gdyż należy żywić 
nadzieję, iż w niedługim czasie ukaże się drugie wydanie Pamiętników. Nakład 
pierwszego wydania jest stosunkowo niski. Należy także poprzeć postulat B. Gołę
biowskiego, by ponownie wydać Życiorysy górników, gdyż aktualnie książka ta jest 
już unikatem. Być może, przy tej okazji należałoby sięgnąć do niektórych pamiętni
ków nadesłanych na konkurs 1947 r., ale wówczas nie opublikowanych, jak i innych 
wspomnień zgromadzonych w Związku Zawodowym Górników w latach 1947-1967, 
które z uwagi na swoje walory zasługiwałyby na druk. Ciekawe teksty powinny 
szybciej niż dotychczas trafiać do czytelnika. 

Jerzy Pabisz 
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Z. A n t k o w i a k, STARE I NOWE OSIEDLA WROCLAWIA, Wrocław-War
szawa-Kra:ków--Gdańsk 1973, ss. 276 + l plan. 

W serii ,,Biblioteki Wrocławskiej" jako t. ol4 ukazała się praca wrocławskiego 
dziennikarza Z. Antkowia'ka Stare i nowe osiedla Wrocławia. Książka poświęcona 
jest dziejom dawnych podwrocławskich wsi, 'które w różnych okresach zostały po; 
chłonięte ,przez rozrastający się Wielki Wrocław. 

Książka jest pracą popularną, pozbawioną aparatu naukowego, przeznaczoną dla 
szerokiego kręgu czytelników interesujących się amatorsko przeszłością Wrocławia . 
. Autor jest dziennikarzem· publicystą, zawodowym popularyzatorem wiedzy. Polonista 
z wykształcenia, operuje bogatym zasobem słownictwa i ładnie skomponowanymi 
sformułowaniami. Widoczny jest natomiast w tej pracy pewien brak techniczno
-warsztatowych umiejętności historycznych. Wyrażają się one m. in. w niepełnym 
wykorzystaniu cytowanej literatury, nawet takiej, która by mogla uatrakcyjnić for
mułowane tezy. Np. Urban i Rombowski znacznie więcej powiedzieli o polskości 
okolic Wrocławia, niż przeniósł do swej pracy Z. Antkowiak, a przecież ujawnienie 
całej wiedzy o polskości opisywanych podwrocławskich wsi i osiedli powinno być 
głównym celem tego typu pracy. Co najmniej dyskusyjny jest również problem na
zewnictwa. Autor przyjął zasadę przedstawienia w swojej pracy historii tylko tych 
osiedli, których nazwy obowiązują urzędowo obecnie. Pominął natomiast te dawne 
wsie, których istnienie jest na terenie dzisiejszego Wrocławia źródłowo udowodnio
ne, ale których nazwy wyszły z użycia i nie dochowały się do naszych czasów. Dla
czego? Nie jest to zasada słuszna. Nie tylko nic nie szkodziło powiedzieć, że na 
określonym terenie, który obecnie nosi określoną nazwę, istniały przed 600 ezy 700 

laty jeszcze inne wsie, całkowicie ,pochłonięte i z biegiem czasu 2upelnie zapomnia
ne. Najczęściej ,przecież w takich wypadkach chodzi o przedkolonizacyjne osadnictwo 
polskie. !Przykładów tego typu pominięć jest w pracy dużo. 

Wydaje się również, że praca zyskałaby na przejrzystości, gdyby omawiane we
dług nazw wsie, osiedla czy przedmieścia uszeregowane zostały nie w kolejności 
alfabetycznej, ale topograficznie, dzielnicami, a w ramach dzielnic ewentualnie alfa
betycznie. Taki układ, jaki praca ma obecnie, utrudnia czytelnikowi plastyczne uło
żenie sobie na planie Wrocławia omawianych miejscowości, osiedli i wsi. Ponadto 
opisywanie poszczególnych osiedli w porządku topograficznym uchroniłoby pracę 
przed wielu rzucającymi się w oczy powtórzeniami. 

Przy omawianiu poszczególnych wsi i osiedli można zauważyć pewien schema
tyzm. Autor przyjął i podaje określony typ ,opisu, który stanowi kompilację wiado-. 
mości zawartych w kilku opracowaniach (ułożonych w pewnej kolejności). Naj
częściej opis wygląda następująco: pierwsze lub ,najstarsze wiadomości o miejsco
wości (najczęściej z Domańskiego), warianty nazwy (według Domańskiego i Hefftne
ra), podstawowe dane o miejscowości z okres1,1 średniowiecza (Hefftner, Wendt, Kor
ta), miejscowości w XIX w. (Zimmermann, Knie), wiadomości o polskości (Urban, 
Rombowski), oblężenie i wyzwolenie (Jonca, Peikert), miejscowość po 1945 r. Ten 
schematyzm powoduje, że po przeczytaniu pierwszych kilkudziesięciu stron dalsza 
le'ktura tak samo opisanych wsi i osiedli, których na dodatek trzeba szukać po 
całym planie Wrocławia, staje się nużąca. Uderza większa wprawa .w posługiwaniu 
się materiałami dotyczącymi okresu nowożytnego niż średniowiecznego (niewłaściwy 
sposób nazywania i cytowania średniowiecznych dokumentów). Ogólnie można po
wiedzieć, że praca Antkowiaka nie wzbogaca wiedzy historyków o Wrocławiu. Zasłu
gą Autora jest to, że wiedzę tę uporządkował. Wartość ,pracy Antkowiaka polega na 
tym, że. popularyzuje ona i upowszechnia wiedzę o naszym mieście wśród miłośni-

9 - Sobótka 1/74 
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ków Wrocławia. Jest to obok prac Komaszyńskiego i Kwaśniewskiego jedna z naj
lepszych prac popularnych. Ujawniając pewne usterki warsztatowe tej pracy chciał
bym zwrócić na nie uwagę czytelnikom i Autorowi. Usterki te mogą zostać łatwo 
usunięte przy następnym wydaniu tej ze wszech miar potrzebnej 'książki. 

Bronisław Turoń 

W. Ty r a k o w s k i, MIĘDZY ŚNI_EŻNIKrnM A WOLINEM, Poznań 1973, ss. 176.

„Sensem turystyki jest dla mnie konfrontacja z przyrodą, z p r z e s z ł o  ś c i ą 
[podkreślenie J. J.], z wszelką wreszcie »innością« - pisze Autor recenzowanej 
książki. Na jej treść złożyły się reportaże z wyipraw turystyczno-krajoznawczych 
Autora w 1970 r. Zbiorek opublikowało bardzo starannie Wydawnictwo Poznańskie 
w liczbie 5000 egzemplarzy. Nieco gorzej wypadły jedynie dość liczne (18), celowo 
dobrane ilustracje. Dla Śląska wykonał je S. Arczyński. Dziełko składa się z trzech 
części: 1. Stare góry (s. 5----69) ; 2. Barwy nizin środkowych (s. 71-133) ; 3. Smagane 
pobrzeże (s. 135-176). śląska doty�y część pierwsza. Ze zrozumiałych względów 
jej też poświęcimy nieco więcej uwagi. 

Pomimo bogatych remini�cencji dziejowych 'książka W. Tyrakowskiego nie jest 
pracą historyczną, nie jest w ogóle rozprawą naukową. 1Powinien jednak po nią sięg
nąć każdy, komu nieobca jest bliższa i dalsza przeszłość ziemi śląskiej, każdy, kto 
interesuje się choćby trochę jej pięknem, jakże często powstałym właśnie w wyniku 
działalności człowieka w okresach minionych. Powinna ona trafić zwłaszcza do rąk 
młodego obywatela Śląska, a jeśli rozmiłuje go w turystyce, w ·pięknie i przeszłości 
jego ojczystej dzielnicy, spełni swą rolę w <iwójnasób. Dlatego też, jak się wydaje, 
dziełko warte jest popularyzacji także na łamach czasopisma naukowego, tym bar
dziej że niejako na jego marginesie nasuwają się autorowi recenzji pewne refleksje 
natury ogólniejszej, związane m. in. właśnie z „przeszłościową" stroną turystyki. 

Na treść recenzowanej książki składa się szereg zagadnień interesujących raso
wego turystę. Obok więc sugestywnych opisów dzisiejszego krajobrazu Śląska czy
telnik znajdzie tam np. wiele danych z jego geologicznej przeszłości. Autor umie
jętnie wplata we współczesny tok narracji przeróżne wątki prehistoryczne i histo
ryczne, powołując się od czasu do czasu na starych śląskich kronikarzy, jak cho
ciażby na niezwykle popularną ongiś kronikę Joachima Cureusa 1, czy też mapę 
Marcina Helwiga (nie Hellwiga) 2• Raz są to bardziej lub mniej znane autentyczne
fakty z przeszłości śląska, innym znowu razem mamy do czynienia z pięknymi 
starymi śląskimi legendami, które - jak sama przecież nazwa wskazuje - prze
ważnie niewiele mają wspólnego z rzeczywistą przeszłością, ale mimo to również 
należą nieodłącznie do historii naszej ziemi, historii co prawda nieco odmiennej od 
tej, jaką zwykliśmy na co dzień określać tym mianem, historii - jeśli można się 
tak wyrazić - ,,duchowej". 

1 Nawiasem mówiąc, kronika Cureusa ukazała się po raz pierwszy w 1571 r., 
a cytowany "Przez W. Tyrakowskiego 1600 r. jest datą jednego z późniejszych jej 
wydań, zresztą już pośmiertnych, gdyż sam Cureus zmarł w 15,73 r. (s. 33). 

2 Drobny szczegół. Mapa Helwiga wyszła drukiem w 1561. r. Ponieważ jest to 
pierwsza mapa ziemi śląskiej, może warto było podać tę datę miast kwitować rzecz 
ogólnym tylko stwierdzeniem', że pochodzi ona z drugiej polowy XVI w. (s. 60). 
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Piękne podania i legendy śląskie towarzyszyły przecież od wieków mieszkańcom 
tej ziemi w ich powszednim życiu - w przerwach w czasie pracy i podczas wy
poczynku po pracy. Bez ich dobrej znajomości nasza wiedza historyczna o Śląsku, 
o jego mieszkańcach byłaby niewątpliwie (a obecnie - niestety - jakże często
jeszcze jest) niepełna, pozbawiona swoistego uroku. O ileż bowiem bardziej chłodno
wyglądają mury starego zamczyska ,po przepędzeniu z nich więzionych w wieży
zamkowej duchów uroczych, ale „niewiernych" niewiast! A jak wielkie znaczenie
ma ta półlegendarna przeszłość Śląska dla całego ruchu turystyczno-krajoznawcze
go ! Turystyka związana jest nierozłącznie z poznawaniem autentycznej przeszłości
naszych zamków, grodzisk i grodów, całej naszej ziemi, ale o wieleż piękniejsza
będzie ona, jeśli połączymy ją także z na poły legendarną historią zwiedzanych
terenów. Wiedzieli o tym starożytni, wiemy i my, tylko jakoś nie bardzo umiemy
z tego korzystać. Na śląsku, który stanowi jeden z głównych regionów turystyczno
-krajoznawczych naszego ·kraju, ma to szczególne znaczenie. Niestety, legendy śląs
kie ciągle jeszcze za mało są spopularyzowane wśród naszego społeczeństwa, nawet
wśród samego społeczeństwa śląskiego. Piękne początki poczynione w tym względzie
nie rozwiązują zagadnienia 3• 

Zbiorek reportaży W. Tyrakowskiego jest, jak się wydaje, dobrym przyk.iadem 
takich możliwości popularyzacyjnych, przykładem zasługującym ze wszech miar na 
uznanie 4• Oby prac podobnych - napisanych przy tym z taką pasją i zacięciem 
turystycznym (ale bez tylu drobnych błędów rzeczowych) - było jak najwięcej. 
Wymaga to wszakże zwrócenia baczniejszej uwagi na powyższe zagadnienia rów
nież historyków profesjonalistów, którzy jak gdyby wstydzili się nieco' (obym się 
mylił) podejmowania tak „niepoważnej" problematyki. Jednakowoż obywatelom, 
zwłaszcza obywatelom dolnośląskim, nie wystarcza sama tylko znajomość miejsco
wej przeszłości politycznej, gospodarczej, czy kulturalnej (przez duże „K"). Lakną 
oni bowiem, szczególnie pokolenie powojenne, ,,tutejsze" - za parę lat będą to już 
przecież wnuki „pionierów" - wiedzy historycznej wszechstronniejszej, łącznie z tą 
na poły legendarną. A kto im jej ma dostarczyć? 

Na zakończenie znamienny drobiazg. Walczący na dalekich kresach dawnej 
Rzeczypospolitej bohaterski Litwin Longinus Podbipięta nosił kurtkę z szarego 
ś w i e b o d  z i ń s k i e g o  sukna. Zwraca uwagę na ten szczegół sienkiewiczowskiej 
twórczości W. Tyrakowski (s. 125) 5, ale warto, by uczynił tak również każdy polo
nista i każdy historyk nie tylko w samym Swiebodzinie, lecz ta•kże na całym Sląsku. 
Świebodzin leży dziś wprawdzie na Ziemi Lubuskiej, jednak przez długie wieki 
wchodził w skład Sląska. Drobny ten fakt jest literackim, ale wiernie oddającym 
ówczesną rzeczywistość dowodem ożywionych kontaktów Sląska z resztą ziem pol
skich pomimo jego politycznego odcięcia od Macierzy. 

Julian Jancz.ak 

3 Por. np. K. K w  a ś n i e w  s k i, Podania i legendy dawnego Wrocławia, Wro
cław 1962·. 

4 Zob. np. żarliwą polemikę Autora ze szpetnym imieniem Liczyrzepy, jakim 
ochrzczono śląskiego- wielebnego Ducha Gór (s. 56-60), lub ciekawie podane kry
tyczne uwagi o prawdziwych i legendarnych poszukiwaczach złota i innych skar
bów w Sudetach (s. 45-47). 

s Por. H. S i e n k i e w i c z, Ogniem i mieczem, t. I, Warszawa 1968, s. 24. 
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M. I w a n e k, Z DZIEJÓW ZIEMI JELENIOGÓRSKIEJ. WKLADKA REGIO
NALNA DO NAUCZANIA HISTORII O$MIOKLAS0WEJ SZKOLY PODSTAWO
WEJ, Jelenia Góra 1971, ss. 78. 

„Patriam amamus non quis magna 
est, sed quia nostra". 

Jednym z celów nauczania historii w szkole jest kształtowanie uczuć prawdzi
wego patriotyzmu, przywiązania do terenów, na których żyjemy, określanych mia
nem „Ojczyzna". Ą.by ten cel osiągnąć, niezbędna jest wiedza, rzetelna i solidna, 
o naszym środowis'ku, i to możliwie od czasów najdawniejszych. Zadanie postawione
przed nauczycielem nie jest łatwe, tym bardziej że nie będzie mu pomocą pod
ręcznik szkolny - najczęściej pozbawiony elementów historii regionalnej - ani
program zawierający jedynie zalecenia.

Próbą przyjścia z ·pomocą uczącym historii w tym względzie jest praca M. Iwan
ka. Pozycję tę można uznać za kontynuację - po znacznym okresie przerwy -
serii wkładek regionalnych do podręczników historii, ,pisanych z inicjatywy prof. 
E. Maleczyńskiej w latach sześćdziesiątych 1• Powstała ona staraniem Powiatowego
Ośrodka Metodycznego w Jeleniej Górze. W zamierzeniu Autora praca pomyślana
została jako zbiór informacji o dziejach Ziemi Jeleniogórskiej, które nauczyciel
może wykorzystać bądź to na lekcjach historii, bądź na zajęciach pozalekcyjnych.
Naszym zdaniem, wkładka ta mogłaby być dostępna nie tylko dla nauczyciela, ale
również dla uczniów szkól podstawowych na terenie pow. jeleniogórskiego. Całość
składa się z dziesięciu rozdziałów (,,W epoce Piastów", ,,W okresie rozkwitu",
„W wieku XVII i XVIII", ,,Zycie kulturalne w I połowie XIX wieku", ,,Wiosna
Ludów w Kotlinie Jeleniogórskiej", ,,Zycie gospodarcze i kulturalne w II połowie
XIX wieku", ,,Lata '1.914.-11939", ,,Lata drugiej wojny światowej" i „W pierwszych 

latach Polski Ludowej"), dostosowanych do haseł programu historii w szkole pod
stawowej z 1963 r. Każdy z nich zawiera 'kilka krótkich podrozdziałów, po których
następuje wybór tekstów źródłowych "i kilka pytań kontrolnych, odnoszących się
do przedstawionego rozdziału. Pracę zamyka krótka bibliografia oraz zestawienie
dat do zapamiętania.

W porównaniu z wkładkami regionalnymi pisanymi wcześniej pozycja ta sta
nowi pewien krok naprzód. Już sam zakres chronologiczny jest szerszy, ponieważ 
obejmuje dzieje Ziemi Jeleniogórskiej od czasów najdawniejszych aż do nam współ
czesnych. Pod względem merytorycznym i językowym praca jest poprawna, a do
stosowanie rozdziałów do programu (wprawdzie nie aktualnie obowiązującego, ale 
przecież hasła programowe na ogól pozostały 'bez zmian) jest na pewno pozytywną 
jej stroną, zachęcającą nauczycieli do wy'korzystania materiału w toku nauczania. 
Cechą różniącą tę pozycję od poprzednich są również pytania, umieszczone po każ
dym z rozdziałów, dostosowane do możliwości uczniów, czasami - poprzez wpro
wadzenie elementu aktualizacji - wyzwalające dodatkowe ich zainteresowanie 
przedmiotem (np. s. 13, 71). Dodatnią stroną omawianej publikacji jest także umiesz-

1 J. A 1 b i  n, Powiat sycowski. Wkładka regionalna do podręcznika historii. Wy

pisy, Wrocław 1963, ss. 32; I. C z  a c h o  r o  w s k a, Ziemia strzelińska. Wkładka do 

podręcznika historii, Wrocław 1963, ss. 34; K. Sz e l i g a, Zi€mia ząbkowicka. Wkład

ka regionalna do podręcznika historii, Wrocław '1963, ss. 28; A. S z y p e r s k i, Zie
mia wałbrzyska. Wkładka regionalna do podręcznika historii, Wrocław 1963, ss. 25; 
J. P i e c h  o c i ń s k a, Dzieje Kłodzka na przestrzeni wieków. Wkładka regionalna

.do podręcznika historii, Wrocław 1963, ss. 36.
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czenie zestawu dat proponowanych do zapamiętania. Jest ich dla całego przedsta
wionego okresu czterdzieści, a podzielone są na pewne grupy chronologiczne według 
kryterium przynależności państwowej Kotliny Jeleniogórskiej w ciągu dziejów. 

Interesujący jest również dobór tekstów, określanych przez Autora mianem 
źródłowych, pomimo że nie wszystkie można do tej grupy zaliczyć (np. ,,Rozbudowa 
zamków obronnych przez Bolka II świdnicko-jaworskiego" za pracą T. Stecia 
i W. Walczaka Karkonosze na s. 11 czy „Najdawniejsze osadnictwo Ziemi Jelenio-. 
górskiej za K. Maleczyńskim na· s. -12). Natomiast wiele do życzenia pozostawia 
strona edytorska, szczególnie w odniesieniu do wyboru tekstów źródłowych. Nie 
zawsze są one zgodne z oryginałem, z którego pochodzą (np. s. 30, 32, 40), a o wpro
wadzanych przez siebie zmianach Autor nie informuje czytelnika (s. 51, 58). Zdarza 
się również, że opuszczenia tekstu nie są wykropkowane. I tak np., nie wiemy nic 
o opuszczeniu dość pokaźnej partii z wyboru tekstów źródłowych opracowanych
przez Z. Kwaśnego 2 na s. 51 omawianej przez nas pozycji. Przykładem braku dba
łości Autora o dokładność cytowanego materiału może być tekst na s. 6'.7 i 68,
w którym uległo zmianie nazwisko Rzęsisty na Rzęsistą, z sali nr 17 zrobiono nr 7,
zapomniano o wykropkowaniu tekstu na s. 68 po słowach ,, ... i 152 pracowników"
oraz zmieniono sfowo „stali" na „stanęli" w przedostatnim zdaniu cytowanego frag-
mentu. Czytającemu wkładkę nasuwa się pytanie, czy za te pomyłki winić należy " 
Autora, czy też odpowiedzialność spada na korektora? Również nie zawsze kom
pletne cudzysłowy, w jednych partiach materiału stosowane, w innych nie, nie
świadczą ńajlepiej o omawianej pracy. Od tego typu usterek nie jest wolna nawet
bibliografia. I tak np. Autor zmienił imię prof. K. Maleczyńskiego, pomimo że na
s. 12 podaje je poprawnie. Trudno zrozumieć, dlaczego przy niektórych pozycjach
tejże bibliografii podawane są pełne zapisy miejsc wydania, w innych nie, dlaczego
nie przy wszystkich czasopismach podawane są numery. Ponadto nasuwa się wnio-
sek, że korzystający z tej wkładki czytelnik byłby z całą pewnością wdzięczny
Autorowi za podanie, przy niektórych partiach materiału, wyjaśnienia, skąd za
czerpnięte zostały informacje (np.1przy tabelach na s. 65). Wykazane niedociągnię-
cia niestety obniżają wartość omawianej pozycji. Wkładki re�lonalne do podręczni-
ków historii powinny być nadal opracowywane, ale należy je staranniej wydawać. 

Grażyna Pańko 

VYBtROVA BIBLIOGRAFIE HISTORICKE GEOGRAFIE CECH ZA L�TA 
1961-1970. Zpracoval kolektiv: Z. Bohac (vedouci), J. Horak, L. Jelecek, J. Vanis 
(Historicka geografie), t. 7, Praha 1971, ss. 399. 

Ostatnimi czasy w światowej nauce historycznej, a po części i w światowej 
geografii daje się zaobserwować wyraźny renesans geografii historycznej, traktowa
nej tym razem nie tyle jako dyscyplina pomocnicza historii lub geografii, ile ra
czej - z uwagi na specyficzne metody badawcze - jako samodzielna dziedzina 
wiedzy, posiłkująca, rzecz jasna, swymi gotowymi wynikami badań także obie 
wspomniane gałęzia nauki. Lecz nie tylko. Współczesna bowiem geografia historycz
na jako dyscyplina z pogranicza humanistyki i nauk przyrodniczych jest wielce 
przydatna również do prac nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju, szczegół-

2 Teksty źródłowe do historii Jeleniej Góry, zestawił Z. Kwaśny, pod redakcją 
S. Inglota, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, s. 47.
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nie w zakresie osadnictwa i racjonalnego rozmieszczenia produkcji oraz dla tak 
ważnej dziś ochrony środowiska geograficznego. W powstałej atmosferze nie dziwi 
więc wcale, że 'kolejny (7), niezwykle obszerny numer ukazującego się w Czecho
słowacji od 1968 r. periodyka „Historicka geografie" w całości poświęcony został 
selektywnej bibliografii historycznej Czech. 

W tym miejscu czytelnikowi polskiemu winniśmy WYJasmenie, że pierwszy 
. numer czasopisma „Historicka geografie" ukazał się zaledwie po upływie roku od 
powołania do życia czechosłowackiej Komisji Geografii Historycznej (Komise pro 
historickou geografii pi'i. (Astavu ceskoslovenskych a svetovych dejin CSA V). Wią
żącą bowiem decyzję o jego wydawaniu podjęto już na pierwszym posiedzeniu Ko
misji 1• Tymczasem działająca przy Komitecie Nauk Historycznych PAN od czerwca 
1972 r. podobna polska Komisja Gęografii Historycznej nie ma jak dotąd prawie 
żadnych perspektyw dorobienia się analogicznego periodyku, choć stanowczo do
magali się go już na inauguracyjnym jej posiedzeniu członkowie i współpracownicy 
Komisji 2• A potrzeba takiego pisma jest tym większa, że dorobek polskiej geografii 
histor�cznej jest dość bogaty i różnorodny. Przede wszystkim wymienić h,l należy 
atlasy, słowniki geograficzno-historyczne, badania dawnego środowiska geograficz
nego i zmian w nim zachodzących, studia nad przemianami granic politycznych, 
administracyjnych, kościelnych itp. oraz nad rozwojem osadnictwa, rozmieszczeniem 
ludności, zasięgiem jej języków i wyznań, prace poświęcone rozmieszczeniu dóbr 
własności 'feudalnej, geografii produkcji rolniczej i przemysłowej, handlu i komu
nikacji, badania nad rozmieszczeniem i funkcjami miast, wreszcie próby geogra
ficznej rejonizacji zjawisk życia społecznego i gospodarczego. 

Omawiana bibliografia obejmuje dziesięciolecie 1961-19'70. Uwzględnia ona nie 
-tylko prace z samej ·geografii historycznej, ale także takie opracowania z zakresu
historii, geografii, archeologii, ekonomii, etnografii, muzealnictwa, numizmatyki, geo
dezji, kartografii, językoznawstwa, historii prawa, archiwistyki czy wreszcie ochrony
przyrody, których tematyka pozostaje w bliskich związkach z geografią historyczną.
Łącznie w bibliografii znalazło się 188-0 pozycji około 600 autorów. Odszukanie tych
ostatnich ułatwia zamieszczony na końcu dzieła indeks osobowy. Do pracy dołączono
również nieodzowny w danym WYPadku indeks nazw geograficznych.

Całość dzieła podzielona została na kilka części chronologicznych. Część pierw
sza ....:.. ogólna - zawiera czeskie bibliografie powszechne, podstawowe bibliografie 
historyczne i geograficzne, bibliografie innych pokrewnych dyscyplin naukowych, 
bibliografie regionalne, poszczególnych działów przemysłu, różne przeglądy badań, 
prace metodologiczne, w tym także teoretyczne z geografii i historii oraz dyscyplin 
pokrewnych, atlasy, mapy i plany historyczne oraz prace o nich, wreszcie czeskie 
przewodniki turystyczne, jednakże bez· przewodników obcych poświęcońych Czechom. 
Ogółem w części tej znalazło się 335 pozycji. Opracował ją Z. Bohac. 

Część druga - również pióra Z. Bohaca - obejmuje okres od zarania dziejów 
aż do początku rewolucyjnego ruchu husyckiego, tzn. do 1419 r. (546 pozycji). Część 
trzecia (485 pozycji), opracowana przez J. Vaniśa, dotyczy okresu późniejszego �eu
dalizmu (14119--18l48). · Epoka kapitalizmu (18�8-1945) stanowi część czwartą (240 
pozycji), a okres budownictwa socjalistycznego (1945-1970) część piątą (2'74 po
zycje). D;"ie ostatnie partie zestawili J. Horak i L. Jelecek. 

1 Zob.: ,,Historicka geografie", 1968, nr 1, s. 3. 
2 J. J a  n c z  a k, Inauguracyjne posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Ko

mitetu. Nauk Historycznych PAN (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 19'7:3, 
nr 3, s. 55'6-559). 
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Wszystkie · cztery częsc1 chronologiczne dzielą się na szereg identycznych lub 
bardzo zbliżonych działów, obejmujących m. in. przydatne dla geografii historycz
nej wydawnictwa źródłowe i ich krytyczne opracowania, prace z fizycznej geografii 
historycznej, dalej rozprawy z politycznej geografii historycznej, uwzględniające 
przede wszystkim rozwój terytorialny Czech, ich wewnętrzne podziały administra
cyjne oraz stosunek ziem czeskich do ziem sąsiednich, prace z gospodarczej geo
grafii historycznej, a zwłaszcza z dziejów osadnictwa i kolonizacji, demografii histo
rycznej, ruchów migracyjnych, geografii historycznej rzemiosła, manufaktur i prze
mysłu, rolnictwa, handlu i komunikacji czy wreszcie - ciągle jeszcze niedostatecz
nie u nas doceniane - opracowania z geografii historycznej kultury. 

Omawiana bibliografia uwzględnia przede wszystkim prace autorów czecho
słowackich. Natomiast w cytowanej literaturze niemieckiej i 'I)Olskiej występują po
kaźne luki, zwłaszcza jeśli idzie o pozycje natury ogólniejszej, które mogą być przy
datne i dla geografii historycznej Czech. Wydaje się też, że autorzy postąpili nie
słusznie, rezygnując niemal zupełnie z pobieżnej chociaiby penetracji · odnośnego 
piśmiennictwa innych krajów, zwłaszcza zachodnich, posiadających bogate doświad
czenia i ogromną literaturę metodyczną. A bez jej znajomości i przyswojenia trud
no jest dzisiaj wyobrazić sobie nowoczesne badania geograficznohistoryczne bądź 
kartograficznohistoryczne. Zadaniem zaś każdej bibliografii jest m. in. ułatwienie 
prowadzenia dociekań naukowych. Geograf czy kartograf historyczny powinien też 
mieć zestawioną w jednym miejscu wyselekcjonowaną najistotniejszą współczesną 
metodyczną literaturę geograficzną i kartograficzną, ·gdyż przedzieranie się przez 
gąszcze 'bibliografii geograficznych jest dla niego zbyt uciążliwe. Dyskusja zaś nad 
pytaniem, czy piśmiennictwo tego typu musi akurat znaleźć się w dziale ogólnym 
bibliografii geografii historycznej - naszym zdaniem - winna zakończyć się odpo
wiedzią pozytywną. 

Pewnym ą,.an'.kamentem, z którego zresztą autorzy 'bibliografii zdawali sobie 
sprawę, jest jednorazowe tylko wymienianie prac o charakterze ogólnym lub obej
mujących szerszy okres chronologiczny niż podziały �owe przyjęte w omawianym 
dziele. Praktycznie rzecz biorąc, rozwiązanie takie zmusza korzystającego do prze
glądania intert;sujących go działów literatury we wszystkich wcześniejszych częś
ciach bibliografii. Mniej uważny czytelnik, zwłaszcza zagraniczny, 'może zresztą 
w ogóle nie dostrzec braków wynikających z takiego układu (mówi się o nim 
w przedmowie). 

Bibliografia nie omawia treści wymienionych pozycji. Dodatnią jej stroną jest 
podawanie danych o recenzjach dotyczących poszczególnych prac. Celem ułatwie
nia korzystania z niej za granicą przy każdej pozycji zaznaczony jest język stresz
czenia, jeśli takie występuje. 

Mimo wysuniętych zastrzeżeń polski geograf historyczny odnotowuje ukazanie 
się omawianej bibliografii czeskiej, stanowiącej niewątpliwie poważne osiągnięcie 
naukowe, nie bez pewnej zazdrości. Wszelkie bowiem postulaty opracowania po
dobnego przedsięwzięcia dla dobrze przecież rozwijającej się polskiej geografii hi
storycznej pozostają ciągle w teczce „spraw do załatwienia" a. 

Julian Janczak 

3 Zob. np. wystąpienie W. Pałuckiego (Ja n c z  a k, op. ci't., s. 558). 

' 
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,,ROCZNIK ZIEMI KLODZIKlaJ", 1966-1968, t. VII/VIII, b.m. i r.w., ss. 234, 
ilustr.; 1969/70, t. IX/X, Wrocław 1972, ss. 248, ilustr. + wkładka: Motyw kłodzki. 
Wiersze o Kłodzku i ziemi kłodzkiej, ss. 41. 

Po dłuższej przerwie od ukazania się w 1964 r. ,,Rocznika Ziemi Kłodzkiej" 
(omówionego przeze mnie w „Zaraniu Sląskim", R. XXIX, 1966, s. 543-545) To
warzystwo Miłośników Ziemi Kłodzkiej zaprezentowało od razu dwa nowe tomy 
tego wydawnictwa z podwójną numeracją. 

T. VII/VIII otwiera bardzo interesujący artykuł trzech autorów: J. Srok.i,
J. Slebodzińskiego i Z. Strzeleckiego pt. Górnicze prace ratunkowe w staromiejskiej

dzielnicy Kłodzka zagrożonej wyrobiskami podziemnymi (s. 5-23), poświęcony ka
tastrofie budowlanej, jaka spotkała Starówkę kłodzką. Po wstępie Autorzy oma
wiają kłodzkie podziemia w świetle historii, przyczyny katastrof budowlanych
w Kłodzku, budowę geologiczną otoczenia i rejonu Starówki, metody likwidacji
lub zabezpieczenia wyrobisk podziemnych oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych
robót. Nie wspomniano natomiast o przecinającym dawne miasto w murach kanale
podziemnym, powstałym chyba już w czasie lokacji miasta (wzmiankowanym
w źródłach pisanych w XIV w.), którego zadaniem było odprowadzanie wód spły
wających z Góry Zamkowej. Kanał ten utrzymywano w porządku przez wieki, nie
stety, artykuł nie wyjaśnia, w jakim stanie znajduje się on obecnie.

Z kolei A. Markiewicz daje szczegółowe sprawozdanie z Festiwali Moniuszkow

skich w Kudowie Zdroju (s. 29-39), natomiast bardzo ogólnikową relację o podob
nych imprezach w Dusznikach zawiera artykuł E. Bukowskiego Chopinowskie spot

kania w Dusznikach (s. 41-46). Szachistów zainteresuje niewątpliwie nasycony fa
chowymi informacjami artykuł Cz. Dutki Międzynarodowy turniej szachowy im. Aki

by Rubinsteina w PoŁanicy (s. 47-'(}5); właściwie chodzi o 4 turnieje odbyte w la
tach 1963-1966. Za wartościowy należy uznać artykuł J. Piechocińskiej l.ączność 

Kłodzka z Uniwersytetem JagieUońskim (s. <6'1--81), poświęcony analizie informacji 
o studentach kłodczanach, którzy zapisali się na Akademię Krakowską; analiza jest
wnikliwa, ale rażą niektóre potknięcia. I tak Czesław Odrowąż nie był ,,pierwszym
proboszczem klasztoru dominikanów" (s. 67), bo klasztory nie miały praw parafial
nych, niesłusznie też zaliczono do kłodczan ludzi pochodzących dowodnie z innych
miejscowości (Kristemberg, Keżrnark, Płock) tylko na podstawie brzmienia nazwisk
wskazujących na pochodzenie ich przodków z Kłodzka (s. 73), przy nazwisku Kasper
Bryth (s. 72) zami!łst „Regensis" winno być „Pragensis", ryzykowne też jest uznanie
imion Adam, Stefan i Walenty za „pols'kie" (s. 77), Czetterwangowie (s. 73-74) wy
stępują nie tylko w Kłodzku, ale także w Nysie i Krakowie.

Problematyką medyczną zajmuje się anonimowa notatka Eksperyment kudow

ski (s. 81-84), mówiąca o podjęciu badań nad wpływem działalności kulturalnej 
na rehabilitację chorych, oraz obszerny artykuł E. Kaczmarka Dzieje Szpitala Po

wiatowego w Kłodzku (z uwzględnieniem dawnego Szpitala Miejskiego) w latach 

1945-1965 (s. 85-128); artykuł zawiera bardzo bogatą informację o rozwoju tej 
placówki, szkoda tylko, że przemilczano trudności, jakie niewątpliwie trzeba było 
pokonywać w opisywanym okresie. 

Historyka zainteresuje artykuł L. Barga Rozwój demograficzny i agrarny Po

lanicy (s. 143-160), oparty na szerokiej podstawie źródłowej. Jednakże Autor zbyt 
sztywno stosuje wskaźnik obrazujący średnią liczebność rodziny (ściślej gospodar
stwa domowego). Użyta przez niego liczba 5, ewentualnie wystarczająca przy sza
cowaniu ludności w średniowieczu, zawodzi już dla XVIII w.; na s. 152 w oblicze
niach Autora dla 1787 r. nie mieszczą się rodziny komornicze, które wtedy musiały 



Recenzje 137 

egzystować w Polanicy. Również dla okresu 1827-1910 (s. 156) z obliczeń Barga 
wyni:kałoby, że bezrolnych w Polanicy prawie nie było, a w dwóch wypadkach· 
otrzymujemy dla tej kategorii nawet liczby ujemne (!). A przecież w rozwijającym 
się wtedy uzdrowisku liczba ludzi nie posiadających własności nieruchomej, lecz 
utrzymujących się z obsługi kurortu, handlu, usług itd., rosła bardzo szybko. 

Na kolejny artykuł Radków i jego problemy złożyło się aż kilku autorów, co 
pozostaje w rażącej dysproporcji do jego nader skromnych rozmiarów i raczej ubo
giej treści (s. 163-168). Parturiunt montes ... M. Dzierżyńska ukazuje Ttoórczość

plastyczną Oddziału ZPAP (s. 169�175), A. Gaweł zaś przedstawia zwięźle Hisborię

uzdrowiska i źródeł lądeckich do końca XIX wieku (s. •177-188). Autorka niestety 
nie wyjaśnia, dlaczego doprowdziła wykład tylko do końca XIX w., który nie sta
nowi żadnej cezury w dziejach Lądka Zdroju. Rzucają się ponadto w oczy pewne 
potknięcia. Np. na s. 177 figuruje „Ottokar II" zamiast „Przemysł Otakar II", od
nowienie przywilejów Lądka przez króla Władysława nie mogło nastąpić w 139·2 r., 
na s. 178 mamy nieprawdziwą wiadomość o rzekomym zniszczeniu kąpieliska przez 
Mongołów, niejasne wreszcie, dlaczego na s. 186 dane o zaludnieniu Lądka urywa
ją się ·na 1877 r. Następnie A. Zelenay w króciutkim szkicu Dolnośląski Babilon

(s .. 189-190) przypomina o wędrówce pionierów z Mszany Dolnej do wsi Bożków 
pod Kłodzkiem. 

O Legendach W. Szalewicza (s. 191-194) trzeba niestety. wydać taki sam sąd 
negatywny, jaki stal się udziałem analogicznej publikacji w t. VI „Rocznika"; 
ponieważ Autor nie podaje źródeł, nie wiadomo, czy legendy te odpisał ze zbiorów 
niemieckich, czy też zasłyszał je od dzisiejszych mieszkańców, czy też są one two
rem jego fantazji. A. MaC'kiewicz pisze o powstałym w '1964 r. Noworudzkim To
warzystwie Kulturalnym (Z kroniki NTK, s. 196-203), K. M. Filipowicz zaś zesta
wia. Bibliografię miasta Kłodzka 1961-1964 (s. 205-223) oraz Indeksy zawartości

Roczników Ziemi Kłodzkiej, t. I-VI (s. 224-226). Odnośnie do pracy bibliograficz
nej trzeba z uznaniem podkreślić postęp, jaki zaznaczył się od czasu pierwszej, 
całkiem nieudanej publikacji w t. VI „Rocznika". Ponieważ Autor miał trudności 
z układem niemieckich pozycji bibliograficznych wydanych po wojnie, czy nie by
łoby lepiej ograniczyć się do publikacji polskich. W. Piotrowski referuje treść spi
sanej w 1949 r. przez dziennikarza (dodajmy: i b. urzędnika Starostwa Powiato
wego) M. Domańskiego powojen,nej kroniki Bystrzycy Kłodzkiej (Kronikarskie za

piski pieru:,szych dni Bystrzycy, s. 229-234). Szkoda, że Autor zaczyna od podwój
nego lapsusa (rzekoma wzmianka o Bystrzycy w Kronice Kosmasa, odnosząca się 
do polowy XIH w.; jak wiadomo, ta kronika urywa się na 1125 r.). Poszczególne 

· artykuły przedzielają krótkie utwory poetyckie oraz ilustracje. Zdziwienie musi wy
wołać ponowne ukazanie na ob,;..olucie siedemnastowiecznego prospektu Kłodzki
uwidocznionego już na okładce t. I „Rocznika".

W t. DUX znajdujemy na pierwszym miejscu cenny artykuł J. Lodowskiego
Z pradziejów Kotliny Kłodzkiej (s. 5-22), dający podsumowanie dotychczasowych
badań archeologicznych nad ludnością ziemi kłodzkiej od paloeolitu do końca
X w. n.e. Artykuł S. Mroza Osadnictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1950

(s. 23-38), oparty głównie na archiwaliach, częściowo zaś na wspomnieniach ów
czesnych działaczy, daje plastyczny obraz zasiedlenia Kotliny Kłodzkiej po II woj
nie światowej, nie pomijając trudności, jakie trzeba było pokonać w trakcie tego
procesu. Kultura jako czynnik integracji i adaptacji ludności ziemi kłodzkiej - to
temat artykułu M. Malinowskiego (s. 39-60), dającego dobry przegląd działalności
kulturalnej w ramach regionu, która datuje się niemal od przybycia pierwszych
osadników polskich i po okresie nie zawinionej martwoty (1949-1956) rozwija się
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wszechstronnie. Autor, nie będący historykiem, uniknąłby paru potknięć, jak np. 

wzmianek o walkach Słowian ze Scytami, Celtami i Wandalami o ziemię kłodzką 
lub Bramie Polskiej na szlaku bursztynowym (s. 40), gdyby Redakcja umożliwiła 

mu konsultację fachową. W artykule Lądek Zdrój w latach 1945-1949 (s. 61-79) 

R. Małkowski zajmuje się głównie problematyką osiedle.ńczą oraz początkami funk

cjonowania miejscowego uzdrowiska. Treściwej informacji o pierwszym dziesięcio
leciu istnienia biblioteki kłodzkiej dostarcza K. Filipowicz (Miejska Biblioteka Pu

bliczna w Kłodzku t1,i latach 1945-1954, s. 80-99), a ? Amatorskich zespołach mu

zycznych w Kłodzku w latach 1945-1965 (s. 100-113) pisze W. Zakrzewski. Ogólne
uwagi S. Pietraszki O temacie regionalnym w literaturze (s. 115-'130) uzupełnia

artykuł Cz. Dutki pt. Ziemia kłodzka w literaturze XXV-lecia (pejzaż i ludzie) na

s. 131-1511.

Interesujące dane przynosi praca E. Kaczmarka Problematyka walki z gruźlicą 

na terenie powiatu kłodzkiego w latach 1965-1969 (s. 152-171), trudno jednak po,. 

wstrzymać się od pytania, czy okres pięcioletni, w dodatku odnoszący się do terenu 
jednego tylko powiatu, nie stanowi Zbyt wąskiej podstawy do badań. Bardzo szcze

gółowy przegląd wydarzeń w ziemi ·kłodzkiej daje M. Bułacik w Kronice regionu. 

Lipiec 1968 - grudzień 1969 (s. 172-205). Zakończenie omawianego tomu stanowi 

Bibliografia miasta Kłodzka (1965-1966) zebrana przez K. Filipowicza (s. 206-245), 

który tym razem słusznie ograniczył się do publikacji polskich. Wypada wspomnieć, 
że z t. DUX zniknęły utwory literackie (poezje), które w dwóch poprzednich to
mach przedzielały poszczególne artykuły; teraz umieszczono je w osobnej wkładce, 

na czym właściwy tekst „Rocznika" chyba zyskał. 
W sumie tomy „Rocznika" będące przedmiotem niniejszej recenzji należy ocenić 

pozytywnie. Poważne błędy, których dopuszczono się przy publikacji t. VI, można 
uznać za przezwyciężone. Redakcja umiała pozyskać wielu nowych współpracow
ników, ogłoszone zaś artykuły zawierają moc interesujących wiadomości o życiu 
polskim w powojennej Klodczyznie. Nie brak jednak mankamentów. Tematyka 
koncentruje się na zagadnieniach powiatu kłodzkiego, który przecież stanowi tylko 

część ziemi kłodzkiej; spraw i rzeczy bystrzyckich i noworudzkich z reguły się nie 

porusza. Nliedobrze też się stało, że pominięto temacykę gospodarczą (przemysł, 
handel, rolnictwo), mimo że w tych dziedzinach możemy się poszczycić niemałymi 
osiągnięciami. W konsekwencji Redakcja musi jeszcze dołożyć starań w kierunku 

dalszego udoskonalenia „Rocznika". Korekta, tak wadliwa w t. VI, tym razem nie 

nasuwa zastrzeżeń. 

Władysław Dziewulski 
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