
R E C E N z J E 

E. M a l e  c z y  ń s k a, ŻYCIE CODZIENNE SLĄSKA W DOBIE ODRODZENIA„
Warszawa 1973, ss. 148. 

Jedną z cech charakterystycznych twórczości naukowej zmarłej przed dwoma 
laty tragicznie Prof. Ewy Maleczyńskiej było ścisłe powiązanie z zapotrzebowaniem 
społecznym. I tak bezpośrednio po wojnie, gdy wśród ludzi przybyłych na ziemie
zachodnie z różnych stron kraju i z zagranicy istniało duże zainteresowanie prze
szłością Sląska, starała się je zaspokoić razem z innymi badaczami wrocławskiego, 
ośrodka historycznego. Wyszło wówczas szereg jej prac, przeważnie o charakterze 
popularnonaukowym 1• Następnie uczestniczyła w opracowaniu nowoczesnej syntezy
dziejów Sląska 2• Po !latach zaintere.sowan1a problematylką politycznej przeszłości 
ziemi śląskiej 3 i jej różnorakich związków z Polską 4 oraz ruchami społecznymi 5,_ 
przyszedł okres, kiedy współczesny człowiek zajęty kształtowaniem swego codzien
nego życia, dysponujący coraz większym zasobem czasu wolnego, ciekawy był, jak 
układało się życie przeciętnego człowieka w przeszłości. Tę ewolucję w zapotrze
bowaniu na określoną ·lit�raturę historyczną obserwujemy zarówno w całej pra-· 
wie Europie 5, jak i w Polsce 1. Czuła zawsze na problemy nurtujące społeczeństwo,
E. Maleczyńska początkowo w tym merunku zaczęła kształcić swoich uczniów.
Na seminarium Jej powstawały prace magisterskie poświęcone poszczególnyJYL
elementom składającym się na życie codzienne człowieka żyjącego w wiekach
średnich. Podśumowaniem tych prac była książka Jej uczennicy J. Gilewskiej
o późnośredniowiecznym Wrocławiu s. Równolegle problematyka z zakresu historii
kultury dominować zaczęła na prowadzonym przez Nią seminarium doktorskim ..
U schyłku swego życia, zawsze pełna energii E. Maleczyńska, zasiadła do napisa
nia swej ostatniej pracy o życiu codziennym na Sląsku w czasach Odrodzenia ..

1 E. M a  1 e c z y ń-s k a, Polskie tradycje naukowe i 1miwersyteckie Wrocławia
,.. 

Wrocław 1946, s. 86; Tradycje szkoły polskiej na tle walki o narodowość (Oblicze 
Ziem Odzyskanych, t. II, Wrocław 1948, s. 393-452); Z dziejów naszego Sląska,: 
Wrocław 1946, s. 32. 

2 Historią Sląska, pod red. K. Maleczyńskiego, t. 1, cz. 2: od połowy XIV w. 
do III ćwierci XVI w. (razem z R. Heckiem), Wrocław 1961, s. 488. 

3 Znalazło ono także odbicie w twórczości E. Maleczyńskiej: Próby odbudowy· 
państwowości polskiej w oparci-u o Sląsk w XIII wiek-u (Szkice z dziejów Sląska, 
t. I, Warszawa 1953, s. 94-129); Niektóre zagadnienia z dziejów Sląska na przełomie·
XV i XVI w. (tamże, s. 2'19-233).

4 E. M a  l e c z y  ń s k a, Społeczeństwo polskie I polowy XV wiek-u wobec za-·
gadnień zachodnich, Wrocław 1947, s. 163. 

5 E. M a  1 e c z y ń  s k a, Ruch husycki w Czechach i w Polsce, Warszawa 1959,. 
s. 551.

5 Najwcześniej zapotrzebowanie to wyczuła francuska oficyna wydawnicza.
Hachette, drukując cały cykl prac na temat życia codziennego w różnych okresach 
historycznych. 

7 Por. A. J e  l i c  z, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie - wiek XIII-
XV, Warszawa 1966; M. B o g u c k a, Życie codzienne w Gdańsk-u - wiek XVI-· 
XVII, Warszawa 1967. 

s J. G i l e w s k a, W późnośredniowiecznym Wrocławiu, Wrocław 1967. 
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Jest coś symbolicznego w tym, iż wydanie jej zbiegło się z rokiem nauki pofskiej. 
Pod względem chronologicznym praca obejmuje okres od XIV do początków 

XVII w. Penetracją objęła więc Autorka zarówno czasy prekursorskie, okres peł
nego Odrodzenia, jak i jego schyłek, wchodząc w ten sposób w nową epokę -
kontrreformacji i baroku. Dla wyjaśnienia niektórych zjawisk zaistniała niejedno
kroMlie konieczność przekroczenia tak zakreślonych ram, co biorąc pod uwagę 
czytelnika, do którego książka jest adresowana, było rzeczą nieodzowną. Wybór 
epoki nie był sprawą przypadku. Tak go uzasadniała Autorka: ,,Epoka odległa 
nie tylko czasem, ale i charakterem ... a jednak w swojej, czasem dosłownie 
krwawej walce o nowe, w swoich upadkach i wzlotach, nadziejach i zniechęceniach, 
jakże wydaje się bliska przeżyciom człowieka dzisiejszego, który tak często· starego 
i nowego nie umie w sobie uładzić i uporządkować" a. 

Konstrukcja pracy w dużej mierze uzależniona była od faktu, iż przedmiot 
zainteresowania E. Maleczyńskiej stanowiła nie jedna warstwa społeczna, lecz 
całe bez mała społeczeństwo ziemi śląskiej. Kolejno omówione zostało życie co
dzienne chłopów, gwarków-górników i hutników, szlachty, mieszczan, kleru i uczą
cej się młodzieży. 

Praca zaopatrzona jest w wykaz najważniejszej literatury do poszczególnych 
rozdziałów i zestawiony przez Autorkę indeks osobowy i nazw geograficznych. Bo
gatą, barwną ilustrację przygotowała A. Zawisza. Strona edytorska pracy nie tylko 
nie budzi zastrzeżeń, ale zasługuje na wyróżnienie. Długoletnie doświadczenie 
E. Maleczyńskiej w popularyzowaniu wiedzy historycznej znalazło swoje odbicie
w pracy. Książka napisana jest przystępnie, interesująco, z zacięciem literackim
i z tego też względu na pewno trafi do szerokiego grona czytelników 10•

W wstępie do swojej pracy Autorka wyraźnie się zastrzegła, iż „książka ni
niejsza nie rości sobie pretensji do wyczerpania tematu, nawet w zakresie znanych 

nauce faktów; chce najwyżej zegzemplifikować niektóre jego aspekty" 11• To właśnie 
zastrzeżenie pozwala nam poznać intencje przyświecające E. Maleczyńskiej przy 
pisaniu pracy. Chodziło Jej o stworzenie pewnej całościowej wizji ówczesnej co
dzienności, odmalowanie kolorytu tego życia, ale z zachowaniem pewnej dyscypliny 
przy operowaniu szczegółami. Można by je na pewno mnożyć, niektóre fragmenty 
uzupełniać, ale czy wówczas obraz nie byłby przerysowany? Wydaje się, że od
biegałby on znacznie od ówczesnej rzeczywistości. Należy w tym miejscu z całym 
naciskiem zaznaczyć, iż niewykorzystanie wielu ustaleń nauki nie było równo
znaczne z zrezygnowaniem przez Autorkę z wprowadzenia do obiegu nowych 
faktów. 

Warto też zwrócić uwagę przy tej okazji na jeszcze jedną cechę charaktery
styczną pracy. Przy wszystkich tego typu opracowaniach autorzy kładą nacisk 
szczególnie na barwność badanej epoki, przedstawiają uroczystości, widowiska, 
rozrywki czy obyczaje. Nie stroniła od tych zagadnień Autorka, ale wiele miejsca 
poświęciła na opis pracy ówczesnych ludzi. Jest wręcz nią zafascynowana, jakby 
chciała wskazać czytelnikowi, że to, co było piękne, i to, co przetrwało do naszych 
czasów, jest jej efektem. Nie jest to przykład jakiegoś taniego dydaktyzmu, lecz 
wniosek, który nasuwa się dopiero po przeczytaniu i przemyśleniu pracy. 

a Rec. praca, s. 7. 
10 Drobny przykład warto w tym miejsc;u przytoczyć: ,,Szumiał mimo to jeszcze 

w. w,ielu miejscach bór gęsty, i to nie tylko w górach czy na pogórzu, ale i na
niżu, zwłaszcza nad Nysą Łużycką, w okolicach Krosna i Głogowa. W połowie
XVI wieku las podchodził pod samo Opole - wycięto go ze względu i na... mo
ralność mieszczan, bo stawał się miejscem schadzek. Ale nieco dalej szumiały po
staremu dęby, przetykane tu i ówdzie starym cisem, wyżej w górach - buki" {s. 9).

u Rec. praca, s. 7. 
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Rozdział I, poświęcony życiu codziennemu wsi, rozpoczyna się od opisu śro-
.dowiska geograficznego, zabudowy i wyglądu wsi oraz jej kultury materialnej. 
Z kolei przeszła Autorka do ukazania codziennych trosk, kłopotów i radości 
�hłopów. Nie pominęła wpływu na ich życie zmian dokonywających się wówczas 
w kościele, a zwłaszcza wyłonienia się protestantyzmu i działalności sekt skraj
nych. W tym spojrzeniu na wieś wyraźnie zaznaczone zostały różnice między 
chłopami biednymi a bogatymi. Uwzględniona też została struktura narodowościowa 
mieszkańców wsi. Już w tym rozdziale dały o sobie znać kwestie, które od dłuższe
go czasu pasjonowały Autorkę, m.in. próba odtworzenia mentalności ówczesnego 
człowieka. Szczupłość jednak przekazów źródłowych pozwoliła jedynie na zasygna
lizowanie tego problemu. Dyskusyjne na pierwszy rzut oka wydaje się wyodrębnie
nie życia gwarków i hutników. Przemawiała jednak za tym pewna specyfika ich 
pracy. Argumentów za taką konstrukcją przytoczyć by można zresztą znacznie 
więcej. Tu też wspomniany podziw Autorki dla ciężkiej pracy jest szczególnie silny. 

Zycie szlachty znamy stosunkowo najlepiej. Zachowane źródła mówią· przede 
wszystkim o niej i o rodzinach książęcych. · Zainteresowanie czytelnika skupi się 
zapewne głównie na opisach życia dworskiego, organizowanych zabawach i roz
IYWkach. Dla historyka najciekawsze będą partie poświęcone zainteresowaniom 
kulturalnym rodzin możnowładczych, śmiała ocena występującego wśród szlachty 
propruskiego nastawienia czy też ponowne podważenie tezy o całkowitym zgerma
nizowaniu szlachty w okresie Odrodzenia. Wszechstronnie starała się Autorka 
przedstawić życie kleru, nie stroniąc od pokazania jego strony moralnej. Pod
niosła też jego wkład w rozwój· oświaty i kultury. Przy tej okazji podtrzymała 
swój dyskusyjny pogląd na temat wpływu katolicyzmu i protestantyzmu na sto
sunki narodowościowe, stwierdzając, iż „dla doby renesansu - przynajmniej do 
połowy XVI w. - pytanie to trochę trafia w próżnię". 

Prawie identyczny schemat narracji jak w rozdziale o wsi zastosowany został 
przy przedstawieniu życia w mieście (opis miasta, kultura materialna, praca, roz
rywki). Większy tylko nacisk położony został na układ stosunków społecznych 
1 toczącą :się walkę klasową. Przy obecnym stanie badań Autorka niewiele mogla 
napisać o życiu biedoty. Wydaje się jednak, że w tej sprawie nauka nie powie
działa jeszcze ostatniego słowa. 

Przy opisie życia szkoły nacisk położony został na stosunkowo trudną drogę 
żaka do wiedzy. Marginesem w jego życiu były rozrywki i zabawy. 

Stwierdżmy jeszcze raz na koniec, że nie tylko czytelnik interesujący się 
historią otrzymał ciekawą, wręcz pasjonującą książkę, ale również profesjonalista 
znajdzie w niej wiele materiału do przemyślenia i naocznie się przekona, ile jeszcze 
problemów z zakresu historii Śląska wymaga zbadania i ile jeszcze jest kwestii 
dyskusyjnych. 

Krystyn Matwijowski 

R. K i n c e 1, SARMACI NA $NIEŻCE, Wrocław 1973, ss. 222.

Autor zaprezento.,.rał czytelnikowi już drugą książkę o turystycznej przeszłości 
śląska 1• Recenzowane dziełko stanowi t. 22 szeroko znanej z popularyzacji wiedzy
historycznej o śląsku ossolińskiej serii „Wiedza o Ziemi Naszej", redagowanej 

1 Por. jej recenzję w „Sobótce", 1973, nr 2, s. 303-304. 
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w chwili obecnej przez wielce zasłużonego sprawie J. Swolkowicza. Nowa praca 
R. Kincla opiera się głównie na polskich wpisach do przeróżnych ksiąg pamiątko
wych, znajdujących się ongiś w szanująrych się śląskich „schroniskach" tury
stycznych (s. 6-117), przede wszystkim zaś na przechowywanych dziś we wrocław
skiej Bibliotece Uniwersyteckiej księgach Snieżki. Równie obficie wyzyskane zo
stały odnośne źródła publikowane i opracowania (łącznie przeszło 80 pozycji),
dotyczące spraw związanych z historią turystyki bezpośrednio lub też tylko po
średnio. Nie jest to, rzecz oczywista, całość literatury poświęconej krajoznawczej
przeszłości gór śląskich, gdyż nie o to przecież chodziło Autorowi. Brakuje zwłaszcza
licznych opracowań niemieckich. Na szczególne uznanie zasługuje wykorzystanie
63 roczników fundamentalnego w interesującej nas kwestii periodyku „Der Wan
derer im Riesengebirge", ukazującego się od 1881 r., a będącego oficjalnym orga
nem powstałego w 1880 r. w Jeleniej Górze Riesengebirgsvereinu 2 •• Całość pracy
Autor podzielił na 12 rozdziałków tematycznych, zamkniętych wykazem biblio
graficznym. Podkreślić trzeba także dobrą stronę ilustracyjną książki, w której
zamieszczono 24 bardzo trafnie dobrane oraz dobrze wykonane ilustracje na
6 wkładkach. Powstały tu jednak pewne drobne uchybienia natury technicznej.
Mankamentem są również nieścisłości, jakie wkradły się do spisu ilustracji przy
podawaniu stron ich umieszczenia w tekście oraz kolejności, np. inna jest kolejność
ilustracji 21 i 22 w tekście (po s. 168), a inna w spisie.

W zasadzie wpis jakiegoś turysty czy wędrowca do księgi pamiątkowej tego 
lub innego obiektu turystycznego jest dla R. Kincla tylko okazją, pretekstem do 
podania bliższych danych o autorze wpisu bądź o okolicznościach, które go rzuciły 
w Sudety, oraz do snucia rozmaitych refleksji na dany temat, zwłaszcza gdy mamy 
do czynienia z osobą bardziej znaną. Myśl niewątpliwie jak najbardziej słuszna 
w pracy popularnonaukowej. Atoli miejscami Autor popada w wyraźną przesadę. 
Można mieć np. zastrzeżenia, czy rzeczywiście pochodzenie społeczne 23 naszych 
rodaków, którzy odwiedzili w heroicznym i tragicznym zarazem dla Polaków 
1831 r. uzdrowisko w Cieplicach jest podstawą do wypowiadania się na temat 
klasowego charakteru powstania listopadowego (s. 77-78). Wydaje się również, 
że miejscami nieco za daleko poniosła Autora fantazja literacka. Czy naprawdę 
przesyłane przez przyjaciół Mickiewiczowi opisy Karkonoszy stały się inspiracją 
do jego znanej wyprawy na Krym (s. 153)? O pięknie gór krymskich późniejszy 
wieszcz słyszał chyba dużo wcześniej niż o Karkonoszach. Zbyt serio traktuje też 
Autor każdy zapis w tego rodzaju· źródle, jakim są księgi pamiątkowe. Nie są to 
wszak oficjalne dokumenty. Rzeczywiście nic nie stało na przeszkodzie, aby 
Snieżkę odwiedził jakiś Liberyjczyk czy Australijczyk, ale równie dobrze mógł to 
być zupełnie niegłupi żart (s. 11). 

Bardzo słusznie R. Kincel zwraca uwagę na to, że Polacy uczyli się miłości 
do gór właśnie na ziemi śląskiej - w Karkonoszach, Karpaty i Tatry bowiem 
pod względem turystycznym zagospodarowane zostały właściwie dopiero pod koniec 
XIX w., a więc znacznie później niż Karkonosze (s. 5-6, 201-202). Dziełko wy
dobyło z mroków zapomnienia wiele ciekawych, mniej lub więcej ważnych faktów, 
odnoszących się do naszych tradycji w Sudetach. Bo przecież spore gromadki (za
pewne nie tłumy) polskich gości snujących się po cieplickich ulicach 200 czy 
150 lat temu nie są dla nas i 9ziś zupełnie obojętne. R. Kincel ustalił również bądź 
sprostował sporą garść ważnych szczegółów z polskiej przeszłości ziemi śląskiej, 
gdzie jak pisał Bogusz Zygmunt Stęczyński: 

2 Por. Riesengebirge und die Grafschaft Glatz, Lipsk 1906, s. 14. 

/ 
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.,. .. język nasz szacowny, a tak obfity, 
Przez pięćset lat ucisku nie został zabity, 
Pokazując wyraźnie cud boski na sobie!" (s. 124) 
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• 

Polskość tę dostrzegali nawet sami Niemcy. Autor przytacza pewien fakt, 
zasługujący bodaj na szersze spopularyzowanie. Otóż dla samego twórcy nie
mieckiego hymnu narodowego Deutschland, Deutschland ilber alles, Hoffmanna 
von Fallerslebena, w 1'823 r. ,,Wrocław wydawał się trochę obcy i nie robił ... wra
żenia miasta niemieckiego'' (s. 134). Dużą zasługą R. Kincla jest ustalenie autor
stwa przewodnika po Cieplicach (pionierskiego w języku polskim), zatytułowanego 
Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych w 12 wycieczkach przez 

Pielgrzymkę w Sudety, a wydanego w 1850 r. we Wrocławiu u Korna. Jego autorką 
była pochodząca z Królestwa Polskiego Rozalia Saulsonowa (s. 186-191). 

Niezależnie od wysuniętych, drobnych przecież, zastrzeżeń, ukazanie się nowej 
książki R. Kincla należy powitać z dużym uznaniem. Autor - z rodzaju wy
trawnych szperaczy - dotarł wszak do mnóstwa szczegółów związanych z poi
skimi tradycjami Sudetów, zwłaszcza zaś Kotliny Jeleniogórskiej, kraju stosunkowo 
dawno silnie zniemczonego, i w tym właśnie tkwi jego wielka zasługa. To przecież 
ciekawe, że nie opodal rezydencji Prusaka z krwi i kości, feldmarszałka von Gneise
naua, w lVIysłakowicach istniała rezydencja Radziwił�ów, a później Czartoryskich 
w Ciszycy, o których polskości - niezależnie od zajmowanej przez nich postawy 
politycznej - zbędnie byłoby kogokolwiek przekonywać (s. 75-76). To prawda, 
że nowe dziełko R. Kincla z całą pewnością nie jest historią przez duże „H" 
pisaną. Niemniej jednak w swoim gatunku jest to bez wątpienia dobra robota 
i za to właśnie należą się jej twórcy słowa podzięki od czytelnika. 

Julian Janczak 

F. H a w r a n e k, POLITYKA CENTRUM W KWESTII GÓRNOSLĄSKIEJ
PO I WOJNIE SWIATOWEJ, <_;)pole 10?3, ss. 150. 

Dzieje Górnego Sląska po I wojnie światowej cieszą się wprawdzie, coraz 
większym zainteresowaniem, jednakże nie wszystkie węzłowe problemy doczekały 
siq szerszych badań. O ile bowiem ukazało się szereg prac poświęconych powsta
niom i plebiscytowi, to inne zagadnienia społeczne i polityczne dopiero w ostat
nich latach wzbudziły szersze zainteresowania 1• Spory wkład w badanie interesu
jącej nas problematyki wniósł już wcześniej Autor recenzowanej książki, opra
cowując m. in. częściowo ruch komunistyczny i socjaldemokratyczny na Górnym 
Sląsku 2• Nie ulega wątpliwości, iż nie można pokusić się o syntetyczne opraco
wanie dziejów Górnego Sląska w okresie międzywojennym bez przebadania nie
mieckich partii politycznych. Autor zajął się zagadnieniem ciekawym i trudnym, 
a jego praca wypełnia sporą lukę w dotychczasowych badaniach. 

W omawianej pracy przeplatają się dwa zasadnicze wątki: 1. kształtowanie 
się ustroju Górnego Sląska po I wojnie światowej; 2. polityka Centrum w kwestii 
górnośląskiej. Podstawę źródłową pracy stanowią zasoby archiwalne znajdujące się 

1 Z nowszych prac warto zwrócić uwagę na artykuł Z. S u r  m a n a, Sprawa 
Górnego Sląska w Se3mie Pruskim w latach 1919-1922 (Studia i materiały z dzie
jów Sląska, t. X, 1970, s. 61-1'<)8). 

2 F. H a w r  a n e k, Ruch komunistyczny na Górnym śląsku w latach 1918-1921,
Wrocław 1966, i t e n  ż e, Niemiecka socjaldemokracja w prowincji górnośląskiej 
w latach 1929-1933, Wrocław 1971. 
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w- Opolu i we Wrocławiu oraz prasa. Na wartości książki korzystnie odbiło się
uwzględnienie nie tylko prasy centrowej, lecz także ważniejszych organów repre
zentujących inne kierunki polityczne. Wykorzystano też wiele monografii doty
czących historii Sląska, ale pewnym brakiem jest pominięcie nowszych opraco
wań o niemieckich partiach politycznych 3.

W rozdziale I Autor ciekawie i dokładnie omówił forsowaną przez Centrum 
ideę utworzenia autonomicznej republiki górnośląskiej oraz stosunki pomiędzy 
Centrum a. SPD i DDP. Wymienione trzy partie próbowały utworzyć wspólny 
front w przygotowaniach do plebiscytu. Jednakże spory pomiędzy Centrum a SPD 
hamowały tę współpracę. Autor scharakteryzował też stosunki pomiędzy Centrum 
a ruchem autonomistów górnośląskich. F. Hawranek już w I rozdziale zwrócił 
uwagę na stopniową rezygnację Centrum z postulatu utworzenia suwerennej re-

-publiki Górnego Sląska, czego zapowiedzią była dyskusja na zjeździe partii w Kę
dzierzynie 10 IX 1919 r. (s. 41). 14 X 1919 r. rząd pruski podjął uchwałę o utworze
niu prowincji górnośląskiej, co miało też odegrać propagandową rolę w okresie
plebiscytu. Centrum nie pogodziło się z takim rozwiązaniem problemu górnoślą
skiego i próbowało lansować koncepcję utworzenia kraju związkowego.

Rozdzjał II poświęcony jest dalszym rozważaniom dotyczącym przyszłego
ustroju Górnego Sląska. Zarząd górnośląskiego Centrum na obradach w Gliwicach
w listopadzie 1921 r. wypowiedział się za utworzeniem kraju górnośląskiego
i uzyskał poparcie DDP i SPD Górnego Sląska. Koncepcję tę zwalczała DNVP
i utworzyła w lutym 1922 r. Unparteiische Organisation zur Aufklarung i.iber die
oberschlesische Autonomie. Niełatwa sytuacja Centrum na Sląsku pogorszyła się
jeszcze bardziej na skutek utworzenia odrębnej organizacji partyjnej (Katholische
Volkspartei) na terenach, które uzyskała Polska, oraz zmiany polityki naczelnych
władz partii. W lipcu 1922 r. w sejmie pruskim uchwalono projekty ustaw o roz

szerzeniu kompetencji prowincjonalnych organów samorządowych. Centrum uznało
to rozwiązanie za korzystne dla siebie, ponieważ miało największe szanse na zdo
bycie większości w sejmiku prowincjonalnym. Jeszcze w tym samym miesiącu
Centrum rzuciło hasło, aby w referendum wyznaczonym na 3 IX 1922 r. głosować
za pozostaniem Górnego Sląska przy Prusach. W rozdziale tym Autor przejrzyście
przedstawił ewolucję polityki Centrum górnośląskiego od hasła autonomii do idei
utworzenia prowincji górnośląskiej.

W rozdziale III Autor opisuje wzmożoną agitację, jaką prowadziły siły prze
ciwne wyodrębnieniu Górnego Sląska w prowincję, a skupione głównie w DNVP.
Jednakże ingerencja rządu pruskiego i upór Centrum doprowadziły w końcu do
realizacji postanowienia o utworzeniu prowincji górnośląskiej. W stosunkowo ob
szernym rozdziale IV omówiono problematykę polityczno-ekonomiczną prowincji
górnośląskiej. Kolejno przedstawiono stosunki demograficzne, podział administra
cyjny, ustrój władz prowincjonalnych i wybory do sejmiku prowincjonalnego.
Podkreślono zwiększanie się dystansu ekonomicznego między prowincją górno
śląską a zachodnią częścią Niemiec. Ponadto autor zwrócił uwagę na obsadę waż
niejszych stanowisk w prowincji, politykę wobec ludności polskiej, finanse. Trafnie
przy tym zaakcentował, ,,że Górny Sląsk nie otrzymał wielu instytucji, ·które
uczyniłyby go względnie samodzielną jednostką samorządową" (s. 135). Wreszcie
w ostatnim li najmniejszym rozdziale autor naszkicował problemy ustrojowe od
objęcia władzy przez Hitlera do rozwiązania prowincji górnośląskiej i utworzenia
jednej prowincji śląskiej w 1938 r.

s Należałoby porównać swoje wnioski z wynikami przedstawionymi w pracy 
R. Mo r s e  y, Die Deutsche Zentrumspartei 1917-1923, Diisseldorf 1966.
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Jak JUZ wyzeJ wspomniano, w omawian�j pracy występują dwa zasadnicze 
wątki, pomiędzy którymi proporcja nie jest chyba dobrze wyważona. Proces kształ
towania się i funkcjonowania ustroju prowincji górnośląskiej został przedstawiony 
ciekawie i wyczerpująco. Autor wykazał tu dobrą umiejętność wykorzystania bazy 
źródłowej. Jednakże zagadnienie polityki górnośląskiego Centrum wymagało chyba 
głębszego dopracowania. Nie została w dostatecznym stopniu ukazana relacja: 
Centrum a ogólna sytuacja polityczna w Niemczech. Zabrakło też bliższego scharak
teryzowania partii Centrum, w której łonie zachodziły dość istotne zmiany. Nie
bagatelny był spór między skrzydłem konserwatywnym a demokratycznym, ale 
Autor nie wyjaśnia, czy miało to swoje odbicie w Centrum górnośląskim 4• Można 
było bliżej scharakteryzować układ sił wewnątrz Centrum górnośląskiego. L. Berg
strasser zaznacza, że po 1918 r. spadło znaczenie arystokracji katolickiej w sze-· 
regach Centrum s. Ale nie wiemy, czy to samo· zjawisko wystąpiło na Górnym 
śląsku, a jeśli tak, to czy pociągnęło za sobą znaczniejsze konsekwencje. Należało 
wspomnieć o układzie sił między klerem a. Centrum. O ile przed 1914 r. na polityce 
Centrum w większym stopniu ciążyła postawa kleru katolickiego, to jak wynika 
z nowszych badań sytuacja zmieniła się w okresie międzywojennym. Przed I wojną 
światową Centrum nie miało nowoczesnego aparatu partyjnego, stąd w znacznej 
mierze rolę tę pełnił kler i różne organizacje katolickie. Po 1918 r. stworzono 
bardziej sprawny system organizacyjny, co rzecz jasna musiało częściowo osłabić 
rolę kleru 6• Wydaje się, że spadek wpływów kleru W· pewnym stopniu przyczynił 
się do tego, że Centrum w swej walce o ustrój Górnego śląska „położyło ogromny 
nacisk na nadanie swemu projektowi charakteru demokratycznego, pomijając mil
czeniem dość ważne dla partii uprzywilejowanie pozycji Kościoła katolickiego" 
(s. 64). Szkoda, że nie wspomniano o prasie i organizacji centrowej na Górnym 
śląsku. Mimo pewnych zastrzeżeń prac� Hawranka należy ocenić wysoko. Wy
pełnia ona dużą lukę w historiografii Górnego Śląska. Autor przebadał wiele· 
złożonych problemów i wykazał erudycję w problematyce górnośląskiej. 

Piotr MiŁows�i 

,,STUDIA ŚLĄSKIE", Seria Nowa, t. XX-XXIII, 1971-1973. 

W recenzowanych t. XX-XXII! ,,Studiów śląskich" opublikowane zostały 74 
artykuły blisko 60 autorów. Do omówienia wybrano jedynie 20 publikacji z zakresu 
historii społeczno-politycznej i gospodarczej. Zgodnie z tytułem wydawnictwa 
w treści artykułów (łącznie z materiałami i miscellaneami) przeważa problematyka 
śląska. Odstępstwo od „śląskiego tematu'• stosowane jest raczej sporadycznie_ 
Wśród recenzowanych tomów wyjątek stanowi t. XX, w· którym z uwagi na jego 
szczególny charakter zamieszczono kilka artykułów nie związanych ani z proble
matyką śląską, ani z planem badawczym Zakładów i Pracowni Instytutu śląskiego 
w Opolu. Do takich można zaliczyć artykuły J. Jończyka (Problemy prawa pracy

w PRL w latach 1956-1970), A. Kudłaszyka t(Koncepcje polityczne współtwórcy

polskiego ruchu ludowego Bolesiawa Wysloucha z 1886 roku), W. Sobocińskiego 

I 

4 Mo r s e  y, op. cit., s. 94-95; L. Be r g  s t r a s  se r, Geschichte der politischen.
Parteien in Deutschland, 11. Aufl., Miinchen 1965, s. 202; W. To r m i  n, Geschichte·
der deutschen Parteien seit 1848, 3. Aufl., Stuttgart 1968, s. 140-141. 

s B e r g  s t r a s s e r, op. cit., s. 202. 
6 Mo r s e  y, op. cit., s. 583-586. 
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,(Struktura społeczno-prawna Księstwa Warszawskiego), J. Wąsickiego (Wpływ za
boru ziem polskich na reformy ustrojowe w Prusach do roku 1806) i L. Winowskie
_go "(Innowiercy w średniowiecznych wyobrażeniach i legendach). Sporo rozpraw 
publikowanych na łamach „Studiów śląskich" posiada jednak bardziej ogólną 
wartość naukową i ponadregionalne znaczenie. 

W „Studiach śląskich" najliczniej reprezentowane są publikacje z dziedziny 
najnowszej historii, nie tylko zresztą śląska. W t. XX-XXII! aż 36 artykułów 
traktuje o wybranych zagadnieniach historycznych. Zgodnie z wieloletnim planem 
badawczym Instytutu śląskiego składają się one na opracowywaną syntezę historii 
Górnego śląska w XIX i XX w. Pośród rozpraw z zakresu historii polityeznej, 
tematycznie związanych ze Śląskiem, ogólniejszym ujęciem omawianego problemu 
charakteryzują się m. in. artykuły A. Brożka, W. Dziewulskiego, R. Hajduka, 
K. Joncy i F. Połomskiego. Niektóre z nich zasługują na szersze omówienie.

W. Dziewulski w artyłtule pt. Górny Sląsk a powstanie listopadowe przed
stawił reakcję władz oraz ludności rejencji górnośląskiej na przebieg wydarzeń 
z 1830 r. 1(t. XX). Opierając się na nielicznie zachowanych dokumentach i ówczesnej 
literaturze niemieckiej Autor wykazał, że miejscowe władze z niepokojem obser
wowały działalność powstańców w Królestwie Polskim, obawiając się przeniknię
da nastrojów powstańczych na Śląsk, zwłaszcza do ludności polskiej. Na terenach 
nadgranicznych powiatów prezydent rejencji zarządził wzmocnienie garnizonów 
wojskowych, by nie dopuścić do przekraczania granicy przez powstańców i uchodź
,ców politycznych z Kongresówki. Odmienne stanowisko wobec powstańców zajęły 
śląskie masy ludowe, które okazywały sympatię i pomoc szukającym schronienia 
Polakom. Zdarzały się wypadki nielegalnego przekraczania granicy w celu przy
łączenia się do powstania listopadowego. 

Antypolskiemu ustawodawstwu na Górnym śląsku w okresie I wojny świa
towej i tuż po jej zakończeniu poświęcone zostały obszerne studia E. Kleina 
l{t. XX i XXII). Autor podjął w nich omówienia narodowych postulatów wysuwa
nych przez ludność polską pod adresem rządu pruskiego w dz\edzinie równoupraw
nienia Polaków oraz zniesienia antypolskich aktów normatywnych. Równocześnie 
_prześledził stosowanie ważniejszych ustaw· regulujących prawny status mniej
.szości polskiej, które mimo protestów Polaków z Górnego śląska i prób złagodze
nia dyskryminacji ludności polskiej w dobie rewolucji listopadowej zostały utrzy
mane w mocy. E. Klein scharakteryzował również stanowisko wobec spraw 
polskich rewolucyjnego rządu niemieckiego oraz górnośląskich konferencji rad de
legatów robotniczych i żołnierskich, które w 1918 r. podejmowały uchwały o przy
znaniu Polakom ograniczonych uprawnień religijnych i językowych. Wypada dodać, 
ie w osobnym artykule opubfikowanym w t. XXIII szczegółowo został opisany 
przez Autora przebieg konferencji górnośląskich rad robotniczyc)l i żołnierskich 
z 22 XI 1918 r. w Gliwicach 1. 

Na temat rad pisał również W. Lesiuk w artykule pt. Rady żołnierska, robot
nicza, chłopska i ludowa w mieście Opolu w latach 1918-1919 (t. XXI), opartym 
na bogatych źródłach i dobrej znajomości zagadnienia. W wynilcu badań ich dzia
łalności Autor doszedł do przekonania, że w Opolu faktycznie nie ukształtował 

1 E. Klein już wcześniej opublikował kilka artykułów, w których zajął się ra
-dami. Por. Miarodajne czynniki niemieckie a sprawa Górnego Sląska w grudniu 
1818 roku. Studium o konferencji wrocławskiej z grudnia 1918 r. (t. XIII); Polityka 
polskich organizacji ncirodowych wobec rad robotników, chłopów i żołnierzy na 
Górnym Sląsku (t. XIX); Polityka władz i niemieckich klas posiadających wobec 
"ludności polskiej Górnego Sląska na przełomie 1918/1919 roku (t. XII).
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się ośrodek ruchu radzieckiego. Organy władzy radzieckiej reprezentowały loja
listyczną postawę wobec władz państwowych, obce im były również radykalne 
hasła społeczne i narodowościowe. Przyczyniły się nawet do utrzymania przewagi 
sił nierewolucyjnych. 

Pozostając przy międzywojennej · historii śląska wypada zatrzymać się na 
dwóch publikacjach F. Hawranka i na artykule A. Brożka. W artykule F. Hawranka 
pt. Dwie akcje polityczne na Sląsku Opolskim w latach 1926-1928 (t. XXI) mowa 
jest o przebiegu i wynikach inicjatywy ludowej w sprawie wywłaszczenia mieni·a 
rodzin książęcych (w 1!}26 r.) oraz o rezultatach wyborów parlamentarnych z 1928 r., 
rozpisanych na skutek rozbieżności politycznych, dotyczących rozbudowy mary
narki wojennej (budowa krążowników). Te dwie akcje polityczne posłużyły do 
zaprezentowania opinii szerokich warstw społeczeństwa i partii, nie wyłączając 
Związku Polaków w Niemczech. Szczególnie wnikliwie zbadano stanowisko zajęte 
przez SPD i KPD, wykazując brak jednolitego frontu tych partii w walce prze
ciwko remilitaryzacji i odszkodowaniom dla arystokracji ziemskiej. W t. XXII za
mieszczono drugi artykuł tegoż Autora na temat wyników wyborów prezydenckich 
w prowincji górnośląskiej w 1925 r. Interesujące okazują się zwłaszcza fragmenty 
poświęcone udziałowi kierownictwa mniejszości polskiej w kampanii zorganizowa
nej przez Centrum i SPD na rzecz kandydatury Marxa. Autor słusznie zauważył, 
że poparcie go przez obóz polski oznaczało opowiedzenie się po stronie sil republi
kańsko-demokratycznych i antymonarchistycznych, z ·którymi łączono nadzieje 
na poprawę położenia ludn?ści polskiej. Nic też dziwnego, że objęcie urzędu prezy
denta przez P. von Hindenburga przyjęte zostało w opinii kół polskich jako sukces 
wrogich Polakom elementów prawicowo-na�jonalistycznych. 

Prześladowanie przez Niemców polskiej mniejszości narodowej na śląsku zna
lazło wyraz w szkicu A. Brożka pt. Chicagoskie echa napadu na artystów katowickie
go teatru polękiego w Opolu (1919) w t. XXII. Masakra dokonana przez nacjona
listyczne elementy, inspirowane przez hitlerowskich bojówkarzy i członków Stahl
helmu, stała się tłem do zaprezentowania reakcji Polaków w kraju i poza jego 
granicami, a szczególnie polskiej prasy w Chicago - ,.Dziennika Chicagoskiego" 

i „Dziennika Związkowego" 2. 

Tematem artykułu E. Jędrzejewskiego jest hitlerowska doktryna prawno-poli
tyczna, traktująca o założeniach ustroju Trzeciej Rzeszy (t. XX). Autor wysunął 
tezę, że poznanie ustroju politycznego Niemiec hitlerowskich nie jest możliwe bez 
wykazania ewolucji formy pańśtwa republiki weimarskiej w latach. 1919-1932.

Rozkład polityczny rępubliki, wyrażający się ro. in. w powiększaniu uprawnień 
prezydenta kosztem parlamentu, stwarzał bowiem przesłanki do powstania form 
państwa stanu wyjątkowego, które później utrwalono w Trzeciej Rzeszy. Stąd wiele 
uwagi poświęcono w artykule doktrynie konstytucyjnej przed objęciem władzy 
przez Hitlera, .reprezentowanej przez C. Schmitta, E·. R. Hubera i J. Bindera. Na
stępnie omówfono poglądy głównych teoi:etyków narodowego socjalizmu na państwo 
i prawo oraz przykłady wcielania ich w życie w państwie hitlerowskim. Autor 
wykazał związek niektórych elementów ustroju narodowosocjalistycznego z for
mami państwowymi sprzed 1933 r. W opinii E. Jędrzejewskiego zasada wodzostwa 
czerpała swe uzasadnienie w autorytarnych rządach prezydenta Rzeszy w ostatnich 
latach republiki weimarskiej. 

z Szczegółowy opis wydarzeń opolskich znajdzie czytelnik w artykule A. N o
w a k, Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu w dniu 28 kwietnia 1929 r. 
w świetle dokumentów niemieckich (Studia Sląskie, t. III, 1960, s. 137-171).

7 - Sobótka 3/74 
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Realizacji zasad hitlerowskiej doktryny w dziedzinie ustawodawstwa rasistow
skiego poświęcona została publikacja F. Połomskiego pt. Sądy do spraw steryli
zacji w Trzeciej Rzeszy (1933-1945) w t. XX. Odsyłając do tego interesującego
artykułu, zasygnalizujemy jedynie, że sądy te powołano w celu orzekania o usu
nięciu z „wartościowego · pod względem rasowym" społeczeństwa niemieckiego osób 
dotkniętych dziedzicznym{ wadami fizycznymi lub umysłowymi. Jest to już drugi 
artykuł F. Połomskiego w „Studiach śląskich", traktujący o ustawodawstwie stery
lizacyjnym a. 

K. Jonca, polemizując z opiniami niektórych zachodnich historyków, przed
stawił na podstawie zbą.danej literatury i źródeł mało znane polskiemu czytelni
kowi koncepcje politycz� .(t. XX) i prawne (t. XXI) tzw. opozycji antyhitlerow
skiej, skupionej w czasiiłJr wojny światowej wokół właściciela ziemskiego z Krzy
żowej koło Świdnicy H. J. von Moltke (Kreisauer Kreis). W dwóch studiach 
poświęconych temu tematowi Autor wykazał, że program i działalność grupy Moltke
go nie zasługiwały na miano rzeczywistej opozycji przeciw reżimowi narodowych 
socjalistów. Sednem doktryny grupy Moltkego była idea państwa chrześcijańskie
go. Autor pisze, że podobny pogląd reprezentował również przywódca antyhitle
rowskiej opozycji C. Goerdeler z Lipska. Jednakże w odróżnieniu od Moltkego. 
proponował on obalenie istniejącego ustroju za pomocą siły. Przywódców obu 
grup opozycji różniły poglądy na formę przyszłego państwa niemieckiego. Gdy 
Moitke opowiadał się raczej za ustrojem wzorowanym na demokracji angielskiej, 
Gcerdeler akcentował potrzebę wprowadzenia monarchii,. Natomiast obaj odrzucali 
doktrynę suwerenności ludu. Zastanawiając się nad dalszymi różnicami i zbież
nościami w myśli polityczp.ej i prav.,nej obu ugrupowań, Autor stwierdził, że po
glądy Goerdelera cechował skrajny konserwatyzm, nacjonalizm i militaryzm. 
Moltke :.klonny był zaś pójść na pewne u:.tęp:.twa w :;to:;unkach międzynarodo
wych i propagował ideę ustroju federacyjnego w Europie. Zdaniem K. Joncy, za
sięg działania grupy; obawa przed represjami, brak programu walki zbrojnej oraz 
kontaktu z antyhitlerowską koalicją i nikła więź z innymi siłami opozycyjnymi, 
wreszcie niejasno sprecyzowane koncepcje „opozycji z Krzyżowej" _:_ zadecydo
wały o jej niepowodzeniu i likwidacji. 

Wśród opracowań dotyczących historii okresu Il wojny światowej zwracają 
uwagę ,szkic R. Hajduka oraz dwa artykuły A. Koniecznego. W artykule zatytuło
wanym Nieznane wystąpienie Arki Bożka i „Kolo Slązaków" w Wielkiej Brytanii 

(t. XXIII) R. Hajduk wyeksponował jego wkład w zorganizowanie polskiej armii 
na Zachodzie i przeciwstawienie się przymusowemu poborowi Polaków ze Śląska 
do Wehrmachtu. Pracę ilustrują aneksy zawierające wyjątki ze stenogramów po
siedzeń Rady Narodowej RP, w których uczestniczył A. Bożek 4• 

Publikacje A. Koniecznego podejmują wciąż żywo dyskutowaną problematykę 
hitlerowskiej polityki narodowościowej na ziemiach polskich wcielonych do Trze
ciej Rzeszy. W pierwszej z nich (t. XX) Autor omówił założenia tzw. Saybusch 
Aktion. Szczegółowe wytyczne w tej sprawie zapadły pod koniec lipca 194.0 r. 
w ramach opracowanych przez R. Heydricha planów akcji wysiedleńczych Po-

3 Por. F. P ol o m  s ki, Spór o stosowanie hitlerowskiego ustawodawstwa ster·y
lizacyjnego dla Polaków na terenie Opolszczyzny (t. III, s. 173-196). 

4 Por. R. H a j d u k, Arka Bożek, Katowice 1963, oraz artykuł tegoż autora 
Jeszcze o Arce Bożku (Zeszyty Naukowe. Ruch robotniczy na śląsku Opolskim� 
nr 5, Opole 1968). Ponadto warto wymienić szkic K. J o n c y, Pogląd śląskiego dzia
łacza ludowego na wygaśnięcie konwencji genewskiej (w 1937 r.) (Studia Śląskie, 
t. XIX, 1971) oraz notę biograficzną Z. Hemmerlinga o Arce Bożku w pracy zbioro
wej Przywódcy ruch.u Ludowego, wydanej pod red. M. Więzikowej w 1968 r. 
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laków i żydow z listopada 1939 r. Wysiedlenia z pow. żywieckiego obejmo\V'aly 

20 tys Polaków. W ich miejsce zamierzano osiedlić około 600-800 rodzin volks

deutschów z Galicji. Ostateczny bilans Saybusch Aktion - według ustaleń A. Ko

niecznego - zamknął się liczbą ponad 18 tys. osób, które ewakuowano do Łodzi, 
a stamtąd w głąb Generalnej Guberni. Z tabel zamieszczonych w artykule wynika, 
że stacjami docelowymi wysiedlonych mieszkańców pow. żywieckiego najczęściej 
były: Warszawa, Lublin i Radom. Nie zbadane zostały jeszcze losy rodzin deporto
wanych do GG ani wysiedlenia w ramach akcji Saybusch w następnych latach 
II wojny światowej. 

Z omówionym artykułem wiąże się rozprawka A. Koniecznego o obozach dla 
wysiedlonej ludności polskiej (,,Polenlager") na Górnym $ląsku w latach 19ł2-
1945 (t. XXI). Spełniały one ważną rolę w urzeczywistnianiu hitlerowskiej polityki 
wobec obywateli polskich zamieszkałych na ziemiach wcielonych do Trzeciej 
Rzeszy. Zapoczątkowana wkrótce po wybuchu II wojny akcja wysiedleńcza Po
laków przybrała takie rozmiary, że środki przewidziane do ewakuacji wszystkich 

·wysiedlonych na teren GG okazały się niewystarczające. W połowie 1942 r. organy
Pełnomocnika do Spraw Umacniania Niemczyzny przystąpiły zatem do tworzenia
obozów przesiedleńczych, w których tymczasowo przebywali przewidziani do ewa

kuacji Polacy. Autor ustalił istnienie takich obozów w 22 miejscowościach pro
wincji górnośląskiej, liczbę więźniów w niektórych „Polenlager" oraz ich wa
runki życia.

Omówienia niektórych powojennych problemów niemieckich i stosunków mię
dzynarodowych podjęli się J. Kokot, W. Sznajder i J. Korbel. Artykuł J. Kokota 

pt. Układy NRF z państwami socjalistycznymi (t. XXI) stanowi jedną z pierwszych 
w polskiej literaturze publikacji przedstawiających układy Niemieckiej Republiki 
Jo'ederalnej z 1970 r. ze Związkiem Radzieckim i Polską. Porównując teksty obu 
dokumentów, Autor sformułował wniosek, że uwzględniają one odrębność inte
resów państw umawiających się z RFN. Niemniej oba układy stanowią element 
procesu. normalizacji i zabezpieczenia pokoju w Europie środkowo-wschodniej. 
Artykuł w. Sznajdera (t. XXI) porusza sprawy wychowania młodzieży w RFN 
w latach 1946-1969, której zgodnie z intencjami rządu i przesiedleńców wpajano 
hasła rewizjonizmu i niechęć do państw leżących na wschodzie. Europy, Integralną 
częścią systemu wychowania politycznego miała być „wiedza o Wschodzie" (Ost
kunde), wprowadzona do obowiązkowego programu szkolnego jako zasada naucza
nia przedmiotów humanistycznych. Autor wyróżnił cztery etapy realizacji Ostkunde 
w zależności od doraźnych celów politycznych RFN. J. Korbel z kolei omówił 

· wyniki swoich badań dotyczących wyjazdów osób pochodzenia niemieckiego z po

wiatu opolskiego do RFN i Berlina Zachoaniego (t. XXII). W liczbach i procentach
zostało przedstawione rozmieszczenie emigrantów w poszczególnych krajach związ

kowych. Autor stwierdził, że większość wyjeżdżających posiadała w Niemczech
zachodnich krewnych, którzy niejednokrotnie byli inicjatorami wyjazdów, a także
zapewniali emigrantom, przynajmniej w pierwszym okresie, mieszkanie i utrzy
manie. Szczególnie interesujące są te fragmenty artykułu, w których ukazano
motywy wyjazdu z Polski.

Na omówienie zasługują dwie publikacje z zakresu historii gospodarczej okresu 
międzywojennego. K. J. Błahut podjął się przedstawienia wycinka z dziejów 
polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w artykule zatytułowanym Niemiecki 

kredyt inwestycyjny z 30 września 1938 Toku jako narzędzie polityki handlowej 

Trzeciej Rzeszy w stosunkach z Polską (t. XX). Z jego treści wynika, że strona 

niemiecka de facto nie respektowała postanowień umowy kredytowej, wykonując 
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opieszale swoje zobowiązania i dostawy towarowe. W miarę zaostrzania się w ostat
nich miesiącach przed wybuchem Il wojny światowej stosunków politycznych 
między obu krajami niewykonywanie porozumieriia przez Niemcy stało się niemal 
regułą. Tym bardziej interesujące wydają się motywy zawarcia umowy. gospo
darczej. Trafnie stwierdzono, że u podstaw niemieckiej inicjatywy legła chęć 
uzyskania od Polski dostaw surowcowych do rozbudowy sił zbrojnych i wyrówna
nia deficytu surowcowego. Autor wysuwa przypuszczenie, że udzielając Polsce 
kredytu brano nawet pod uwagę plany przyszłej ekspansji terytorialnej. Wreszcie 
ważną rolę odgrywał czynnik polityczny, tj. osłabienie wpływu Francji i Wielkiej 
Brytanii w dziedzinie polskich inwestycji. N. Słopecki natomiast omówił polsko
-radzieckie stosunki gospodarcze lat międzywojennych na przykładzie eksportu 
do ZSRR wyrobów hutniczych z Górnego śląska (t. XX). Rząd polski, kierując się 
względami politycznymi i przekonaniem o nietrwałości przemian rewolucyjnych 
w ZSRR, do drugiej połowy lat dwudziestych nie przywiązywał wagi do rozwoju 
wymiany handlowej i sabotował radzieckie propozycje gospodarcze. Dopiero 
z chwilą powołania polsko-radzieckich spółek akcyjnych ożywił się wzajemny 
,eksport i import towarów. W latach 1928--1931 zawarte zostały ważne transakcj.e, 
które wytyczyły nowy kierunek zbytu ·dla polskiego przemysłu hutniczego na 
Górnym Sląsku. Autor omawiając ich ekonomiczne następstwa wykazał, że ra
dzieckie zamówienia pnyniosły znaczne korzyści stronie polskiej. Zdaniem N. Sło
peckiego, w następnych la�ach nie wykorzystano jednak szans pełnego wyzyskania 
możliwości handlowych z radzieckim partnerem i w efekcie wzajemne obroty 
towarowe zmalały. 
. . Prócz opracowań z zakresu historii uwadze Czytelnika godzi się polecić arty

kuły. ; poruszające współczesną problematykę społeczną, polityczną i kulturalną 
regionu· śląskiego. Do tej grupy zalicza się iakże studia i rozprawki socjologiczne, 
językoznawcze, historycznoliterackie oraz poświęcone kulturze masowej, badaniom 
nad czytelnictwem, oświatą i wychowaniem. Nie sposób scharakteryzować wszyst
kich artykułów z tej złożonej problematyki, zatem wypadnie poprzestać na wy
mienieniu ważniejszych spośród nich. W naszym przekonaniu do takich zaliczają 
się ·następujące artykuły społeczno-polityczne: W. Iżyk, Związki między poten
�jalem produkć'lJjnym a czynnikiem ludzkim w Legnicko-Glogowskim Okn:gu 
Miedziowym ·et. XX); z. Kowalski, Udział Wojska Polskiego w życiu gospodar
ao-'.po!itycznym śląska Opolskiego w latach 1945-1947 (t. XXI) oraz Niektóre 
czynniki , kształt-ujące postawy polityczne autochtonów i repatriantów na śląsku 
()polskim w okresie od stycznia 1947 r. do sierpnia 1948 r. {t. XXII); M. Kutyma, 
Aspiracje· zawodowe a zróżnicowanie społeczno-regionalne ludności śląska Opol
skiego 1(t. -XX); A. Nowak, Księgi metrykalne parafii Kuźnica Raciborska jako 
źróą.lo do badań tradycji zawodowych (t. XXIII). Natomiast wśród opracowań 
z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, oświaty i wychowania trzeba 
chociaż wspomnieć o publikacjach J. Demela (Początki „Głosu śląskiego" Józefa 
.Siemianowskiego w Gliwicach w 1903 r. - t. XXIII), M. Kutymy i R. Rauziński.ego 
(,S,11olęczno-ekonomiczne aspekty planowania szkolnictwa ponadpodstawowego w re
gionie na przykładzie wojewpdztwa opolskiego, t. XXI), T. Ładogórskiego (Próby 
określenia polsko-niemieckiej granicy językowej na Dolnym śląsku w XVI wiek-u, 
t. XX), J. Matuszewskiego (Perna i berna, t. XX), S. Rosponda (Informacje i dez
informacje cp do polsko-niemieckiej granicy językowej na Śląsk-u w XIX wieku, 
t. XX), L. Smołki (Problematyka państwa, narodu i społeczeństwa w polskiej prasie 
Sląska Opolskiegq 1922-1939, t. XXI1I), S. Sochackiej !(Gramatyki i słowniki 
i!?l�kie na ś�ąsku w X.VII i XVIII wieku, t. XXI, oraz Zachowana korespondencja 
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między Władysławem Nehringiem a Lucjanem Malinowskim, t. XXII), T. Stoja
nowskiej (J. S. Bandtkie - pierwszy badacz nazewnictwa geograficznego Sląska, 

t. XXI). Jak widać, obejmują one szeroki wachlarz zagadnień o doniosłym zna
czeniu dla poznania kultury regionu.

Tematem kilku artykułów są wyniki badań z zakresu ekonomiki rolnictwa, 
które winny zainteresować nie tylko śląskiego Czytelnika ze względu na ich ponad
regionalną wartość i syntetyczne ujęcie omawianych zagadnień. Warto tu wymienić 
następujące artykuły: z. Baranowski, Organiczno-rozdzielcza oraz syntetyczna me
toda rachunku gospodarstwa indywidualnego stosowana w Zakładzie Ekonomiki 
Rolnictwa Instytutu Sląskiego, J. Góralczyk, Gospodarcze i społeczne racje w pro
jektowaniu organizacji rolnictwa, M. Góralczyk, Miary koncentracji w badaniach 
nad zmiennością struktury społeczno-ekonomicznej wsi, F. Miśków, Praktyczne 
opracowanie rachunku syntetycznego w indywidualnym gospodarstwie rnlnym. 

Dla odbiorców specjalistyczhej literatury z 'tej dziedziny wymienione artykuły 
stanowią niewątpliwie cenny materiał. Zamieszc'zono je w t. XXI. 

Pobieżny przegląd zawartości t. XX-XXII! ,,Studiów Sląskich" nie ukazuje 
w pełni ich profilu naukowego. Niemniej zakres poruszanej 'w nich problematyki, 
wszechstronność i rzetelność bada11 podejmowanych przez autorów uzasadniają 
opinię, .że czasopismo to zajmuje eksponowaną pozycję wśród wydawnictw· seryj
nych poświęconych regionowi śląskiemu. Ponadto na łamach „Studiów Sląskich" 
coraz częściej pojawiają się nazwiska młodych pracowników z opolskiego i wro
cławskiego środowiska naukowego. Z zadowoleniem należy odnotować cenną ini
cjatywę opublikowania w t. XXI bibliografii ł,Studiów Sląskich" za lata 1968-
1971. Wypada również podkreślić ich staranną szatę graficzną. 

Marek Maciejewski 




