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POLSKA W OKRESIE ROZDROBNIENIA FEUDALNEGO, praca zbiorowa pod 

red. H. Łowmiańskiego, Wrocław 1973, ss. 315 + 1 nlb. 

Błędne byłoby twierdzenie, że kiedykolwiek w polskiej historiografii nowożyt

nej czasy rozdrobnienia feudalnego umykały z pola widzenia badaczy. Niemniej 

wielość problemów wymagających studiów każe każdą nową pozycję powitać ze 

szczególnym zainteresowaniem. Autorzy recenzowanej pracy postawili sobie za cel 

ukazanie w szeregu problemowych artykułów węzłowych zagadnień Polski dziel

nicowej. 

H. Lowmiański porusza dwie kwestie: stan badań (s. 7-35) oraz początki i rolę

zakonów rycerskich nad Bałtykiem (s. 233-295). Elementarne zjawiska okresu roz

drobnienia stwarzały i stwarzają zresztą do dzisiaj badaczom niemałe kłopoty. 

W poglądach historyków dominują niejednokrotnie sądy nazbyt skrajne: od całko

witej negacji dorobku tamtych czasów aż do fascynacji osiągnięciami. Spory toczą 

się także o siły sprawcze okresu rozdrobnienia i bazę społeczną działal

ności jednoczycielskiej. Z krytycznego przeglądu Autora wynika, iż podstawowym 

grzechem jest zbytnia jednostronność ujęć; jedni przyczyn rozdrobnienia szukali 

jedynie w sferze politycznej, dynastycznej, drudzy zaś prócz przesłanek społeczno

ekonomicznych zdają się nie przywiązywać należytej wagi do innych czynników. 

W drugim artykule ukazane zostały dążenia niemieckich feudałów do opanowania 

terytoriów basenu Morza Bałtyckiego, zasiedlonych przez pogan. Odbywało się to 

pod przykrywką idei wypraw krzyżowych, mających przysłonić plany ujarzmienia 

i wytępienia atakowanych ludów. Jedynie niektórym inspiratorom północnych 

przedsięwzięć misyjnych leżały na widoku cele chrystianizacyjne (Meinhard w In

flantach i Chrystian w Prusach). 

Ważkim momentem w dziejach rozwoju władztwa zakonnego nad Bałtykiem 

było przystąpienie do Krzyżaków kawalerów mieczowych w 1237 r. Dyskusyjna 

jest wypowiedź Autora, kwestionująca przełomowe znaczenie klęski pod Szawłami 

w 1236 r. dla podjęcia przez kawalerów takiej decyzji. Przyczyny wedle H. Lo

wmiańskiego tkwiły gdzie indziej. Pierwsza była natury demograficznej. Krzyżacy 

posiadali w porównaniu z Inflantczykami znacznie większe możliwości mobiliza

cyjne w Niemczech, oparte na dobrych stosunkach z dworem cesarskim i rozbudo

wanej sieci baliwatów. Druga przyczyna wynikała z sytuacji ustrojowej Inflant. 

Kawalerowie, mając za konkurentów Rygę i biskupstwo, nie mogli liczyć na osią

gnięcie tu pozycji dominującej (s. 277 nn). Oba te powyższe warunki pchnęły -

zdaniem Autora - kawalerów mieczowych do związku z Krzyżakami, mimo że ci 

nie stworzyli jeszcze własnej państwowości. Wydaje się jednak, iż argumenty te 

nabierają mocy dopiero w świetle konsekwencji klęski szawelskiej, która zgodnie 

z informacjami Autora kosztowała kawalerów 500/o stanu osobowego i znaczne 

ubytki terytorialne (s. 277). 

H. Lowmiański nazywa akces kawalerów mieczowych do organizacji Krzyża

ków, raczej niesłusznie, likwidacją tych pierwszych (s. 277). Stosowniej będzie chy

ba posługiwać się określeniem połączenia dwóch na dobrą sprawę jednorodnych 
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pod każdym względem instytucji, tym bardziej że dawniejsi kawalerowie zacho

wali w ramach zakonu krzyżackiego daleko idącą odrębność, co też we współczes

nej literaturze przedmiotu znajduje odbicie w terminologicznym rozróżnieniu „za

konu pruskiego" od „zakonu inflanckiego" (s. 281). 
Skrótową syntezę historii Sląska w latach 1138-1526 skreślił R. Heck (s. 35-

70). Akcentuje On dobrze znane fakty z dziejów tej dzielnicy, ważne znaczenie 

w monarchii wczesnopiastowskiej, szybki wzrost gospodarczy, zwłaszcza miast, ini

cjatywy zjednoczeniowe Henryków wrocławskich czy późniejszą reorientację poli

tyczną, wyznaczające etapy jej rozwoju. Nowum w szkicu R. Hecka stanowią usta

lenia w zakresie chronologii śląskiego rozdrobnienia. Dzieli on je na dwa etapy. 

Pierwszy, obejmujący lata 1138-1327, należy jeszcze do historii ogólnopolskiej, 

drugi - lata 1327-1526 - do dziejów Czech. Pewne sformułowania R. Hecka 

niezupełnie zadowalają. O ile zgodzić się przyjdzie, iż oparcie dla przedsięwzięć 

Henryków I i II stanowiło śląskie rycerstwo, to już mieszczaństwo z racji tego, 

że na początku XIII w. było jeszcze za słabe, nie miało - wbrew zdaniu wyrażo

nemu w artykule (s. 49) - w planach jednoczycielskich obu książąt większego 

udziału 1• Dopiero w czasach Henryka IV pomoc mieszczaństwa, przede wszystkim 

wrocławskiego, była poważna, o czym zresztą Autor też wspomina. Nie przekonuje 
także mniemanie Autora, że cała akcja zjednoczeniowa Henryków I i II rozbiła 
się o niepowodzenie planów koronacyjnych. Korona bezsprzecznie miała doniosłe 

znaczenie dla realizowania ponaddzielnicowej jedności, podnosząc wydatnie auto

rytet koronowanego monarchy i przyciągając siły zabiegające o przezwyciężenie 

słabości rozdrobnionej władzy. Niemniej wówczas, wobec rozkwitu tendencji od

środkowych zjednoczeniowa symbolika koronacji nie mogła ·znaleźć szerszego od

dźwięku w społeczeństwie. Sam przekaz Kroniki polsko-śląskiej, na którym oparł 
się Heck, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nie zasługuje na zaufanie. Bez
krytyczna wiara w koronacyjne zapiski Kroniki mogłaby sprawić nam nie lada 

kłopoty. Autor jej wierzył w koronację Mieszka I, Kazimierza Odnowiciela, stara

nia koronacyjne zaś przed Henrykiem I czynić miał także Bolesław Krzywousty�
Słuszniejsze będzie tedy przypuszczenie, iż pielęgnowanie idei koronacyjnej przez 

dziejopisarza jest wyrazem atmosfery końca XIII w., przychylnej tej koncepcji 
(G. Labuda), a zwłaszcza stanowi propagandową agitację w związku z całkiem już 
prawdopodobnymi zamierzeniami koronacyjnymi Henryka Probusa (K. Male

czyński). 
Mazowsze tego czasu omówione zostało przez S. Russockiego (s. 71-97). Autor 

rejestruje pewne analogie spoełczno-polityczne między Sląskiem a tą dzielnicą. Na

leżą do nich: długotrwałość tendencji odśrodkowych, słaby rozwój wielkiej włas

ności świeckiej, ciążenie nad obu ziemiami sąsiednich państw. Od Sląska różniło 

się Mazowsze szczególnie zacofaniem gospodarczym. Obserwacje dziejów Mazowsza 

skłoniły Autora do wysunięcia ciekawej tezy. Formułuje pogląd, w myśl którego 

„rozdrobnienie feudalne realizowało się poprzez dojście do głosu dwóch grup 
społecznych: nosicieli władzy w skali prowincjonalnej oraz tych, których w wa

runkach wczesnego feudalizmu można by określić jako warstwy średnie tamtej 

doby" (s. 94). Nie bardzo jasne jest jednak dla czytelnika, kim byli owi „pro

wincjonalni nosiciele władzy". Nie wchodzą w skład warstw średnich, co widać 

z cytatu, nie są też reprezentantami wielkich latyfundystów, gdyż o istnieniu ta-

1 E. M a  1 e c z y ń s k a, Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu 
0 Sląsk w XIII w. (Szkice z dziejów Sląska, t. I, Warszawa 1955, s. 126). 

2 MPH, t. III, Warszawa 1961, s. 616-617, 618, 621, 628, 647. 
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kowych w Polsce nic nie słychać (s. 92). W konsekwencji nierozwinięcia się w Polsce 

wielkiej własności świeckiej błędne jest mniemanie o jej zasadniczej roli w rozbi

ciu monarchii. Jeśli w odniesieniu do Mazowsza, Sląska czy ostrożniej nawet Wiel

kopolski przeświadczenie o braku wielkich majątków świeckich nie napotyka wię

kszych oporów, to przenoszenie tego stanu rzeczy i na Małopolskę grzeszy pewną 
dowolnością 3. Natomiast uproszczenie w krytyce sądów J. Baszkiewicza na rolę 
czynnika gospodarczego w zjednoczeniu (s. 97) prowadzi niepotrzebnie do wypacze
nia poglądów tego badacza. 

Kolejne trzy rozprawy dotyczą osadnictwa wiejskiego (S. Trawkowski, s. 99-

132), samorządu miejskiego (H. Samsonowicz, s. 133-159) i rodów rycerskich 

(J. Bieniak, s. 161-200). W rozwoju wsi zauważa się nadrabianie zapóźnienia osad

niczego w stosunku do miast, te z kolei z wolna umacniają swoją samorządność. 
Rodowa struktura polskiego rycerstwa, jej zwartość i solidarność rodowców musi 

być brana pod uwagę dla rozumienia określonych układów i dążeń politycznych. 
U S. Trawkowskiego razi nieco nazywanie dzieła henrykowskiego Kroniką (s. 111, 
119) zamiast poprawnie Księgą henrykowską.

K. Myśliński w artykule o roli Brandenburgii i Krzyżaków w utracie przez
Polskę Pomorza Zachodniego (s. 201-232) dopuścił się zaskakujących wręcz uchy
bień. Zagadką jest, dlaczego brak dostępu Niemiec do Bałtyku za pierwszych Pias
tów niwelował znacznie ich przewagę nad władcami Polski, którym panowanie nad 
Pomorzem Zachodnim gwarantowało zasoby materialne, pozwalające skutecznie 
odpierać agresje zachodnie (s. 201). Pierwszy człon tej kombinacji jest chyba zbyt 
subiektywny, natomiast jeśli idzie o drugi, to Autor ewidentnie przecenił trwałość 

związków Pomorza Zachodniego z Polską. Kłóci się też z faktami i nie znajduje 
oparcia w źródłach przekonanie, jakoby w drugiej połowie XII w. wpływy Polski 
na zachodzie nie doznały uszczerbku, a stosunki polsko-pomorskie opierały się 
nadal na zasadach X i XI w. Interpretacja faktów historycznych mających prze
mawiać za powyższą wersją jest wręcz bałamutna (s. 203-206). Sukcesem polityki 
okresu rozdrobnienia nazywa Autor niedopuszczenie do zagarnięcia Pomorza Za
chodniego przez Marchię i zapewnienie mu samodzielności (s. 232). Pomijając pyta
nie, ile w tym zasługi aktywności Piastów, to w kontekście planów zespolenia tej 
dzielnicy z Polską takie rozwiązanie trudno uznać za osiągnięcie. Ponadto Autor 
nie zwrócił uwagi, iż właśnie niemoc ówczesnej Polski przesądziła ostatecznie utra
tę Pomorza Zachodniego na długie lata. 

Drobne te sporne kwestie w niczym nie umniejszają wagi wydawnictwa. Pozycja 
ta odegrać winna inspiratorską rolę w podejmowaniu studiów nad wysoce jeszcze 
kontrowersyjnymi aspektami dziejów feudalizmu polskiego okresu rozdrobnienia. 

Jerzy Mularczyk 

Z. S z k u  r ł a t o  w s  k i, STOSUNKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE W ROL
NICTWIE SLĄSKIM W LATACH 1750-1806 NA PRZYKŁADZIE DÓBR LU
BORADZ, Wrocław 1974, ss. 235. 

Seria prac poświęconych gospodarce folwarcznej w dobrach wielkiej własności 
na Śląsku wzbogaciła się o nową pozycję dotyczącą dóbr Nostitzów w Luboradzu. 
W porównaniu z dobrami książąt pszczyńskich, Schaffgotschów czy Hochbergów 
majątek Nostitzów był znacznie mniejszy i poza kluczem luboradzkim obejmował 

3 W. K or t a, Rozwój terytorialny wielkiej świeckiej własności feudalne; 
w Polsce do polowy XIII wieku (Sobótka, R. 16, 1961, nr 4, s. 528 nn.). 

6 - Sobótka 1ns 
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kilka folwarków i wsi. Stosunkowo niewielkie rozmiary omawianych dóbr pozwo
liły Autorowi na bardziej dogłębną analizę problematyki gospodarki folwarcznej 
w porównaniu do dotychczasowych prac. Niezwykle pracowita i sumienna monogra
fia Z. Szkurłatowskiego wzbogaca naszą wiedzę w szczególności w zakresie techniki 
uprawy roli, zmianowania, nawożenia oraz organizacji pracy przy zbiorach i omło
tach. Również produkcję zwierzęcą przedstawia bardziej dogłębnie niż dotychcza
sowe prace. Szkoda, że Autor ograniczył badania do drugiej połowy XVIII w., 
choć stan źródeł pozwalał uwzględnić również pierwszą połowę XIX w. Przez szer
sze uwzględnienie pierwszej połowy XIX w. uzyskalibyśmy bardziej wyrazisty 
obraz przemian gospodarki folwarcznej wielkiej własności w przełomowym okresie 
przechodzenia od feudalizmu do kapitalizmu. 

Praca oparta została niemal wyłącznie na źródłach archiwalnych zespołu pod
worskiego w Luboradzu. Podobnie jak w innych pracach podstawowym typem 
źródeł, na którym opierał się Autor, były rachunki folwarczne. Zaciążyło to nie
wątpliwie na doborze poruszonych problemów, a w pewnym stopniu nawet na 
układzie pracy. I w tym zespole podworskim dał się odczuć brak innych typów 
źródeł podworskich, m. in. instrukcji gospodarczych, korespondencji czy sprawo
zdań z posiedzeń administracji klucza, które by pozwoliły na bardziej wszechstron
ne ujęcie niektórych problemów, np. wydajności pracy w rolnictwie. Pod tym 
względem zespoły podworskie na Sląsku są znacznie uboższe niż archiwa magnac
kie z terenu Rzeczypospolitej. Autor wykorzystał w zasadzie literaturę. Można by 
mu jedynie wytknąć pominięcie trudno dostępnej pracy Langego 1, która dotyczy
historii dóbr w Targoszynie w pow. jaworskim. 

W pracy opartej głównie na żródłach o charakterze masowym ważną rolę od
grywały metody statystyczne. Autor stosował przeważnie tradycyjne metody statys
tyczne. Jedynie przy omawianiu plonów oblicznl również współczynniki kierunko
we trendu. Natomiast odchylenia standardowe i współczynniki zmienności podaje 
za J. Rychlikową. Kompletność rachunków dla klucza luboradzkiego za stosunkowo 
długi okres pozwalała m. in. na obliczenie korelacji między badanymi zjawiskami. 

Układ pracy jest poprawny, choć niekiedy zdarzają się drobne niekonsekwen
cje. Tak np. obrót zwierząt Autor omawia łącznie z innymi zagadnieniami produkcji 
zwierzęcej, natomiast przy produkcji zbożowej obrót i towarowość omawiane są 
w odrębnych rozdziałach. Choć Autor poświęca osobny ustęp produktywności in
wentarza żywego, to jednak produkcję jaj i pierza omawia przy obrocie drobiu. 
Wyjątkowo też tylko występują powtórzenia, jak np. przy omawianiu upadku 
zwierząt. 

Wydaje się, że w· pracy niepotrzebnie pominięto niektóre ważne problemy, 
a inne z kolei potraktowano zbyt obszernie. Pominięto np. przemysł i rzemiosło, 
a z drugiej strony poświęcono sporo uwagi gospodarce rybnej i pszczelarstwu, choć 
w omawianym okresie były one w zaniku. Przydałaby się również mapka przedsta
wiająca położenie geograficzne omawianych dóbr. 

Autor stara się przedstawiać poszczególne problemy na tle porównawczym, 
czyni to jednak nie zawsze dość konsekwentnie. Niekiedy np. porównuje badane 
dobra z całym Sląskiem bądź z majątkami z innych części Polski, a pomija mają
tki śląskie. Nasuwa się też pytanie, czy można porównywać dane rachunków 
XVIII-wiecznych z danymi współczesnymi pochodzącymi z roczników statystycz-

1 G. La n g e, Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Verhiiltnisse insbeson
dere der Viehzucht, auf dem Rittergute Bersdorf in Schlesien von 1770 bis zur Ge
genwart, Halle 1907. 
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nych. Należało chyba zaznaczyć, że dane pochodzące z tak odmiennych epok nie 
są całkiem porównywalne. 

Z kolei przejdźmy do bardziej szczegółowych uwag. Autor wprowadza podział 
statystyki na historyczną i matematyczną (s. 12). Z tego rodzaju podziałem nie 
spotkałem się w żadnym podręczniku statystyki. Obliczanie ilości osób na jedno 
gospodarstwo niewiele mówi (s. 26). Bardziej celowe byłoby obliczenie, ile osób 
przypadało na gospodarstwo kmiece, zagrodnicze i chałupnicze. Dyskusyjna wyda
je się teza Autora, jakoby po wojnie trzydziestoletniej miało miejsce względne 
przeludnienie na wsi śląskiej. Raczej należy chyba mówić o jej wyludnieniu. Szko
da, że w pracy nie podano, jakie było wyposażenie w bydło na 100 ha w gospodar
stwach chłopskich i folwarkach. Czy jest możliwe, aby podróż dwukonnym za

przęgiem do Wrocławia liczono za dwa dni pańszczyzny, a czterokonnym za jeden 
dzień (s. 37). Prawdopodobnie było odwrotnie. Może należało podać, że obciążenie 
pańszczyzną chłopów w kluczu luboradzkim było znacznie niższe. niż np. w dobrach
pszczyńskich. Rzuca się też w oczy brak zmian w zakresie świadczeń feudalnych 
w ciągu drugiej połowy XVIII w. Przy omawianiu wynagrodzenia czeladzi i fun
kcjonariuszy administracyjnych należało może te różne formy wynagrodzenia spro
wadzić do wspólnego mianownika, tzn. przeliczyć je na pieniądze i podać, jaki 
procent przypadał na naturalia, a jaki na pieniądze. Należało też podjąć próbę 
określenia dynamiki wartości nominalnej i realnej płacy czeladzi folwarcznej. 

Nie przekonywające wydaje się twierdzenie, jakoby nawożenie roli w gospo
darstwach uboższych było gorsze niż w większych. Przeważnie wyposażenie w by
dło gospodarstw mniejszych w stosunku do posiadanego areału było korzystniejsze 
niż gospodarstw większych (s. 85). Skoro rzadsze od przeciętnych były wysiewy 
żyta na polach świeżo nawożonych oraz na glebach trzy lata nie nawożonych, trud
no mówić o konsekwentnym stosowaniu zasady rzadszego siewu na urodzajniejszej 
glebie (s. 99). Twierdzenie Autora, jakoby plon owsa wykazywał najmniejsze wa
hanie roczne, nie jest zgodne z przytoczonym obliczeniem I. Rychlikowej za lata 
1780-1804, z którego wynika, że owies posiadał najwyższy współczynnik zmien
ności (s. 122, 131). Czy rzeczywiście można mówić, że upowszechnienie uprawy 
ziemniaków w Prusach nastąpiło już w drugiej ćwierci XVIII w.? Czy bydło dwu-, 
trzy- i czteroletnie można nazywać cielętami? Wykaz młynów zamieszczony w ustę
pie poświęconym żywieniu inwentarza należało podać w odrębnym punkcie poświę
conym przemysłowi i rzemiosłu na terenie dóbr. Niepotrzebna i dyskusyjna wydaje 
się dygresja Autora, jakoby jeszcze dziś ludność wiejska bardziej troszczyła się 
o leczenie zwierząt domowych niż członków rodziny (s. 186).

Trudno też zgodzić się z twierdzeniem, że problem cen na Śląsku posiada
bogatą literaturę. Brak na ten temat dla XVIII w. specjalnego opracowania. Pro
blematykę cen i płac szerzej przedstawia jedynie J. Heisig 2, czyni to jednak w spo
sób nie całkiem poprawny i zgodny z dzisiejszymi wymogami nauki. Inne mono
grafie ograniczają się jedynie do zdawkowych uwag na ten temat. W tej sytuacji 
problem cen i płac w pełni zasługiwał na dogłębne zbadanie. Autor był szczególnie 
do tego powołany, a to z uwagi na kompletność danych rachunkowych za drugą 
połowę XVIII w. oraz z tego powodu, że gospodarka w majątku Nostitzów posiadała 
wybitnie towarowy charakter. Problem cen i płac oraz w ogóle gospodarka towa
rowa wielkiej własności na śląsku w okresie folwarczno-pańszczyźnianym i w ok-

2 J. H e  i s  i g, Historische Entwicklung der landwirtschaftlichen VerhiUtnisse 
auf den reichsgrćiflich-freistandesherriich-Schaffgotschen Gil.terkomplexon in Pre
ussisch-Schlesien, Jena 1884. 
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resie przejścia od feudalizmu do kapitalizmu czeka więc nadal na gruntowne mo
nograficzne opracowanie. 

W recenzji z natury rzeczy skoncentrowano się głównie na problemach, które 
budzą wątpliwości i prowokują do dyskusji. Należy raz jeszcze podkreślić, że w su

mie praca ta stanowi poważny krok naprzód w naszych badaniach nad funkcjono

waniem gospodarki folwarcznej na Śląsku w schyłkowym okresie feudalizmu 
i w czasie narodzin kapitalizmu. 

Leszek Wiatrowski 

E. A c h  r e  m o w i c z, T. Ż a b s k i, TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃ

SKIE WE WROCŁAWIU 1836-1886, Wrocław 1973, ss. 477. 

Zainteresowania badaczy polskich dziejami Towarzystwa Literacko-Słowiań
skiego we Wrocławiu mają już, rzec można, swoją własną historię. Wraz z odbudo

wą stolicy Dolnego Śląska od 1945 r. rosły zainteresowania polską przeszłością 
Wrocławia, podobnie jak całego Śląska, zwłaszcza w czasach nowożytnych i najnow
szych, kiedy polskość tej· ziemi, tępiona z całą bezwzględnością, a nawet okrucień
stwem, broniła się przed zagładą, aby swą wielką i piękną tradycję narodową 

przekazać niejako w spadku odrodzonej Polsce. Towarzystwo Literacko-Słowiań
skie przyciągało uwagę historyków nie tylko jako organizacja wrocławska, ale 

w równym stopniu dlatego, że była jedną z największych, najpoważniejszych, naj
dłużej działających w trudnych warunkach zaborów organizacją młodzieży pol
skiej w ogóle, że odegrało ogromną rolę w dziejach ogólnopolskiej myśli ideowo
-politycznej, narodowej, naukowej, kulturalnej itp. 

Mimo to dotychczasowe publikacje o Towarzystwie Literacko-Słowiańskim 
miały charakter wycinkowy i fragmentaryczny albo też zbyt ogólny. Autorzy oma
wiali jedynie niektóre aspekty jego działalności, ograniczając się do zreferowania 
odnalezionych, niepełnych materiałów źródłowych (ich nazwiska cytują Autorzy 
w bogatych przypisach). Próby syntetycznych ujęć ciągle udaremniał brak dosta
tecznie pełnych, wyczerpujących opracowań szczegółowych, brak pełnej kwerendy 
i dokumentacji historii Towarzystwa. Z tym większym zadowoleniem i prawdziwą 

satysfakcją można odnotować fakt ukazania się pracy, zawierającej pełną, opartą 
na bardzo szczegółowych badaniach syntezę i zarazem monografię historii Towa
rzystwa Literacko-Słowiańskiego. 

Pierwszą ocenę pracy dał prof. B. Zakrzewski w swoim pięknym wstępie do 
książki. Przedstawił w nim historię dotychczasowych badań nad Towarzystwem, 
ocenił jego rolę i znaczenie w dziewiętnastowiecznych dziejach narodu polskiego. 
Pisząc z uznaniem, w pełni przez Autorów zasłużonym, o ich wysiłku badawczym, 
prof. Zakrzewski zachował zbyt daleko idącą powściągliwość w pozytywnej ocenie 
ich osiągnięcia naukowego. Równocześnie Autor wstępu wyraźnie broni książkę, 

jak sam się wyraża, ,,przed potencjalnymi recenzentami". Sądzę jednak, że książka 
jest w stanie niejako sama obronić się przed ewentualnymi, poważniejszymi za

rzutami. Trzeba jednak żałować, że jak dowiadujemy się ze wstępu, pierwszy, zna
cznie obszerniejszy tekst pracy został bardzo poważnie skrócony, zapewne 1.e 
względu na warunki stawiane przez wydawcę. Tak więc Autorzy nie mieli możli

wości przedstawienia w pełni wyników swoich badań. 
Istotnie, z lektury książki wynosi się przekonanie, że tylko kilka stron można 

by w niej „zaoszczędzić" i przeznaczyć na inne, chyba ważniejsze kwestie kosztem 
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np. dość szczegółowego referowania zainteresowań profesorów uniwersytetu (s. 27 
i nn.), niektórych cytatów (bardzo nielicznych z tych, które proponowałbym do 
skrócenia),. kosztem wymieniania w tekście wielu nazwisk członków, zwłaszcza 
że w aneksie znajduje się pełny ich wykaz, kosztem tytułów referatów, które 
w tekście obficie się wymienia, a których się nie ocenia (szczególnie, że wszystkie 
tytuły odczytów zostały również wymienione w aneksie). 

Jakkolwiek książka jest dziełem dwojga Autorów, posiada jednolitą, zwartą 
koncepcję: charakterystykę warunków pohtycznych na każdym etapie działalności 
Towarzystwa, społeczną, ideową, światopoglądową itp. analizę jego członków, opis 
i ocenę tej działalności itd. Różnice w ujęciach wynikają przede wszsytkim, choć 
nie tylko, z odmienności czasów, które omawiają. 

Zanim przejdę do ogólnej oceny książki, chciałbym poruszyć kilka kwestii, mo
im zdaniem, dyskusyjnych. Pierwsza z nich dotyczy periodyzacji bądź co bądź dłu
giego okresu działalności Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. Problem ten ma 
znaczenie nie tylko techniczno-warsztatowe czy też formalne, ale merytoryczne. 
Szkoda, że Autorzy nie przedstawili choćby w sposób lapidarny kryteriów przyję
tej periodyzacji. Każdy okres wyodrębniony w pracy jako osobna chronologiczna 
całość powinien się wyróżniać od innych jakimiś szczególnymi cechami uwarunko
wanymi coraz to innymi realiami historycznymi, stanowiącymi tło działalności To
warzystwa, sytuacją wewnętrzną organizacji, postawą jej członków itp. Wydaje mi 
się, że Autorzy tę kwestię potraktowali nieco właśnie formalnie i - że tak po
wiem - personalistycznie. Swiadczą o tym choćby tytuły większości rozdziałów. 
Oczywiście nie da się zaprzeczyć ogromnego wpływu na Towarzystwo takich wy
bitnych postaci, jak Purkynie, Cybulski czy Nehring, ale przecież nie tylko oni 
kształtowali oblicze ideowe i kulturalne oraz zainteresowania naukowe organizacji. 
A jeśli chodzi o lata 1855-1860, wyodrębnione w osobnym rozdziale pt. ,,Kura
torium Ludwika Gitzlera", to muszę się przyznać, że po jego lekturze nie odnios
łem wrażenia, jakoby ten, skądinąd przyjaźnie do Polaków ustosunkowany profesor 
uniwersytetu wrocławskiego, wywarł jakieś szczególne piętno na działalności To
warzystwa Literacko-Słowiańskiego. 

Merytorycznie ujemne konsekwencje nie zawsze słusznego podziału chronolo
gicznego stwierdzić można chyba w sposób najbardziej wyraźny w rozdziałach 
III i IV drugiej części książki. Jako datę dzielącą te dwa rozdziały Autorka nie
słusznie przyjęła 1873 r. Konsekwencją tego są nieprzekonywające próby wyjaś
nienia pewnych faktów. Autorka np. nie umie wytłumaczyć, dlaczego niski do 
r. 1871 stan liczbowy członków Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego do tego roku
wyraźnie wzrasta. W tej sprawie snuje ona tylko szereg domysłów. Pisze więc
o „uprzedzeniach »fakultetowych«, o tym, że „sprawa nie przedstawia się zbyt jas
no", ,,że w grę wchodziły jakieś inne istotne przyczyny przejściowego kryzysu
organizacji". Jeszcze dalej Autorka zastanawia się: ,,Może były to ideowe, poli
tyczne antagonizmy w łonie polskiej społeczności wrocławskiej" (s. 288). Na nastę
pnej stronie - inne jeszcze domysły na ten temat. Zdaje się, że dla samej Autorki
były one nieprzekonywające, gdyż do tej kwestii, choć w innej nieco formie po
wraca na początku rozdziału IV. Czytamy tu (s. 308) m. in.: ,,Za zjawiska znamien
ne dla następnego etapu historii TLS (1873-1879) uznać należy przede wszystkim
pracę w sekcjach oraz stopniowe ustępowanie złej passy .na terenie tzw. sprawy
śląskiej". Pierwszy z tych motywów ma znaczenie raczej formalne, drugi jest nie
jasny (,,zła passa"?).

Otóż wszystkie te fakty i zjawiska widziane (niekoniecznie szeroko opisywane) 
w szerszym kontekście historycznym tłumaczą się niejako same przez się. Lata 
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siedemdziesiąte to czasy Kulturkampfu, którego początki datują się na 1871 r., 
choć pewne jego przesłanki można dostrzec już wcześniej. Rzecz znamienna, że 
o Kulturkampfie Autorka wspomina tylko mimochodem (s. 317, 318), nie dostrze.
gając w nim faktu o zasadniczym znaczeniu również dla historii Towarzystwa Lite
racko-Słowiańskiego. Gwałtowne wzmożenie się walki z polskością od 1871 r. w ca
łym zaborze pruskim, połączone z równie gwałtowną walką przeciw kościołowi
katolickiemu, siłą rzeczy mobilizowało społeczeństwo polskie do obrony przeciw
grożącemu niebezpieczeństwu, zbliżało do siebie ludzi różnych środowisk, skłaniało

ich do skupiania się w różne grupy formalne i nieformalne, było powodem zbliże

nia politycznego między walczącymi poprzednio między sobą szlacheckimi libera
łami i konserwatywnymi klerykałami w Wielkopolsce, leżało u podłoża tak mocno
zakorzenionej ideologii i praktyki solidaryzmu społecznego wśród Polaków zaboru
pruskiego. Nic więc dziwnego, że również we Wrocławiu polscy studenci liczniej
niż przedtem skupiali się wokół Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, gdzie mo

gli się nawzajem podzielić swoimi uczuciami politycznymi, narodowymi, poglądami
itp. Jeśli więc Autorka stwierdza, że właśnie od 1871 r. liczba członków tej orga
nizacji „wyraźnie wzrosła", to ma to swoje oczywiste uzasadnienie historyczne.

Kulturkampf wyjaśnia również zmianę w ustosunkowaniu się Górnoślązaków 
do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, chociaż motywacja tej zmiany była, jak 
sądzę, nieco odmienna niż w odniesieniu do studentów z Wielkopolski czy Pomorza. 
Splatanie się walki z polskością z walką z kościołem katolickim - nie tylko pol
skim, ale także niemieckim - doprowadziło do politycznego zbliżenia, a nawet 
współpracy między obozem polskim a niemieckim i katolickim Centrum, posiada
jącym na Górnym śląsku ogromne wpływy. W tym klimacie większy niż w latach 
poprzednich napływ Górnoślązaków, studiujących przeważnie teologię katolicką, do 
Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego staje się zrozumiały. Jest faktem znamien
nym, że, jak stwierdza Autorka, ,,braterskie współżycie młodzieży z TLS z ogółem 
młodzieży górnośląskiej" zostało „zainicjowane na początku lat siedemdziesiątych" 
(s. 309). Dodajmy: zainicjowane wraz z Kulturkampfem, którego początek przypada 
właśnie na początek lat siedemdziesiątych. Pod tym względem interesujący jest 
również inny fakt, że „od roku 1873 na liście członków TLS pojawiają się coraz 
częściej nazwiska rodowitych Ślązaków" (s. 309). Właśnie w tym samym roku po
jawiły się tzw. ustawy majowe, które doprowadziły do największej w czasie Kul
turkampfu kulminacji w walce przeciw kościołowi. Refleksem Kulturkampfu były, 
jak sądzę, niektóre przynajmniej odczyty w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim, 
jak: ,,Jezuici w Polsce", ,,Reformacja w Polsce ... ", ,,Rys dziejów szkolnictwa polskie
go ... ", ,,O stosunku katolicyzmu do idei narodowej w Polsce", a być może i inne. 
Były to problemy bardzo na czasie. Szkoda, że Autorka nie rozpatrzyła tych tema
tów pod kątem widzenia ówczesnych zagadnień politycznych. 

Warto zaznaczyć, że Autorka tu i ówdzie dostrzega specyficzne dla lat siedem
<lziesiątych zjawiska ogólne, gdy np. mówi o zakazie „nauczania w szkołach religii 
w języku polskim", powodujące ożywienie „ducha narodowego" Górnoślązaków 
(s. 308), lub gdy wspomina o konieczności „przeciwstawienia się antypolskim wystą
pieniom szermierzy pangermanizmu" (s. 306). Fakty te nie stanowią jednak czyn
nika porządkującego i wyjaśniającego szereg zjawisk z historii Towarzystwa Lite
racko-Słowiańskiego, zjawisk, które za pomocą tych faktów, moim zdaniem, dadzą 
się przekonywająco wytłumaczyć. 

Książka ma charakter bardziej literacki niż historyczny, tzn. w znacznie wię

kszym stopniu zajmuje się historią dociekań literaturoznawczych członków Towa
rzystwa niż analizą ich postaw społecznych i politycznych. Tłumaczy się to nie-
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wątpliwie zainteresowaniami Autorów i ich sposobem podejścia do tematu, a przede 
wszystkim charakterem Towarzystwa, które przecież nazywało się „Literackim" 
i koncentrowało swoje zainteresowania wokół problemów literatury polskiej, języka 
i kultury polskiej. Stąd pochodzą szczegółowe dociekania Autorów, mające na celu 
ustalenie genealogii naukowych poglądów członków Towarzystwa. Jednak Towa
rzystwo nie miało charakteru sensu stricto naukowego. W jego działalności znajdo
wały odbicie aktualne i żywotne dla narodu polskiego problemy. Trudno sobie 
wyobrazić, by problemy te nie znalazły większego oddźwięku w wygłaszanych refe
ratach, mniej lub bardziej naukowych, i w czasie dyskusji na zebraniach Towa
rzystwa. Wydaje się, że np. literackich i historycznych poglądów jego członków

nie można tłumaczyć jednostronnie inspiracją wybitnych myślicieli i uczonych, jak 
Lelewel, Purkynie, Nehring i inni. Tymczasem Autorzy w gruncie rzeczy nie sta
wiają pytania, czy i w jakim stopniu poglądy studentów, ich zainteresowania lite
raturą i historią były lub mogły być refleksem współczesnych ogólnych wydarzeń 
historycznych. Powyższe uwagi dotyczące wpływu Kulturkampfu na Towarzystwo 
wskazują, że takie postawienie problemu jest możliwe, a nawet konieczne również 
w odniesieniu do innych okresów działalności Towarzystwa. 

Oczywiście nie można o książce powiedzieć, że nie porusza kwestii ogólnych, 
że ogranicza się do analizy zainteresowań naukowych członków Towarzystwa, ow
szem, wiele faktów jego historii kojarzy ze zjawiskami o szerszym zasięgu, Jednak 
najczęściej są to właśnie tylko skojarzenia, które niejako ustawiają organizację 
w określonym kontekście historycznym, ale nie wyjaśniają jego przeobrażeń ideo
wych i politycznych, jego wewnętrznej sytuacji. Np. w ostatnim rozdziale słusznie 
porusza się problem kryzysu ideowo-programowego w Towarzystwie, ale nie wy
jaśnia się WYCZerpująco jego przyczyn, mimo że w cytowanych WYPOwiedziach wy
mienione są przesłanki pozwalające kwestię tę przekonywająco wyświetlić. Krytyka 
lub obrona „naukowego" charakteru Towarzystwa ze strony jego członków, zainte
resowanie się problemami współczesności lub niechęć do ich publicznego omawiania 
w Towarzystwie były wyrazem polaryzowania się sił w społeczeństwie polskim 
w ogólności, w tym także w Poznańskiem, skąd wywodziła się większość członków 
Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. Obok idei jedności narodowej jako silnego 
oparcia w walce przeciw antypolskiemu nacjonalizmowi niemieckiemu i antypol
skiej polityce rządu pruskiego zaczęły się rysować różnice stanowisk jako przejaw 
narastających konfliktów społecznych w łonie społeczności polskiej. 

Rozluźnienie stosunków między młodzieżą akademicką a Towarzystwem Prze
mysłowców Polskich we Wrocławiu w latach osiemdziesiątych nie musiało być ko
niecznie wynikiem antysocjalistycznego stanowiska Towarzystwa Przemysłowców. 
Sugerowałoby to, że niemal wszyscy studenci polscy we Wrocławiu byli radykałami 
i socjalistami, a tak z całą pewnością nie było. Większość studiujących wywodziła 
się, co Autorzy nieraz stwierdzają, z rodzin szlacheckich, mieszczańskich, urzędni
czych, co z reguły przesądzało o ich umiarkowanej i zachowawczej postawie spo
łeczno-politycznej. Rozluźnienie stosunków z Towarzystwem Przemysłowców Pol
skich mogło być wynikiem faktu, że Polonia wrocławska (nie akademicka) była już 
wówczas bardziej nasycona inteligencją niż w latach poprzednich. 

Wzrost popularności studiów prawniczych wśród młodzieży od lat siedemdziesią
tych był, jak sądzę, nie wynikiem zwiększania się liczby studiujących ze środowisk 
ziemiańskich, jak przypuszcza Autorka (s. 317), lecz znacznie większego niż w la
tach poprzednich zapotrzebowania na adwokatów polskich w społeczeństwie polskim. 
Posiada to sw_2je historyczne uzasadnienie. 

Nie całkiem można zgodzić się z poglądem Autora, jakoby profesorowie uni-
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wersytetu wrocławskiego, reprezentujący różne światopoglądy, mogli je swobodnie 

głosić z katedr uniwersyteckich (s. 27). Od 1819 r. na mocy tzw. postanowień karls

badzkich uniwersytety w Prusach i innych państwach niemieckich zostały poddane 

ścisłemu nadzorowi specjalnych kuratorów wyznaczanych przez państwa. Kontrolo

wali oni bardzo skrupulatnie zwłaszcza poglądy polityczne, społeczne, filozoficzne 

itp. zarówno studentów, jak i profesorów. Profesorowie głoszący „nieprawomyślne" 

poglądy mogli być zwolnieni ze swych funkcji nauczycieli akademickich. 

Z największym uznaniem trzeba podkreślić, że Autorzy wiele uwagi poświęcają 

wzajemnym stosunkom między studentami polskimi z Górnego Śląska a Towa

rzystwem Literacko-Słowiańskim i przytaczają w tej mierze wiele bardzo intere

sujących, bardzo często nie znanych w dotychczasowej literaturze faktów. Jednakże 

sposób wyjaśnienia tych stosunków nie jest zadowalający. Krytyczne omówienie 

zawartych w książce tez i opinii na ten temat zajęłoby jednak zbyt wiele miejsca. 

Trzeba jednak przyznać, że śląskoznawcza literatura historyczna nie zawsze pozwa

la wyczerpująco problemy te wyświetlić. 

Bardzo pozytywną cechą książki jest podawanie na początku każdego rozdziału 

liczby członków Towarzystwa (w każdym z okresów, na które została podzielona 

historia organizacji), danych liczbowych dotyczących ich pochodzenia społecznego, 

wyboru kierunku studiów. Szkoda jednak, że nie próbowano pokazać ewolucji tych 

zjawisk w ciągu pięćdziesięcioletniej historii Towarzystwa. Autorzy nie zajęli się 

też dokładnym ustaleniem, jaki procent polskiej młodzieży studiującej na uniwersy

tecie wrocławskim w poszczególnych latach należał do Towarzystwa Literacko-Sło

wiańskiego, choć przyznaję, że zrealizowanie tego postulatu było niesłychanie trudne. 

Wydaje mi się, że postulaty zawarte w powyższych uwagach, o ile Autorzy 
uznaliby je za słuszne, można by uwzględnić bez zwiększania objętości całej publi

kacji. 
Z kolei chciałbym poruszyć jeszcze kilka innych kwestii o mniejszym, jak mnie

mam, znaczeniu dla tematu książki. Sugestia, jakoby zabiegi działaczy polskich 
spowodowały wprowadzenie od 1844 r. języka polskiego do szkól średnich na Śląsku 

(s. 95), upraszcza zagadnienie. Działo się to bowiem w klimacie pewnego odprężenia 

politycznego w Prusach z chwilą objęcia tronu przez Fryderyka Wilhelma IV 

w 1840 r. Wiele podobnych inicjatyw podejmowanych w latach póżniejszych, w in

nych warunkach politycznych, zakończyło się niepowodzeniem. Mam wrażenie, ze 

rola ruchu Rongego została przesadzona (s. 169, 170). W gruncie rzeczy miał on 

charakter efemeryczny, gdyż zapoczątkowany w r. 1844 wygasł niemal zupełnie 

w czasie rewolucji 1848 r. Kościół katolicki, zwalczając ten ruch, przedstawiał go 

w monstrualnych kształtach i wyolbrzymiał jego znaczenie, co jest zupełnie zrozu

miałe. Wyrażenie „katolikom niemieckim" na s. 115 należało podać w cudzysłowie 

lub wyjaśnić, że tak nazywano niemieckich zwolenników ruchu Rongego, bo w prze

ciwnym wypadku można by zrozumieć, że polscy księża katoliccy mieli występować 

przeciw rzymskim katolikom niemieckim, co w tamtych czasach było nie do po

myślenia. Nawiasowa uwaga ,,(w związku z działalnością Rongego)" jeszcze bardziej 

gmatwa całą kwestię, bo to wyglądałoby tak, jak by rzymscy katolicy polscy i nie

mieccy mieli się ze sobą zmagać właśnie z powodu wspólnej walki z ruchem Ron

gego. 

I jeszcze kilka drobiazgów. Niemiecką nazwę „Konigliche Regierung" (s. 112) 

można by z powodzeniem zastąpić słowem „rejencja" (w tym wypadku chodzi 

o rejencję wrocławską), określenie „okres »Vormarzu«" (s. 132) - ,,okresem przed

marcowym". Wyrażenie „ministerstwo państwowe" (s. 149, 150) jest niezręcznym

przetłumaczeniem niemieckiego „Staatsministerium" i w polskiej literaturze w ta-



Recenzje 89 

kiej formie nie jest używane. Błędem jest przypisywanie Bismarckowi tytułu kanc

lerza w 1867 r. (s. 303). Instytucja kanclerza jako szefa rządu została ustanowiona 

w cesarskich Niemczech (nie w Prusach) z chwilą zjednoczenia Niemiec w 1871 r. 

Nazywanie wojny krymskiej „konfliktem rosyjsko-tureckim" (s. 185) jest nieścisłe, 
podobnie jak określenie wojny 1859 r. wojną francusko-austriacką. Mimo starannej 

korekty zdarzają się błędy: np. ,,Polans" na s. 403, czy „Gutzlera" w spisie treści. 
Jakiekolwiek zastrzeżenia można by zgłosić pod adresem Autorów książki, ich 

trud badawczy i jego wyniki trzeba ocenić bardzo wysoko. Każdy, kto w jakimkol
wiek zakresie zajmował się dziejami Polonii wrocławskiej w XIX w., w tym także 

Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, doskonale orientuje się w niesłychanym roz

proszeniu wszelkiego rodzaju informacji źródłowych do tego tematu, rozrzuconych 

w licznych rękopisach, archiwaliach, czasopismach, pamiętnikach, publikacjach naj

rozmaitszego rodzaju. Autorzy podjęli się tego ogromnego trudu i zebrali materiał, 

który bez najmniejszej przesady można nazwać im pon ującym. W rezultacie powstało 

dzieło o bardzo wysokim poziomie erudycyjnym. Jest to widoczne niemal w każ

dym zdaniu książki i w bardzo bogatej, sumiennej i wyczerpującej dokumentacji 

naukowej. W rezultacie iście benedyktyńskiego trudu Autorzy sprostowali, uzupeł

nili lub uściślili mnóstwo faktów w dotychczasowej literaturze przedmiotu, żeby 
wymienić tylko skorygowanie liczby członków Towarzystwa Literacko-Słowiań

skiego (których było faktycznie 917, jak to wynika z aneksu, a nie 907, jak podaje 

,,Pamiętnik ... " Towarzystwa z r. 1886), ustalenie olbrzymiej ilości szczegółów doty

czących losów członków Towarzystwa, ich roli w polskim życiu społecznym, poli

tycznym, narodowym, ekonomicznym, naukowym, literackim, dziennikarskim, kul
turalnym (nie sposób było dokonać tego li tylko w oparciu o nie opublikowane 

biogramy członków Towarzystwa autorstwa Aleksandra Kani). W dotychczasowej 
literaturze jedynie przykładowo wymieniono nazwiska członków Towarzystwa, któ

rzy później odegrali poważną rolę. Autorzy dokonali tego w odniesieniu do niemal 

wszystkich wybitnych w póżniejszych latach Polaków, którzy legitymowali się 

przynależnością do Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. 
Jeśli można Autorom zarzucać, że ich dzieło jest bardziej studium historycz

no-literackim niż historycznym, to trzeba podkreślić, że było to poniekąd uspra
wiedliwione tym, że właśnie literacka tradycja Towarzystwa Literacko-Słowiańskie
go była w dotychczasowej literaturze, ostrożnie mówiąc, najsłabiej opracowana. 

Również pod tym, a raczej przede wszystkim pod tym względem Autorzy dowiedli 
znakomitej znajomości przedmiotu. Ustalili autorstwo wielu referatów wygłoszo

nych w Towarzystwie, w wielu wypadkach odtworzyli ich treść (co nastręczało 

ogromne trudności, gdyż teksty tych referatów najczęściej nie zachowały się), 
w sposób nieraz iście kunsztowny potrafili zrekonstruować ich poglądy, zbadać ge

nealogię i pokrewieństwo głoszonych w Towarzystwie tez i opinii, wykazać, które 
z nich były oryginalne czy nowatorskie bądź inspirujące do innych badań i do
ciekań itp. Wymagało to umiejętności swobodnego poruszania się w problematyce 

historii literatury polskiej, i to nie tylko dziewiętnastowiecznej, doskonałego opa
nowania warsztatu naukowego, zastosowania nieraz bardzo trudnej i zawilej meto

dy badawczej. 

Mimo wszechstronnego i skrupulatnego zaznajomienia się z dotychczasowym 

stanem badań, Autorzy na ogół nie powtarzali znanych już ustaleń, chyba że było 

to nieuniknione. Taki sposób postępowania nie zawsze zasługuje na zaakceptowanie, 

iważywszy, że ich dzieło jest przecież syntezą. Sciśle określona objętość książki 

całkowicie usprawiedliwia Autorów. Ale też dlatego książka w olbrzymiej części 

stanowi rezultat ich własnych dociekań i poszukiwań źródłowych. Zapewne owa 
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z góry narzucona objętość książki spowodowała, że Autorzy bardzo często rezy
gnowali z refleksji i ocen ogólnych, zbyt daleko idących ogólnych dywagacji histo
rycznych i historyczno-literackich. Mimo to książka nie posiada charakteru czysto 
faktograficznego. Opis faktów jest tak podany, że wnioski najczęściej narzucają się 
same. Ogólne wnioski formułowali Autorzy w sposób oszczędny, najczęściej tam, 
gdzie to było naprawdę konieczne. 

Z uznaniem wspomnieć trzeba o bardzo starannie sporządzonym aneksie zawie
rającym „Spis odczytów wygłoszonych w Towarzystwie Literacko-Słowiańskim" 
z podaniem tytułów, nazwisk autorów, często koreferentów, ,,Spis członków Towa
rzystwa Literacko-Słowiańskiego" oraz „Indeks nazwisk" występujących w książce. 
Zawiera ona również liczne ilustracje, wiele z. nich zostało opublikowanych po raz 
pierwszy. 

Monografia E. Achremowicz i T. Żabskiego wprawdzie dotyczy jednej z or
ganizacji polskich we Wrocławiu w XIX w., ale ze względu na. zakres i sposób po
traktowania tematu wzbogaca wiedzę o naszej ogólnonarodowej historii, historii li
teratury, historii nauki i kultury. Przygotowanie tak wnikliwego studium w sto
sunkowo krótkim czasie przez jednego autora nie byłoby możliwe. Szczęśliwie się 
więc stało, że podjęło je dwoje młodych badaczy, będąc jak najlepszą pochwałą 
pracy zespołowej. 

Książka stanowi pierwszą monografię Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. 
Sądzę, że następna ukaże się nieprędko, gdyż trudno doścignąć Autorów w znajo
mości tematu, chyba że oni sami po pewnym czasie zdecydują się na to, wzboga
cając pierwszą edycję o nowe przemyślenia. Cieszyłbym się, gdyby moja recenzja 
była do tego dobrą zachętą. 

Mieczysław Pater 

M. C z  a p  1 i ń s k i, ADAM NAPIERALSKI, 1881-1929. BIOGRAFIA POLI
TYCZNA, Wrocław 1974, ss. 269. 

Autor stanął przed zadaniem niezwykle trudnym. Zadaniem trudnym w samym 
sobie jest bowiem biografistyka na całym swoim obszarze od biogramu do biografii. 
W wypadku A Napieralskiego trudność ta została pogłębiona przez dwie okolicz
ności: stereotypy (notabene prawie wyłącznie negatywne) narosłe wokół tej postaci 
oraz - jak dowiadujemy się ze wstępu - braki w podstawowym materiale źródło
wym {papiery, korespondencja itp. materiały dotyczące samego Napieralskiego). 
Sposób, w jaki Autor - pracując pod wytrawnym kierownictwem prof. A Galosa -
wywiązał się z tego trudnego zadania, zasługuje na pochwałę, a usterki (rzecz zro
zumiała w książkowym debiucie) nie mogą przesłonić faktu, że recenzowana książka 
ukazuje nam A. Napieralskiego i jego działalność ocenioną w sposób rzeczowy 
i wyważony, a zarazem zawierający oceny jednoznaczne - ostre, gdy są ku temu 
przesłanki. Autor wydobywa i przekonywająco naświetla zarówno pozytywy w po
stawach i działalności Napieralskiego, jak i to wszystko, co w działalności tej 
skłania do uzasadnionych ocen negatywnych; ukazuje ograniczoność pozytywów, 
ich determinację subiektywną (m. in. osobistymi cechami Napieralskiego) i obiek
tywną (stanem rozwoju świadomości narodowej na Górnym Sląsku, konkretnymi 
warunkami politycznymi itp.), podobnie jak usiłuje wniknąć starannie w te wszyst
kie okoliczności - subiektywne i obiektywne także - które wpłynęły na kumu
lację błędnych pociągnięć A. Napieralskiego, poczynając od 1914 r.: pociągnięcia 
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i postawy tych niespełna 15 lat miały zaciążyć na późniejszych ocenach całokształtu 
40-lecia pracy Napieralskiego na Sląsku.

Podstawowe źródło stanowiła dla M. Czaplińskiego prasa, przede wszystkim
śląska, oraz archiwalia, głównie zespół rejencji opolskiej w AP Wrocław oraz ma
teriały kardynałów Koppa i Bertrama w Archiwum Archidiecezjalnym Wrocław
skim, jak również inne zespoły tych oraz innych archiwów, a także materiały ręko
piśmienne oraz relacje ustne; w pracy tej Autor oparł się także na rozległej litera
turze, która pozostaje w związku z podjętym przezeń zadaniem (niestety, książki 
nie zaopatrzono w wykaz literatury, a indeks nazwisk „w zasadzie [?!] nie obejmuje 
nazwisk uwzględnionych w przypisach"). Odnotujmy w tym miejscu, że tuż przed 
oddaniem do składu pracy M. Czaplińskiego ukazała się cenna rozprawa J. Demela, 
związana bezpośrednio z działalnością A. Napieralskiego 1. Gdy chodzi o źródła 
prasowe, to niezrozumiałe wydaje się w tego rodzaju pracy pominięcie „Gazety 
Robotniczej" (bodaj raz - przypadkowo chyba - powołanej w przypisie na s. 165), 
na skutek czego biografia polityczna czołowego działacza śląskiego, jakim był A. Na
pieralski, została poważnie zubożona o oceny wynikające ze stosunku doń tak 
ogromnej siły, jaką stanowiła na Sląsku PPS. 

Praca składa się ze wstępu, 6 rozdziałów i zakończenia, uzupełniona wykazem 
skrótów, streszczeniem w · języku niemieckim i - jak wspomniano - indeksem 
nazwisk. Rozdział I poświęcony jest biografii A. Napieralskiego do momentu jego 
przybycia na Sląsk w 1889 r. W rozdziale II Autor przedstawia działalność A. Na
pieralskiego do 1901 r., wyodrębniając działalność społeczną i ekonomiczną oraz 
ideologiczną i polityczną. Rozdział III poświęcony jest walce obozu „Katolika" 
z Narodową Demokracją w latach 1901-1904-1907. W kolejnym rozdziale przedsta
wiono lata 1907-1910-1914, na które przypada apogeum działalności politycznej 
A. Napieralskiego i w których także zarysowują się oznaki jego klęski. Rozdział V
poświęcony jest rozwojowi aktywistycznej postawy Napieralskiego w okresie I woj
ny światowej, a końcowy rozdział VI - dziesięcioleciu powojennemu w rejencji
opolskiej (do 1925 r.) i woj. śląskim. 

Autor ukazuje nam Napieralskiego nie po prostu jako jedynie „kunktatora" 
czy „kolaboranta" (co nie powinno przesłaniać faktu, że Napieralski w walce ze 
swoimi przeciwnikami politycznymi w obozie polskim szukał sprzymierzeńców 
wśród przedstawicieli najbardziej niejednokrotnie reakcyjnych sfer niemieckich); 
M. Czapliński przedstawia Napieralskiego jako człowieka o skrystalizowanej wizji
politycznej (w sposób istotny wzbogacając ocenę tej wizji, analizowanej już wielo
krotnie i wielostronnie przez dotychczasową historiografię), człowieka konsek
wentnie realizującego swoją wizję, której podporządkował różne (politycznie kon
trowersyjne, niejednokrotnie obiektywnie szkodliwe) poczynania własne i związa
nego ze sobą obozu „Katolika". Na treść owej wizji składało się niezaprzeczalne
dążenie A. Napieralskiego do rozwijania polskiej świadomości narodowej na Gór
nym Sląsku w łączności z integrystycznie traktowanym światopoglądem katolic
kim; funkcją tej integrystycznej postawy był lojalizm wobec władzy, nabierający
momentami cech hipertrofii. Drugą stroną tak zarysowanej charakterystyki poli
tycznej są cechy psychiki Napieralskiego, w której Autor podkreśla ostrożność, nie
wiarę we własne siły i bojaźliwość (s. 68); wydaje się, że studium charakterolo
giczne A. Napieralskiego wymagałoby jeszcze dodatkowych przemyśleń na tle jego
osiągnięć ekonomicznych, gdyż cechy, jakie Autor dostrzega u Napieralskiego, nie

1 J. D e m  e 1, Początki „Głosu Sląskiego" Józefa Siemianowskiego w Gliwicach 
w 1903 roku (Studia Sląskie, seria nowa, t. 23, Opole 1973, s. 11-102). 
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dają się pogodzić z cechami kapitalistycznego przedsiębiorcy (por. w tej sprawie nie 
tylko cytowanego na s. 132 W. Sombarta, ale przede wszystkim J. Schumpetera), 
tym bardziej że w innym kontekście Autor podnosi trzeżwą i rozsądną kalkulację 
polityczną Napieralskiego (s. 83), który jednak _,,w działalności finansowej, odmien
nie niż w politycznej, tracił tak dla niego typową ostrożność" (s. 177). Podobnie 
biografia A. Napieralskiego wymagałaby poszerzenia o niektóre aspekty jego dzia
łalności literackiej (pominiętej zgodnie z zapowiedzią na s. 6), która splataniem 
wątków śląskich z innymi wątkami polskimi spełniła - mimo miernych walorów 
artystycznych - zadanie większe, niż może sam Napieralski zamierzał 2; myślę, że 
M. Czapliński zrobiłby dobrze, gdyby przy okazji powrócił do tego aspektu twór
czości i działalności A. Napieralskiego, gdyż aspekt ten rzutuje na biografię poli
tyczną szefa „Katolika".

Autor stwierdza, że aż do przełomu wieków Napieralski i jego współpracow
nicy uważali za sprawę najistotniejszą posługiwanie się językiem polskim, licząc, że 
razem z pracą wychowawczo-oświatową gazet wcześniej czy później doprowadzi to 
Górnoślązaków do pełnej polskiej świadomości narodowej (s. 40-41). W innym 
miejscu M. Czapliński pisze, że Napieralski chciał wychować Górnoślązaków na Po
laków, bał się jednak szermowania hasłem państwa polskiego i wykorzystywał ra
my, jakie mogły dać w jego działalności ustawy pruskie, nie zamykając jednak 
drogi do porozumienia z Niemcami (s. 154), nie tylko zresztą porozumienia, ale -·
dodajmy - współdziałania. W pewnym momencie - uzupełnijmy tu mianowicie 
Autora nie tylko wydobywając ze żródeł przysłowiową kropkę nad „i" - uznał 
A. Napieralski, że powinny istnieć na Śląsku dwie partie katolickie: niemieckie
Centrum i jego polski odpowiednik, obie partie „stojące na straży zasad katolic
kich", podtrzymujące „łączność pożądania godną ze względu na wspólność wiary
i wspólne dobro polityczne", a obie partie razem „mogą politycznie zdobyć cały
Górny Śląsk" 3; Centrum tę propozycję odrzuciło. W zmienionych warunkach Na
pieralski uparcie do niej powracał (w 1915 r. i w ofercie do ... ks. Karla Ulitzki
z 1922 r., por. s. 205 i 233). Wszystko to podporządkowane było owej wizji poli
tycznej, o której nawet w odniesieniu do lat wojny stwierdza Autor, że „Napieralski
i wówczas chciał służyć sprawie polskiej. Jednak jego »dobre intencje« dziwnie
łączą się z dążeniem do zapewnienia sobie korzyści materialnych i politycznych"
(s. 254). O ile w odniesieniu do okresu, w którym A. Napieralski odgrywał w życiu
publicznym poważną rolę, oceny M. Czaplińskiego są w zasadzie przekonywające,
o tyle wydaje się, że w ocenie ostatniego dziesięciolecia działalności A. Napieralskie
go Autor popada w wyraźną już sprzeczność, gdy raz jako słuszny uznaje pogląd,
iż „przerwanie po wojnie tej »pracy u podstaw« odbiło się niekorzystnie na ruchu
narodowym już w końcu lat dwudziestych", a nieco dalej stwierdza, że koncepcja
polityczna „legalnej i powolnej pracy u podstaw nie miała już realnych podstaw
bytu" (s. 255 - można zgodzić się, że podstaw takich nie miało oparcie się na Cen
trum); nieco wcześniej przecież Autor zdawał się przyjmować opinię Arki Bożka,
który z perspektywy lat pięćdziesiątych ocenił wyżej (inna rzecz, czy słusznie) po
zytywizm Napieralskiego aniżeli radykalizm w wydaniu Korfantego (s. 180). Jest
to zresztą zagadnienie szersze, dotyczy recepcji polskiego programu politycznego
na Śląsku Opolskim w okresie weimarskim, gdy w warunkach nieistnienia organiza
cji politycznej ruchu polskiego, a równocześnie przy występowaniu niemieckiego
terroru Polacy potrafili uzyskać w wyborach 1922 r. sukces, jakiego nie udało im
się powtórzyć, a późniejszym stratom głosów polskich towarzyszył np. mimo terroru

2 W. O g r o d z i  ń s k i, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1965, s. 218.
a „Katolik", 25 I 1906; ,,Schlesische Volkszeitung", 6 II 1906. 
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wzrost głosów na listy komunistyczne 4• W tym samym szerszym kompleksie zagad

nień mieści się także ocena stanowiska A. Napieralskiego w kwestii języka polskiego 
w szkołach na b. obszarze plebiscytowym. Autor, nie wiem, czy słusznie, zdaje się 

wyżej oceniać koncepcję Napieralskiego (s. 238-239), choć - moim zdaniem -
doświadczenia z niemieckimi nauczycielami w polskich szkołach publicznych rejencji 
opolskiej i konflikty szkolne w woj. śląskim (np. tzw. egzaminy Maurera) nie dają 
podstaw do przypuszczeń, że rozwiązanie proponowane przez Napieralskiego stwo
rzyłoby dla języka polskiego na Opolszczyźnie w okresie międzywojennym sytuację 
korzystniejszą od katastrofy, jaką republika weimarska i Trzecia Rzesza zgotowała 
językowi polskiemu w szkolnictwie rejencji opolskiej (nie mówiąc o potencjalnym 
zwiększeniu eskalacji niemieckich nacisków w woj. śląskim). Osobną kwestią po
zostają intencje, które mogły skłonić Napieralskiego do energicznego zaangażowa
nia się na rzecz szkolnictwa polskiego w rejencji opolskiej s. Są to jednak zagad
nienia już marginalne z punktu widzenia biografii politycznej Napieralskiego, który 
stał wówczas na dalszym planie sceny politycznej. 

Cechą charakterystyczną działalności społecznej Napieralskiego było - według 
Autora - łączenie pracy organicznej typu wielkopolskiego z propagandą stosowaną 
przez Centrum (s. 84). Trzeba zgodzić się z Autorem, że „Napieralski nie był ory
ginalny w swych koncepcjach pracy organizacyjnej i ekonomicznej. Najczęściej 
przenosił na grunt śląski wypróbowane wzory i metody poznańskie. Nie gardził 
jednak adaptacją do miejscowych warunków wzorców niemieckich, zwłaszcza cen
trowych" (s. 30). Wydaje się, że w tej ocenie akcent należy położyć nie na ów brak 
oryginalności, ale na powodzenie w adaptacji różnych rozwiązań do specyficznych 
warunków górnośląskich człowieka, który przecież nie był rodowitym Górnośląza
kiem. 

Z recenzenckiego obowiązku trzeba odnotować pewne usterki tej skądinąd cen
nej i potrzebnej książki. Autor jest chyba zbyt oszczędny, gdy chodzi o aparat nau
kowy. Odsyłacz do jednego ze zdań w p o ł o  w i e przedostatniego akapitu na s. 105 
obejmuje w przypisie dokumentację nie tylko tego zdania, ale co najmniej całych 

dwóch· poprzednich akapitów 'ze s. 104-105. Tezę, że coraz częściej pojawiają się 
w prasie pewne wiadomości (s. 134), Autor dokumentuje w przypisie dwoma kolej
nymi numerami „Dziennika Śląskiego". Trudno zorientować się, skąd zaczerpnięto 
cytat z poufną wypowiedzią (ks. Kapicy lub Napieralskiego - kontekst jest nie
jasny) na s. 169. Tego rodzaju przykładów można przytoczyć znacznie więcej. Ostatni 
przykład dotyka innej słabości pracy - jej niezadowalającej adiustacji. Niezbyt 
bowiem gruntowna adiustacja wydawnicza sprawiła nie tylko, że utrzymano w tekś
cie manierę pisania wielu słów niepotrzebnie z wielkiej litery, np. Niemczyzna 

� A. B r o ż e k, Polacy na Sląsku Opolskim w latach 1922-1945, Opole 1972, 
Biblioteczka miesięcznika „Opole", nr 5, s. 39. 

5 Charakterystyczna dla tej motywacji (jak i dla innych spraw poruszanych 
przez Autora np. na s. 238-239) jest informacja o treści rozmowy, jaką Napieralski 
odbył w Bytomiu 6 X 1923 r. z przedstawicielem Prus i Rzeszy przy Komisji Mie
szanej i Trybunale Rozjemczym dla Górnego Śląska (charakterystyczny jest sam 
fakt rozmowy). Napieralski poinformował wówczas swojego rozmówcę, ,,dass der 
Polenbund in Deutsch-Oberschlesien in einer bedrangten finanziellen Lage [sich) 
befinde ... Der Polenbund sei nicht mehr in der Lage die von ihm herausgegebe
ne Zeitung »Noviny Codziene« [sic!] in Oppeln weiter erscheinen zu lassen und 
habe sie ihm angeboten. Die Verhandlungen schwebten noch. Herr N. wiederholte 
mir seine frliheren Erklarungen, dass er die Grlindung eines polnischen Schul
vereins betreibe, urn dadurch die Verfolgung kultureller Bestrebungen den poli
tischen Einflilssen des Polenbundes zu entziehen". Ehem. Preussisches Geheimes 
Staatsarchiv, Berlin-Dahlem, Rep. 90, 1105, k. 259. 
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(s. 40), Centrowcy (s. 94), Frakcja (posiadająca w polskim słownictwie określoną 
treść historyczną - tu na s. 95 jako synonim Centrum), Centrum Sląskie (s. 100, 
choć Autor w pisowni nazwy Centrum jest niekonsekwentny, stosuje małą literę 
na s. 168, a w toku adiustacji nie ujednolicono zapisu tytułu znanej broszury A. Na
pieralskiego o Centrum - s. 9, 46 i 104 - w zapisie drobne, choć odmienne niedo
kładności), Korona (również wypełniona konkretną treścią w polskiej terminologii 
historycznej - tu na s. 147 jako synonim króla pruskiego); na odmianę nazwę 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego zdarzyło się zapisać Autorowi na s. 266 
z małej litery. Ta sama niezbyt gruntowna adiustacja wydawnicza sprawiła, że 
strona stylistyczna pracy nie budzi zachwytu: ,,potulny Napieralski" (s. 44), ,,nie 
zasypiał gruszek w popiele" (s. 56), ,,walmani" (s. 58, 107, 108, 145, choć „tzw. wal
mani" na s. 103) w miejsce przyjętego przez literaturę określenia „elektorzy", ,,sie
dział w zarządzie" (s. 127), ,,plajta" (s. 137), ,,podbechtując" (s. 171) - by wymienić 
kilka przykładów; często niezgodność szyku zdań z regułami stylistyki polskiej 
nie ułatwia płynnej lektury (,,Wynik prawyborów pisma »Katolika« przyjęły z en
tuzjazmem" - s. 145 - to jeden z licznych tego rodzaju przykładów; w związku 
z indeksem i niezręcznością stylistyczną na s. 177 nie wiadomo, czy agentem prus
kim był hr. Mielżyński - w indeksie z inicjałem I. - czy jego mąż zaufania); nie 
ułatwiają lektury inne niezręczności stylistyczne (np. na s. 223: ,,Paradoksalnie nie 
oznaczało to możliwości..."). Niedomogi edytorskie znajdują także odbicie w korek
cie. Pomijam oczywiście błędy literowe i chochliki: ,,Za konieczną dla sprostowania 
temu wszystkiemu uważano ... " (s. 84), ,,śląski organ Centrum przychylał się na 
stronę" (s. 136), ,,Reakcja na nowe pismo była znamienna" (s. 195) itp., choć usterki 
te nie wpływają pozytywnie na lekturę i odbiór książki. Gorzej z niektórymi znie
kształceniami nazwisk: Reifessen (s. 29, pominięty nb. w indeksie), Kettler (s. 41 -
w ·indeksie poprawnie), Biirkner, Biirckner (s. 112), Bednarz (s. 188 - w indeksie 
poprawnie), Trąbczyński (s. 266); autor dwukrotnie wznawianych Dziejów Sląska, 

profesor Uniwersytetu w Krakowie, nie nazywał się Konieczny (s. 33, 95, 264); ,,Posie
dzicie!" Aleksander Spyra (s. 30) i dr Spyra (s. 129) nie są - wbrew informacji 
indeksu - tą samą osobą (lekarz dr Spyra miał na imię Jakub). 

Wszystko to są po części raczej usterki formalne, ale z jednej strony rzutują 
na niezupełną precyzję warsztatową młodego Autora, a z drugiej niepotrzebnie 
obniżają wartość publikacji, która jako metodologicznie poprawna biografia jest 
nie tylko przyczynkiem do historii Sląska na przełomie XIX i XX w., lecz daje 
zarys podstawowych problemów politycznych tej ziemi w ostatnim dziesięcioleciu 
wieku minionego oraz co najmniej w dwu następnych dziesięcioleciach. 

Andrzej Brożek 

H. J. G o r d o n, HITLER AND THE BEER HALL PUTSCH, Princeton -
New Jersey 1972, ss. XII, 666. 

Autor zajmował się dotąd rolą Reichswehry w pierwszych latach istnienia re
publiki weimarskiej (główną jego pracą jest The Reichswehr and the German Re
public, 1919-1926, 1957). Tym razem sięgnął do analizy znanego puczu „piwiarnia
nego" Hitlera z listopada 1923 r. 

Okres istnienia republiki weimarskiej omówiony został w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza w tysięcznych pracach, jak rzadko który inny. Specjalnie zaś uwagę 
zwróciły na siebie poszczególne etapy· rozwoju ruchu hitlerowskiego. Nie przeszko-
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dziło to jednak Gordonowi w przygotowaniu obszernej monografii, opartej przede 

wszystkim na źródłach, i to głównie rękopiśmiennych. Sytuację miał o tyle ułat

wioną, że zasadniczy zrąb tych żródeł znajduje się w postaci mikrofilmów w Wa

szyngtonie (chodzi o różnego rodzaju raporty i korespondencje, papiery Eppa i Se

eckta, sprawozdania stenograficzne z procesu Hitlera, zarządzenia policyjne itp.). 

Uzupełnił je sporą liczbą materiałów zebranych na własną rękę (głównie w postaci 

listów i relacji osób związanych w ten czy inny sposób z wypadkami z 1923 r.). 

Na tej podstawie Gordon napisał omawianą książkę, którą nie bez powodu 

określiłem wyżej jako analizę. O słuszności tego określenia niech zaświadczy po

równanie z jednej strony rozmiarów ledwie kilkunastogodzinnych WYPadków z 8-9 

XI 1923 r., a z drugiej - objętości opracowania. A dodać trzeba, że nie ma w książ

ce rozbudowanych uwag wstępnych, że nie cofa się ona tak bardzo wstecz pod 

względem chronologicznym (nawet ogólna sytuacja od stycznia 1923 r. scharakte

ryzowana jest dość zwarcie), jak również że w sposób oszczędny Autor pisze o sy

tuacji poza Bawarią. Co prawda, opis przebiegu puczu zajmuje też tylko około 100 

stron. Cóż więc stanowi treść pracy? 

Podzielona ona jest na 3 części. W pierwszej z nich scharakteryzowani zostali 

„współzawodnicy w walce o władzę" w Bawarii, a więc partie polityczne, grupy 

nacisku, związki nacjonalistyczne, policja, wojsko i rząd; w drugiej znajduje się 

opis wypadków, wreszcie trzecia przedstawia sytuację po puczu, zwłaszcza ukazuje, 

jakie posiadał on znaczenie i jaki wywarł wpływ na poszczególne ośrodki poli

tyczne. Każda z tych części rozbudowana jest niezwykle. W pierwszej mamy do 

czynienia z bardzo dokładną charakterystyką wszelkich ugrupowań, w drugiej 

Autor śledzi wszelkie przejawy narastania, a później każdy szczegół przebiegu pu

czu, wreszcie trzecia swoją konstrukcją przypomina znowu pierwszą. Jedną z cech 

książki jest więc zgromadzenie niezwykłej liczby faktów, często drobnych, danych 

o postaciach, nieraz drugorzędnych, czy organizacjach.

Autor nie chciał się jednak do tego ograniczyć. Jest w pracy także próba wy

ciągnięcia szerszych wniosków. Na kilka z nich warto zwrócić uwagę. Gordon daje 
jakby podsumowanie dyskusji na temat znaczenia puczu; gdy bowiem współcześnie 

pucz traktowano jako załamanie się NSDAP, jako zjawisko wyłącznie bawarskie, 

po którym można było zająć się zmianami gospodarczymi, w historiografii - i nie 

bez powodu - pucz uznawany jest za etap na drodze do władzy. Nie trzeba chyba 

dodawać, że Gordon zajmuje drugie stanowisko (por. np. s. 463). Z tego płynie za

pytanie, czy i w jakim stopniu pucz był klęską Hitlera (por. s. 269). Autor formułuje 

twierdzenie, już nieco bardziej dyskusyjne, że w razie zajęcia przez Hitlera 

w 1923 r. jakiejkolwiek innej postawy dalszy wzrost hitleryzmu byłby znacznie 

utrudniony, jeżeli w ogóle możliwy. Sam Hitler powiedział później, iż wielkie to 

szczęście, że pucz się nie udał (s. 408-409). Warto zwrócić uwagę na fragment, 

w którym Autor opisał, jak w trakcie wypadków 1923 r. wyrastał program NSDAP 

w takim brzmieniu, w jakim po 10 latach będzie realizowany po Machtergreifung 

(s. 266). Łączy się to pośrednio z tezami E. Jackela o tworzeniu się ideologii Hitlera 

w znanej książce Hitlera pogląd na świat. Z tego zaś stwierdzenia wynika prze

ciwstawienie Hitlera Rossbachowi, a więc programu, który mógł za kilka lat stać 

się podstawą ruchu masowego, wyłącznie negatywnemu zwalczaniu głównie silf} 

zbrojną, stosunków w republice weimarskiej i jej samej (s. 473). Wreszcie, wycho

dząc poza Niemcy z 1923 r. Gordon próbuje w tym wypadku z mniejszym powo

dzeniem - podać ogólniejsze zasady i cechy nieudanego zamachu stanu (uwagi na 

ten temat są bardziej rozrzucone). 

Trzeba jednak pewnego wysiłku, gdy chce się wyłowić ogólniejsze założenia. 
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Dominuje w książce wspomniany poprzednio materiał szczegółowy, niekiedy bardzo 

ciekawy (np. gdy mowa jest o hitlerowcach po puczu), ale niekiedy przytłaczający 

czytelnika drobiazgowością. Nie zawsze wiadomo, co tu jest ważniejsze. Układ zaś 

pracy, w części rzeczowy, w części chronologiczny, spowodował, że trafiają się 

w niej nierzadkie powtórzenia. Mimo wszystko jednak jest to na pewno najlepsze 

opracowanie na temat puczu z 1923 r. i niełatwo będzie dodać do tego materiału 

ważniejsze szczegóły. 

Adam Galos 

GERMAN DEMOCRACY AND THE TRIUMPH OF HITLER, wyd. A. Nicholls 

i Erich Matthias, London 1971, ss. 271. 

Jest to zbiór 11 szkiców, które wyszły spod pióra 5 historyków zachodnio

niemieckich i 4 brytyjskich. W przedmowie wydawcy jako cel książki podkreślają 

zamiar sprowokowania dyskusji wokół niektórych zagadnień z najnowszej historii 

Niemiec, a same szkice dzielą na trzy grupy: problemów wewnętrznych republiki 

weimarskiej, początków i rozwoju narodowego socjalizmu przed 1933 r. i niektó

rych zagadnień z okresu rządów Hitlera. 

W szczegółach wygląda to tak, że znany historyk średniego pokolenia E. Mat

thias zajął się wpływem traktatu wersalskiego na wewnętrzne stosunki w Niem

czech, czyli w praktyce na genezę dojścia do władzy Hitlera. Choć nie neguje pew

nej roli Wersalu, przecież nie on „przypieczętował los demokracji w Niemczech"', 

a podkreślając rolę kryzysu gospodarczego, Autor od odpowiedzialności nie uwalnia 

nie tylko wrogów, ale i przedstawicieli republiki (s. 25-28). L. Albertin w artykule 

Niemiecki liberalizm i tworzenie republiki weimarskiej podaje kilka ciekawych 

faktów, dotyczących hamowania i likwidowania rewolucji (np. o stanowisku Le

giena, s. 36); ostateczny jego wniosek brzmi, że wzrost wpływów prawicowego ra

dykalizmu wynikał z głębokiego sceptycyzmu liberalizmu wobec politycznej mobili

zacji mas i braku wyobraźni. Biorąc pod uwagę związki między Deutsche Demo

kratische Partei i krf.gami wielkiego kapitału oraz traktowanie tej partii, zwłaszcza 

bezpośrednio po rewolucji, jako Sammlungspartei o antysocjalistycznym kierunku, 

wniosek ten równie dobrze mógłby być sformułowany ostrzej. W drugim swoim 

artykule Matthias, pisząc o socjaldemokracji w czasach republiki, stwierdza, że 

głównym jej dylematem było, iż pozostała starą, przedwojenną partią mimo zmie

nionej pozycji w systemie konstytucyjnym. Nie dość jasno czytelnik dowiaduje się, 

w jakim według Autora kierunku powinny pójść przeobrażenia tej teraz często 

współrządzącej partii. M. Sti.irmer zajął się okresem najwyraźniejszej stabilizacji 

politycznej w Niemczech w latach 1924-1928 po to, aby stwierdzić, że nawet wów

czas wszelkie koalicje parlamentarne u swoich podstaw były słabe, co stanowiło 

walny przejaw słabości parlamentaryzmu w republice weimarskiej. Kolejno 

H. Boldt podjął zagadnienie, jaką rolę w upadku republiki odegrał art. 48 kon

stytucji, pozwalający na rządy pozaparlamentarne. Rolę tę określił jako znaczną,

a płynęła ona z prusko-niemieckiej tradycji nadzwyczajnej władzy, polegała zaś

na szerokiej interpretacji art. 48, używanego też jako dodatkowa droga prawodaw

stwa bez, a nawet wbrew parlamentowi. Łącznie z rozwiązywaniem parlamentu

artykuł ten używany był także do uniknięcia kontroli rządu przez parlament, a bez

pośrednio posłużył do ustanowienia dyktatury Hitlera. Artykuł Boldta jest ważnym

przyczynkiem w dyskusji nad oceną rządów Brilninga, trwającej nie od dziś. Pew-
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ne wyrwanie art. 48 z kontekstu całej sytuacji było z jednej strony konieczne, ale 

z drugiej trzeba pamiętać, że nie był on jakimś wyjątkiem w prawodawstwie euro

pejskim i trudno przypisywać mu zbyt wielkie znaczenie. 

Trzy następne artykuły dotyczą w myśl założeń wydawców drogi hitleryzmu 

do władzy. A więc A. Nicholls napisał o Hitlerze i bawarskim podłożu narodowego 
socjalizmu. Stwierdził ostatecznie, że mimo takich czy innych zastrzeżeń w Hitle

rze zawsze można znaleźć coś z bawarskiego sposobu patrzenia na politykę, co swo

ją genezę posiadało w sytuacji Bawarii między rewolucją 1919 r. a 1923 r. Bardziej 
szczegółowej kwestii dotyczy artykuł R. Lenmana Juiius Streicher i początki 

NSDAP w Norymberdze, w którym mowa jest o ewolucji stosunków między Hitle

rem a Streicherem. Trzeci już artykuł Matthiasa o stanowisku i wyobrażeniach 

Hitlera o państwach zachodnich zahacza o zagadnienia, którymi zajmuje się np. 

Jackel, a i wnioski są dość podobne (np. trwałość koncepcji polityki zagranicznej 

u Hitlera). 

Gdy chodzi o okres rządów Hitlera, J. Mcintyre pisze o udziale kobiet w pracy 

zawodowej w latach 1930-1940. Połączenie ostatnich lat okresu republiki z okresem 

hitlerowskim pozwoliło na prześledzenie procesu ograniczania pracy kobiet, a także 

udziału ich w studiach wyższych, ale zarazem granice tych wysiłków, zahamowa

nych wkrótce przez różne okoliczności. Legat 1918 r. dla narodowego socjalizmu, 

w artykule T. Masona - to wpływ 9 listopada na różne aspekty polityki hitlerow

skiej przed i w czasie wojny, np. na aparat terroru czy na stosunek do proletariatu. 

Wreszcie W. Link zajmuje się emigracją niemiecką w USA w czasie II wojny 

światowej, dostrzegając, że niejedno z jej charakteru i poczynań wytłumaczyć 

można uzależnieniem od środowiska amerykańskiego (ciekawe może być porów

nanie uwag Linka z odpowiednimi .fragmentami ostatnio wydanej pracy A. Czubiń

skiego). 

Zestawione wyżej artykuły posiadają dość rozmaity charakter. Niektóre (jak 

np. Lenmana o Streicherze) oparte są na nowych zespołach źródłowych i rzucają 

światło na pewne szczegółowe zagadnienia; w innych źródła odgrywają mniejszą 
rolę, a chodzi bardziej o koncepcję. Dyskutować można z niejednym sformułowa

niem, ale wbrew zapowiedziom wydawców nie przynoszą one jakiegoś zainicjowa

nia dyskusji nad ważniejszymi problemami. Byłoby to zresztą trudne wobec istnie
nia ogromnej literatury przedmiotu. Rozpiętość tematyczna jest znaczna, ale wspól

ne jest chyba tylko to, że dotyczą tego samego okresu historii Niemiec. Wspom

niany wyżej podział na grupy robi wrażenie dorobionego ex post. Także i tytuł 

jest dość sztuczny, mało tu „demokracji", a i Machtergreifung jako widomy prze

jaw „triumfu Hitlera" zjawia się tylko akcydentalnie. Naukowy poziom artykułów 

jest zresztą wysoki, choć nie zupełnie równy, na nim też, nie na koncepcji całości 

(choć artykuły określane są jako rozdziały) polega wartość książki. 

Adam Galos 

H. D o m  i n i c z  a k, WRÓCILIŚMY NA ZIEMIĘ LUBUSKĄ, Warszawa 1974,

SS. 210. 

Nakładem wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej ukazała się praca 

H. Dominiczaka zasługująca na uwagę nie tylko wąskiego grona ludzi zaintereso

wanych powojenną historią Ludowego Wojska Polskiego, ale również innych czy

telników ze względu na jej zbeletryzowany sposób opracowania. Stanowi ona pierw-

7 - Sobótka 1ns 
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sze tego typu opracowanie przedstawiające w syntetyczny sposób wysiłek Wojska 
Polskiego włożony w zasiedlanie i zagospodarowanie oraz odbudowę państwowości 
polskiej na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1948. 

W 14 kolejnych rozdziałach autor ocenia dosyć złożoną i jakże istotną dla pań
stwa polskiegq sytuację demograficzną, polityczną i gospodarczą regionu lubus

kiego na tle stosunków w tym zakresie w całości ziem nadodrzańskich i nadbałtyc
kich. Obok wielu innych problemów natury ogólnej został przedstawiony szeroki 
wachlarz zagadnień dotyczących zaangażowania oddziałów Wojska Polskiego we 
wszystkich istotnych dla zachodniego pogranicza sprawach, jak organizacja władzy 
ludowej na obejmowanych przez państwo polskie terenach, zapewnienie bezpie
czeństwa napływającej tutaj ludności polskiej oraz usuwanie skutków wojny po
przez szeroki udział żołnierzy w przedsięwzięciach gospodarczych. Żołnierze bowiem 
ze względu na specyficzne warunki istniejące w tym okresie na ziemiach przy
wróconych Polsce stanowili element cenny nie tylko z uwagi na swoje walory 
fizyczne, ale także ze względu na wysokie natężenie w tym środowisku uczuć pa
triotycznych. Poza udziałem w realizacji wielu zadań czysto gospodarczych mieli 
uczestnicy wojny z hitlerowską Rzeszą do spełnienia również ważną funkcję poli
tyczną. Ich patriotyzm, zapał i żołnierska dyscyplina miały szczególnie ważne zna
czenie dla kształtowania życia na zachodnim pograniczu Polski. 

W tym też kontekście autor ma. rację twierdząc, że jeszcze dotychczas w trzy
dziestym roku istnienia Polski Ludowej nie ma syntetycznego opracowania po
święconego udziałowi Wojska Polskiego w odbudowie i rozbudowie gospodarki 
województw zachodnich i północnych. Trudno jednak zgodzić się z twierdzeniem, 
iż brak jest takich opracowań w odniesieniu do poszczególnych rejonów ziem nad
odrzańskich w ogóle. Przecież wymienieni na wstępie pracy L. Styś i A. Ogrodow
czyk są autorami cennych rozpraw doktorskich na ten temat. Pierwszy z nich 
napisał pracę o udziale Wojska Polskiego w zagospodarowaniu Dolnego Śląska 
w latach 1945-1948, drugi natomiast przedstawił tę samą problematykę w odnie
sieniu do Pomorza Zachodniego 1• Istnieją również nie wymienione przez autora 
opracowania o charakterze przyczynkarskim poświęcone osadnictwu i zagospodaro
waniu przez Wojsko Polskie powiatów woj. zielonogórskiego w pierwszych latach 
powojennych, przede wszystkim w postaci prac magisterskich wydanych w Wojsko
wej Akademii Politycznej w Warszawie 2. 

Na wstępie czytelnik w wystarczający sposób zostaje wprowadzony w sprawy 
będące treścią i przedmiotem opracowania, jak również zapoznany z założeniami 
konstrukcyjnymi i charakterem pracy. W rozdziale I przedstawiony jest cało-

1 Jest ponadto w opracowaniu dysertacja doktorska autora recenzji pisana„pad 
kierunkiem M. Orzechowskiego na temat całokształtu powojennego osadnictwa woj
skowego i osadników na Dolnym Śląsku oraz związanych z tym zagadnień demo
graficzno-socjologicznych do 1970 r. włącznie. 

2 Do ciekawszych opracowań tego typu zaliczyć należy pracę S. Br z e  z i ń
s k i e g o  Przebieg osadnictwa w powiecie żarskim w l. 1945-1946. Udział jednostek 
8 i 11 Dywizji Piechoty w likwidacji skutków wojny i zagospodarowaniu pow. żar
skiego; A. Ko w a 1 c z y  k a  Osadnictwo wojskowe na terenach pow. krośnień
skiego i gubińskiego w l. 1945-1946· B. Gr a 1 a k a  Rolne osadnictwo wojskowe 
w powiatach wydzielonych Dolnego Sląska w Z. 1945-1947. W skład powiatów wy
dzielonych dla osadników wojskowych na Dolnym Śląsku wchodziły m. in. pow. 
zgorzelecki i żarski, które w 1950 r. włączone zostały do nowo utworzonego woj. 
zielonogórskiego. Ponadto do cennych opracowań charakteru ogólnego zaliczyć na
leży pracę A. K w i 1 e c k i e g o Pamiętniki osadników Pomorza Zachodniego oraz
artykuł K. Ke r s t e  n związany z tematem pracy H. Dominiczaka Osadnictwo 
wojskowe w 1945 r. (Przegląd Historyczny, R. LV, 1964, z. 4). 
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kształt ·sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej na tych terenach w okresie 
międzywojennym, kiedy to obszar obecnego woj. zielonogórskiego stanowił część 
wschodniej prowincji Niemiec. Problematyka eksponowana w tym rozdziale, która 
byłaby niezbędna w opracowaniu i ogólnym charakterze demograficzno-socjolo
gicznym, tutaj z uwagi na ściśle określony zakres tematyczny i wąskie ramy chro
nologiczne opracowania wydaje się zbędna. Rozdział II, traktujący o wyzwoleniu 
ziem przyszłego woj. zielonogórskiego, w którym żadna z armii Wojska Polskiego 
nie brała bezpośredniego udziału, tak konstrukcyjnie, jak i tematycznie oderwany 
jest od tematu opracowania. 

Analogicznie przedstawia się sprawa z rodziałem III, oceniającym zniszczenia 
wojenne na Ziemi Lubuskiej w 1945 r. Również ta część pracy w minimalnym 
tylko zakresie koresponduje z tematem, którego tworzywem łączącym w tym wy
padku winien być wysiłek Wojska Polskiego w likwidacji zniszczeń i odbudowie 
regionu zielonogórskiego, czego nie można się dopatrzyć w omawianym rozdziale. 
Z tego powodu również ta część nie wiąże się w logiczną całość z resztą opracowa
nia i jest oderwanym od zasadniczego tematu wątkiem. Stąd wynika pewna dys
proporcja w układzie konstrukcyjnym pracy, brak jedności tematycznej poszcze
gólnych części i nie zawsze odpowiednia objętość rozdziałów prezentujących sprawy 
związane bezpośrednio z tematem pracy w stosunku do rozdziałów omawiających 
sprawy od niego oderwane. Ilustracją omówionych wyżej usterek może być fakt, 
iż w sumie na 80 stronach stanowiących ponad 35°/o objętości pracy Autor omawia 
sprawy nie mające związku z tematem lub mające z nim związek bardzo pośredni. 

Pozostała część pracy, obejmująca rozdziały od IV do XIV, jest podporządko
wana i związana z głównym tematem opracowania. Tutaj też w dosyć przejrzysty 
sposób wyeksponowana została: rola wojska w tworzeniu ładu i bezpieczeństwa 
publicznego; udział wojska w procesach demograficznych, zasiedlaniu i repoloniza
cji objętych terenów; przebieg akcji zagospodarowania i rozminowania; udział jed
nostek wojskowych w akcjach politycznych. 

Jednak i w tej części obok niewątpliwych pozytywów, szczególnie ciekawej 
problematyki rozdziałów VIII, IX i X, stanowiących niejako trzon opracowania, 
omawiających organizację i przebieg osadnictwa wojskowego oraz utrwalanie wy
ników osiedlania zdemobilizowanych żołnierzy, jak również rozdziałów od XI do 
XIV, zawierających zagadnienia związane z zagospodarowaniem i stabilizacją poli
tyczną Ziemi lubuskiej, występują pewne usterki, głównie natury konstrukcyjnej 
(zbyt małe rozdziały). 

W sumie jednak wymienione uchybienia nie mają w zasadzie decydującego 
wpływu na wartość poznawczą pracy. 

Bronisław Gralak 

STRUKTURY I PROCESY OSADNICZE. Praca zbiorowa pod redakcją S. Go
lachowskiego, Opole-Wrocław 1971, ss. 378. 

Wieloletnia współpraca Zakładu Badań Społeczno-Ekonomicznych Instytutu 
Sląskiego w Opolu oraz Zakładów Geografii Społecznej i Ekonomicznej Instytutu 
Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego okazała się bardzo owocna. Spośród 
pokaźnego już dorobku, powstałego w wyniku ożywionych kontaktów tych insty
tutów, na szczególną uwagę zasługuje, jak się wydaje, opublikowana przez Instytut 
śląski w Opolu książka pod redakcją S. Golachowskiego, poświęcona w całości 
zagadnieniom struktury i procesów osadniczych woj. opolskiego w latach 1950-
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1965. Gwoli ścisłości wypada dodać, że recenzowana praca jest jedną z wielu pla

nowanych monografii, których celem ma być kompleksowe zbadanie regionu Opol

szczyzny. 

Starannie i solidnie wydana publikacja składa się z ośmiu artykułów oraz przed

mowy pióra Redaktora. Treść artykułów uzupełniają dość liczne i trafnie dobrane 

ilustracje, wykresy, plany, tabele i podstawowa bibliografia. Chociaż tematyka po

szczególnych artykułów jest różnorodna, to w gruncie rzeczy dotyczy ona pewnych 

ogólnych praw charakterystycznych dla problematyki osadniczej, praw, które decy

dowały lub nadal decydują o takim, a nie innym rozwoju osadnictwa w woj. opals

kim w ostatnim trzydziestoleciu. 

Zdaniem Autorów na Opolszczyźnie zaobserwować można trzy ściśle związane 

ze sobą zjawiska. Po pierwsze, następuje rozwój i przeobrażenia istniejącej sieci 

osadniczej w regionalny system osadniczy o własnym specyficznym charakterze. 

Po drugie, dokonuje się podział regionalnej sieci osadniczej na tzw. podsieci o róż

nych rangach i funkcjach, przy czym narastają coraz silniej czynniki integrujące 

obie sieci. Wreszcie po trzecie, przyjmuje się, że głównym procesem osadniczym 

woj. opolskiego jest urbanizacja, poprzedzona zmianami w zakresie kultury, gospo

darki, demografii i struktury społeczno-zawodowej mieszkańców. 

Wspomniane syntetyczne ujęcie skomplikowanej przecież problematyki rozwoju 

i kształtowania się sieci osadniczej Opolszczyzny stanowi m. in. największą war

tość recenzowanej pracy. Innym, równie ważkim walorem jest to, że daje ona kil-

/ ka ciekawych przykładów zastosowania metod matematycznych w badaniach nad 

osadnictwem. A metody te - jak wiadomo - są coraz powszechniejsze i zyskują 

coraz więcej zwolenników nie tylko wśród geografów, ale także wśród historyków, 

zwłaszcza zajmujących się problemami gospodarczymi, demograficznymi czy osad
niczymi. Innymi słowy, nie jest to już kwestia wyboru metody „modnej", lecz 

przede wszystkim metody praktycznej, wprowadzającej do badań postęp, możliwości 

nowych ujęć itp. 

Zastanówmy się zatem, które z przedstawionych metod i wniosków mogą być 

wykorzystane do badań historycznych. Najwięcej metod matematycznych zapre

zentował w swoim artykule B. Kostrubiec (Analiza matematyczna zbioru osiedti 

województwa opolskiego). Uwagę zwraca zwłaszcza analiza odległości stosowana 

przez niego z powodzeniem przy obliczaniu gęstości jednostek osadniczych. Polega 

ona na wprowadzeniu dendrytu, czyli najkrótszych połączeń liniowych pomiędzy 

miejscowościami. Zastosowanie takich połączeń w stosunku do osad w różnych 

przekrojach czasowych daje ciekawy graficzny obraz dynamicznego rozwoju sieci 

osadniczej. Z metodą tą w bliskim związku pozostaje tzw. analiza najbliższego 

sąsiada (s. 33). Warto, aby historycy zapoznali się z nią dokładniej. Bardzo intere

sująca jest także metoda K. Zipfa. Przy jej bowiem pomocy analizować można 

rozwój sieci osadniczej, prognozować jej przyszły kształt oraz badać takie zagadnie

nia, jak przyrost naturalny czy ruchy migracyjne. Przykładem zastosowania wspom

nianych wyżej metod, głównie jednak metody dendrytu i analizy najbliższego są

siada, jest praca M. Slenczka (Próba określenia struktury przestrzennej sieci trans

portowej województwa opolskiego). Zajmuje się on rozwojem sieci transportowej 

woj. opolskiego. 

W kolejnym artykule (Osiedla jako układy liniowe) B. Miszewska bada zja

wisko rozbudowy osiedli wzdłuż dróg. Następstwem tego jest zmniejszanie się 

odległości pomiędzy osadami i powstawanie siedlisk o kształcie pasmowym. Wy

niki tych dociekań i stosowana tu metoda teorii drzew (technika mierzenia odle

głości) mogą być wykorzystane, jak się wydaje, w badaniach historycznych nad 
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powstaniem i rozwojem wsi ulicówki - siedliska zbliżonego pod względem morfo

logicznym do osad, którymi zajmuje się publikacja. 

Duże znaczenie poznawcze dla historyka ma również praca E. Jakubowicz 

(Lokalne zespoły osadnicze województwa opolskiego). Autorka omawia szeroko 

różnego rodzaju zespoły osadnicze i szuka powiązań między nimi. Wylicza ich 

kilka. Są to jej zdaniem powiązania typu usługowego (np. sklepy i urzędy), pro

dukcyjno-mieszkaniowe czy też takie, jak dojazdy do pracy. Celem artykułu jest 

więc zaprezentowanie paru spostrzeżeń z zakresu badań nad procesami integracyj
nymi wsi i miasta, a co za tym idzie - ukazanie mechanizmu kształtowania się 

nowych systemów osadniczych. 
Podobnym zagadnieniom poświęca swoje studium J. Kroszel (Struktura funkcjo

nalna miast w województwie opolskim). Interesujące są zwłaszcza jego wnioski 

dotyczące funkcji miast i osiedli woj. opolskiego. Autor twierdzi w sposób prze

konujący, że podstawową i główną funkcją miastotwórczą, a jednocześnie integru

jącą małe i śred:1ie ośrodki osadnicze jest przemysł. W miastach starszych i więk

szych, jak chociażby Opole, funkcje te są bardziej zróżnicowane. 

Rodzaje struktur demograficznych gromad woj. opolskiego w latach 1950-1970 
charakteryzuje następnie R Rauziński (Problematyka demograficzna osiedli woje

wództwa opolskiego 1950-1970). Dowodzi on, że procesy demograficzne w tym rejo

nie są nadal bardzo żywe. Obserwuje się m. in. szybki rozwój ludności obszarów 
uprzemysłowionych oraz odpływ młodzieży z obszarów rolniczych do miast i do 

pracy w przemyśle. Równocześnie jednak występuje zjawisko wzrostu liczby lud
ności we wsiach i osadach położonych w pobliżu miast oraz zakładów przemysło

wych. Ostatnie zagadnienie znalazło swoje odbicie w pracy Z. Mikołajewicza (Obsza

ry urbanizacji w województwie opolskim). Autor zastanawia się nad czynnikiem 

stymulującym rozwój przestrzenny wsi i osiedli woj. opolskiego. Nie może to być 

w pełnym znaczeniu tego słowa urbanizacja, która dotyczy tylko kilku miast. Wsie 

i większość osad ulegają raczej procesowi „umiastowienia", dokonującego się pod 

wpływem rozwoju przemysłu, komunikacji itp. W efekcie powstają siedliska z lud
nością żyjącą po miejsku, mające charakter miejski, lecz nie posiadające typo
wych dla miasta funkcji. Spośród tych dwóch opracowań na większą uwagę histo
ryka zasługuje problematyka artykułu Z. Mikołajewicza. Ma ona bowiem odniesienie 
do przeszłości, do podobnych zjawisk zachodzących w okresie XIX w. na Górnym 

śląsku, kiedy to dokonywał się proces przekształcania tamtejszych wsi najpierw 
w osady górnicze i hutnicze, a potem w miasta. 

Wiele cennych informacji historyk uzyska też w ostatniej publikacji omawia
nego zbioru pióra A. Zagożdżona (Morfologia osiedli województwa opolskiego). Do

tyczy ona analizy istniejących układów osiedli i rodzajów przemian, jakim ulegały 
one w okresie swojego istnienia. 

W sumie jest to wartościowa i udana pozycja naukowa. Może zaciążyła na meJ 

jedynie zbytnia fachowość języka niektórych Autorów. Pomijając ten drobny prze

cież mankament, trzeba przyznać, że prezentowane artykuły dają interesujący prze

gląd zastosowania nowoczesnych metod matematycznych i wprowadzają do badań 
nad osadnictwem wiele nowych poglądów, przyczyniających się do dalszego postępu 

tej dyscypliny. Ważne zarazem jest to, że WYniki te i metody mogą i powinny być 

w dużej mierze wykorzystane przez historyków, zwłaszcza historyków zajmujących 
się nowszym okresem naszej przeszłości. Dlatego też jak najbardziej celowa wydaje 

się prezentacja tej książki na łamach czasopisma historycznego. 

Janusz Ko§cik 
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PROBLEMY NAUK POMOCNICZYCH HISTORII, t. III, Materiały na III Kon
ferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, Katowice-Wisła 29-31 V 1974, 

Katowice 1974, ss. 229. 

Książkę wydał Uniwersytet Sląski w nakładzie 500 egzemplarzy pod staranną 

redakcją naukową J. Szymańskiego. Złożyło się na nią 17 referatów i komunikatów, 
przygotowanych jako materiały na III Konferencję Nauk Pomocniczych Historii. 
Konferencje te - organizowane już od trzech lat wspólnie przez Instytuty Historii 
Uniwersytetów Sląskiego i Jagiellońskiego - stały się ważnym forum wymiany 
myśli i doświadczeń dydaktycznych sporego grona historyków, zajmujących się 

różnymi dyscyplinami pomocniczymi wiedzy historycznej. Tematyka opracowań 
koncentruje się wokół zagadnień przestrzeni w badaniach historycznych. Można je 
podzielić na trzy większe grupy problemowe. 

Pięć pierwszych prac dotyczy różnych aspektów historycznych studiów prze
strzennych. H. Samsonowicz omawia interesujące przeobrażenia samego pojęcia 
przestrzeni w mieście średniowiecznym, początkowo rozumianej nader ogólnie, nie
kiedy wręcz abstrakcyjnie, ale pod koniec okresu w XiV i XVI w. już bardzo kon
kretnie. T. Dunin-Wąsowicz pisze o klimacie jako czynniku kształtującym środo
wisko ludzkie w średniowieczu. Autorka, śledząc przeważnie niszczący wpływ dzia
łalności człowieka na środowisko i rabunkową - jakże często wprost bezmyślną -
jego eksploatację, zastanawia się (z oczywistą przesadą), czy w danym wypadku 

przymiotnik „sapiens" słusznie jest używany w odniesieniu do rodzaju ludzkiego. 
Prawda, że człowiek nigdy nie mógł nawet na moment przerwać eksploatacji (!i 
przyrody. Chodzi jednak o to, czy niszczące jego działanie utrzymywane było w gra
nicach przynajmniej elementarnego rozsądku. Pochopne i nadmierne „poprawianie" 
przyrody okazuje się bowiem na dłuższą metę wysoce problematyczne, a czasami 
ewidentnie szkodliwe. Zdaniem Autorki, zachwiania naturalnej równowagi w śro
dowisku zdarzały się także w średniowieczu, a nie tylko - jak sądzą poniektó
rzy - wyłącznie w XIX czy XX w. Właśnie plaga klęsk elementarnych, jakie na
wiedziły nasz kontynent w XIII w., była m. in. wynikiem ciosów zadanych przy
rodzie przez człowieka średniowiecznego. 

Kolejna praca pióra H. Madurowicz-Urbańskiej jest teoretycznym rozważa
niem nad historyczną regionalizacją gospodarczą. Autorka - obok A. Podrazy pio
nierka 1, a obecnie niewątpliwie czołowy w Polsce na gruncie historii teoretyk tzw. 
„nauki o regionie" - po mistrzowsku systematyzuje naszą wiedzę o historycznym 
regionie społeczno-gospodarczym. I w tym tkwi jej wielka zasługa, chociaż tu 
i ówdzie można mieć pewne - nie najistotniejsze zresztą - zastrzeżenia. Ze zro
zumiałych względów pominęła ona niebagatelny skądinąd problem obszarów sty
kowych między poszczególnymi regionami. Teoretycznie sprawa jest prosta, ale 
w postępowaniu praktycznym często wielce skomplikowana, gdyż granice między 
regionami przeważnie nie są wyraźne. Z jednej strony badacz spotyka się z mniej 
lub bardziej szerokimi strefami wzajemnego przenikania różnych cech wydziela
nych obszarów, a ustalenie dominanty jest zazwyczaj trudne (najczęściej bardzo 
subiektywne), niekiedy wręcz niemożliwe. Z drugiej strony, zwłaszcza podczas ba

dania okresów wcześniejszych, historyk napotyka nierzadko rozległe obszary 
.,puste" - białe plamy, prawie zupełnie nie objęte oddziaływaniem żadnego z le
żących w sąsiedztwie regionów. Odnosi się to szczególnie do regionów węzłowych. 
Wydaje się, że teoretycy powinni wypowiedzieć się bardziej jednoznacznie, którędy 

t H. Ma d u r o w i c z, A. P o d r aza, Regiony gospodarcze Małopolski Zachod
niej w drugiej połowie XVIII wieku, Wrocław 1958. 
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przeprowadzać w takich wypadkach granice (chociażby były one nawet strefowe). 

Żartobliwie zjawisko można określić mianem „serowej teorii regionalizacji". Idzie 

rzecz jasna o ser szwajcarski, sprawa bowiem nie jest znowu aż tak oczywista, 
czy dziury w serze stanowią jego część integralną, czy -też nie. Z kolei Z. Podwińska 
wskazuje na doniosłą rolę badań archeologicznych w odtwarzaniu i datowaniu 
wczesnośredniowiecznego osadnictwa wiejskiego. Wykopaliska archeologiczne sta
nowią bowiem nader ważne - czasami nawet precyzyjniejsze chronologicznie -
uzupełnienie źródeł pisanych i onomastycznych. 

Ostatnie w tej grupie opracowanie, przedstawione przez M. Dobrowolską 

i J. Rajmana, dotyczy współzależności procesów industrializacji i urbanizacji 
w kształtowaniu regionu historycznego w czasach nowożytnych i współczesnych. 
Autorzy zwracają uwagę na historyczne podłoże węzłowych regionów miejskich, 

których ranga i trwałość funkcji sięga nieraz czasów średniowiecza. Wypływa stąd 
nieodparty wniosek o ogromnej roli historycznych badań nad funkcjami miejskimi, 
o czym w dotychczasowej literaturze niekiedy się zapominało. Trudno się tu też
powstrzymać od wyrażenia żalu, że tak pięknie zapoczątkowane przed kilkoma

laty studia B. Kaczmarskiego 2 nie są dalej kontynuowane ani przez samego inicja
tora, ani przez innych badaczy. A to, że są one dość skomplikowane i trudne, sta
nowi chyba ich dodatkową atrakcję.

Druga grupa prac dotyczy historii kartografii. Stare mapy są bowiem bardzo 
ważnym źródłem do wszelkich historycznych badań przestrzeni. J. Strzelczyk refe
ruje dzieje kartografii średniowiecznej. Natomiast S. Mielczarski omawia niezmier
nie ciekawy problem przemian środowiska morskiego. Koncentruje się on na jed
nym z elementów badawczych tego środowiska, mianowicie na starych opisach 
brzegu morskiego oraz jego nazewnictwie. Wyższym szczeblem takich opisów były 
niewątpliwie starożytne i średniowieczne portulany. 

Następnie S. Alexandrowicz zajmuje się przydatnością polskich map majątko
wych z XVI-XVIII w. do studiów nad przebiegiem dawnych granic administracyj
nych. nad dokładniejszym odtworzeniem starej topografii i osadnictwa, nad prze
biegiem działań wojennych itd. Szczególnie ważne wydają się gruntowne badania 
dawnych podziałów państwowych i administracyjnych, poczynając od szczebli naj
wyższych, a kończąc na najniższych, gdyż dotychczasowe ustalenia często grzeszą 
nadmierną statycznością, rzekomą niezmiennością tych granic, zrekonstruowanych 
przeważnie na podstawie nowszego ich przebiegu w terenie, co nie zawsze jest 
słuszne. W tym zakresie również dla Śląska konieczne są gruntowne studia, oparte 
nie tylko na kartograficznych metodach badawczych, ale wykorzystujące wszech
stronnie także starsze żródła kartograficzne. A pewne, na razie jeszcze całkiem 
wstępne analizy wykazują, że wyobrażenia nasze o różnych granicach, zwłaszcza 
starszych, są delikatnie mówiąc niezbyt precyzyjne s. S. Alexandrowicz dostarcza 
ponadto wiele cennego materiału porównawczego, pozwalającego lepiej ustalić sto
pień rozwoju kartografii śląskiej na tle pozostałych dzielnic polskich. 

Grupę prac o dawnych mapach zamyka syntetyczne opracowanie czołowego 
naszego historyka kartografii K. Buczka, omawiające stan i potrzeby badań nad 
dziejami kartografii polskiej. Ze zrozumiałych względów Autor nie zajmuje się 
kartografią śląską, ale wszystkie niemal jego krytyczne uwagi i postulaty badawcze 

2 B. K a  c z  m a r s k i, Charakter funkcjonalny miast śląskich w końcu XVIII
wieku (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 1966, nr 2, s. 209-241). 

3 Por. np.: B. G a ł k o  w i c z, Znaczenie rosyjskich map rękopiśmiennych z lat
1732-1765 dla historii stosunków rosyjsko-polskich (Ziemia i ludzie dawnej Polski. 
Studia z geografii historycznej, pod red. A. Galosa i J. Janczaka, w druku). 
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tyczące się kartografii polskiej można i należy odnieść - z niewielkimi tylko ko

rekturami - do Sląska. Pilną potrzebą jest przede wszystkim sporządzenie wy

czerpującej i wszechstronnej kartobibliografii śląskiej. Piękna bowiem praca H. Kota 
nie obejmuje całych dziejów i odnosi się jedynie do kartografii nieurzędowej 4• 

Sporo pozostaje jeszcze do zdziałania w zakresie śląskich (lub powiązanych ze 
Śląskiem) kartografów i map. W ostatnim wypadku szczególnie bolesne są luki 

w kartometrycznej analizie map Sląska oraz ich ocenie na szerokim tle współ

czesnej im kartografii europejskiej i polskiej. Uzupełnieniem powyższych prac jest 

zwięzła informacja W. Calczyńskiego o zasobach kartograficznych archiwów pol

skich i obecnym stanie ich opracowania. Z archiwów śląskich zbiory map znajdują 

się w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Brzegu, Cieszynie, Gliwicach, 
Jeleniej Górze, Legnicy i Pszczynie. 

Trzecią grupę stanowi sześć opracowań omawiających zakres oraz stan badań 
kartograficzno-historycznych w Polsce i Czechosłowacji. Przedstawiają więc one 

niejako dalszy etap historycznych studiów nad przestrzenią lub przestrzennym roz
mieszczeniem rozmaitych zjawisk. Wprowadzeniem do pewnego stopnia jest tu teo

retyczny referat R. Ogrisska, poświęcony mapie historycznej jako optymalnemu 
środkowi rejestracji przestrzennych informacji historycznych. Dużą zasługą Auto

ra - wytrawnego praktyka i teoretyka przedmiotu - jest wyrażne rozróżnienie 
między historią kartografii a kartografią historyczną. Pierwsza bowiem zajmuje 

się dziejami dawnych map i atlasów, gdy zadaniem drugiej jest opracowywanie 
nowych map i atlasów historycznych. Wydawałoby się, że to sprawa prosta, jedna

kowoż w praktyce ciągle mamy do czynienia zarówno u nas, jak i za granicą z my

leniem obu pojęć 5. 
Następnie Z. Bohaf referuje nieobojetny przecież dla dziejów naszej dzielnicy 

rozwój historycznej kartografii w Czechosłowacji po II wojnie światowej. J. Wiś
niewski zaś przedstawia stan prac nad monumentalnym Słownikiem historyczno

geograficznym ziem polskich w średniowieczu. Z wielkim żalem należy tu odno

tować, że prowadzone od szeregu lat roboty nad śląską częścią tego słownika zo
stały ostatnio z braku środków finansowych właściwie zawieszone przy bardzo 
nikłych widokach rychłego ich wznowienia. Przykład słownika śląskiego wydaje 
się być dobitnym dowodem, że przedsięwzięć o tak szerokim zakresie nie należy 
prowadzić systemem robót zleconych, że nie WYstarczą tu same siły entuzjastów, 

a konieczni są przynajmniej częściowo pracownicy etatowi, zgrupowani w specjal
nych pracowniach. Tylko wtedy można będzie w pełni wykorzystać środki na ten 
cel przeznaczone. W wypadku Sląska rzecz warta chyba bliższego zainteresowania 

się ze strony czynników lokalnych, bez oglądania się na stolicę. 
Z kolei W. Pałucki daje zwięzły, bardzo treściWY, wzorowy wręcz przegląd 

dotychczasowych prac nad naukowym atlasem historycznym Polski. Szkoda tylko, 

że po macoszemu Autor potraktował wielce burzliwe dzieje śląskiej czę.ści altasu. 

Natomiast J. Kłoczowski omawia przebieg prac nad atlasem historycznym chrześci
jaństwa w Polsce. Atlas, którego wstępne wyniki są już publikowane 6, obejmuje

także ziemię śląską. Ostatnie w tej grupie opracowanie H. Jeszki prezentuje szkol
ne mapy i atlasy historyczne opublikowane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wy

dawnictw Kartograficznych. Aktualnie w użyciu w kraju znajduje się 48 szkolnych 

' H. K o t, Historia nowożytnej kartografii Sląska 1800-1939 (poza kartografią 
urzędową), Katowice 1970. 

s Por. np.: Making and Use of Historical Maps (Budapest International Carto
graphical Exhibitions and Conferences, t. XI, Budapest 1972). 

& Zob. rec. w: ,,Sobótce", R. 1974, nr 2, s. 267-269. 
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map historycznych. Jednakże pomyślane one zostały przede wszystkim jako pomoc 

w szkołach stopnia licealnego. Brakuje natomiast zupełnie specjalnych map dla 

szkól podstawowych o uproszczonej treści i obrazkowej legendzie. Przydałyby siP, 

również osobne mapy dla szkół średnich i wyższych. Ponadto celowe wydaje się 

opracowanie map historycznych poszczególnych dzielnic oraz zwiększenie ilości map 

problemowych, poświęconych wybranym zagadnieniom. Dużym mankamentem uży

wanego kompletu map jest skąpość elementów gospodarczych, zwłaszcza w odnie

sieniu do czasów najnowszych. Ich dodanie nie powinno wszakże w żadnym wy

padku wpływać na zmniejszenie czytelności map. W grę mogą tu wchodzić mapy 

z historii gospodarczej Polski i Europy, co byłoby w naszej szkolnej kartografii 

historycznej pewnym nowum. Nie można też pochwalać decyzji zaniechania edycji 

tanich, dostępnych dla każdego ucznia, pomniejszeń map ściennych. Wreszcie pożą

dane byłoby sporządzenie i wydanie zeszytów do ćwiczeń z zakresu kartografii hi

storycznej oraz historycznych mapek konturowych. Mapki takie od dawna stoso

wane są z dużym powodzeniem w innych krajach (ZSRR, Francja, RFN). Nie ujmu

jąc zasług naszej szkolnej kartografii historycznej, trzeba stwierdzić, że jej pro

dukcja u progu ostatniej ćwierci XX w. jest nieco przestarzała. Ale niemała część 

winy leży chyba także po stronie wiecznie reformowanego, a zbyt wolno wprowa

dzającego do nauczania postęp techniczny, resortu oświaty. 

Zbiorek zamyka artykuł K. Blaschkego, poświęcony usystematyzowaniu inte

resującej i ważnej symboliki herbów miejskich. W recenzowanej publikacji znalazł 

się on dość przypadkowo, gdyż referat na ten temat przedstawił Autor na poprzed

niej konferencji. 

W sumie opublikowane materiały spełniają niewątpliwie z nawiązką zadanie, 

jakie postawił przed nimi Redaktor całości. Z jednej bowiem strony orientują one 

czytelnika, zwłaszcza studenta, w skomplikowanej i różnorodnej problematyce histo

rycznych badań przestrzeni, z drugiej zaś przedstawiają aktualny stan tych docie

kań. A edycji tego typu ciągle mamy za mało. 

Julian Janczak 

K. M ą c z  e w  s k a  - P i  1 c h, TYMPANON FUNDACYJNY Z OŁBINA NA TLE

PRZEDSTAWIEŃ O CHARAKTERZE DONACYJNYM, Wrocław 1973, ss. 152, tabl. 

Historia bez historii sztuki może istnieć, choć będzie nauką kaleką, natomiast 

zrozumienie dzieł sztuki bez uwzględnienia tła historycznego jest wprost niemożliwe. 

O ile zabytki sztuki uznajemy za źródła poznania przeszłości, to historię sztuki na

leży zaliczyć do nauk pomocniczych historii, tj. nauk umożliwiających odczytanie, 

umiejscowienie w czasie, zrozumienie i opis żródła historycznego. Inaczej mówiąc, 

historyk sztuki dostarcza historykowi materiału do konstruowania syntezy nauko

wej. Tych kilka słów na temat ścisłej wzajemnej zależności historii i historii sztuki 

niech będzie uzasadnieniem krytyki tych partii książki K. Mączewskiej-Pilch, które 

nie są bezpośrednio poświęcone sztuce. 

Odkryty w 1962 r. tympanon jest cennym źródłem nie tylko dla dziejów sztuki. 

Stawia on przed badaczem szereg intrygujących pytań. Autorka, niestety, nie na 

wszystkie z nich udziela odpowiedzi. Nie wyjaśniona została np. sprawa użycia 

cyrylicy, tak rzadko spotykanej w kręgu kultury łacińskiej. Ponieważ imię mał

żonki fundatora wykonano cyrylicą, a resztę napisów w alfabecie łacińskim, wy

kluczyć należy inicjatywę bezpośrednich twórców tympanonu, tj. kamieniarzy, bar-
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<!ziej natomiast prawdopodobne, że jest to ślad bezpośredniej interwencji samej 
Agapei, co świadczyłoby, że znała ona ten właśnie alfabet i wyraźnie to manifesto
wała, dając tym samym świadectwo ruskiej atmosfery swego domu rodzinnego. 
Wątpliwe, aby był to rezultat ruskiego pochodzenia wyłącznie matki Agapei, księż
niczki Marii, nie można przeto wykluczyć, iż również jej ojciec Piotr, tzw. Włosto
wic, był Rusinem 1. Wtedy dopiero zrozumiałe staje się podkreślanie przez żonę 
Jaksy swego pochodzenia (poprzez użycie cyrylicy) w długi czas po śmierci rodzi
ców. Wszystko to świadczy o czynnej roli Agapei w powstaniu tympanonu, który 
w takim razie musiał powstać za jej życia. Wdowa po Jaksie, matka Piotra i babka 
Młodeja i Bogumiła, WYmieniona jest wśród żyjących jeszcze w początkach XIII w. 2 

Początek XIII w. stanowi zatem terminus ante quem powstania zabytku. W związku 
z tym uznać wypadnie za nie uzasadnione stanowisko Autorki, jakoby tympanon 
powstać miał przed 1163 r., tj. przed powrotem synów Wygnańca na Sląsk. Wła
dysławowicze wrócili na S!ąsk nie jako zdobywcy, ale z dobrej woli ówczesnego 
seniora, którego władzę zwierzchnią uznali. Zupełnie zatem prawdopodobne jest 
przedstawienie postaci Kędzierzawego na Śląsku i po 1163 r. Za późniejszą, niż to 
przyjmuje Autorka, datą powstania tympanonu przemawia WYObrażona na nim 
postać Leszka, syna Kędzierzawego, urodzonego gdzieś między 1160 a 1165 r., 
a przedstawionego tu jako młodzieńca niewiele ustępującego wzrostem swemu ojcu. 
Jeśli uznaliśmy Agapeję za osobę czynnie uczestniczącą w fundacji, to logiczne 
byłoby, gdyby i Leszek brał aktywny udział w fundacji kościoła św. Małgorzaty 
w Bytomiu. Możliwe, że bytomska świątynia dokończona została już po śmierci 
Kędzierzawego. 

Jakie były jednak motywy umieszczenia na tympanonie informacji o dwóch 
różnych fundacjach? Tłumaczenie Autorki, że chodziło tu o wskazanie „na szybkie 
asymilowanie się Jaksy na terenie Polski i osiągnięcie tu dużego znaczenia" 8, trud
no uznać za wyczerpujące. Omówienie tego problemu przekraczałoby ramy recenzji. 
Możliwe, że rozwiązania zagadki szukać należy w losach Bytomia, miejsca, gdzie 
KędzierzaWY i Leszek fundowali kościół Sw. Małgorzaty. Jest tympanon manife
stacją przyjaznych stosunków łączących przedstawione na nim osoby. Wątpliwe jed
nak, by Jaksa, władca niewielkiego księstwa, obejmującego ziemię barnimską 
(a nie branimską, jak u K. Mączewskiej-Pilch, s. 15) i dłutowską, zależny od pomocy 
Kędzierzawego, ośmielił się przedstawić siebie jako równorzędnego partnera pol
skiego seniora. Mimo to na tympanonie obaj występują jako równi sobie. Jedynym 
wytłumaczeniem tej zagadki może być przyjęcie hipotezy zakładającej powstanie za
bytku po śmierci Kędzierzawego, kiedy to Leszkowi Bolesławowicowi mogło bardzo 
zależeć na przyjaznych kontaktach z kopanickim władcą. Tak więc w świetle powyż
szych uwag stwierdzić wypada, iż Autorka nie WYjaśniła użycia cyrylicy, ani też 
nie wytłumaczyła treści historycznych tympanonu. Nie da się też utrzymać dato
wania obiektu na lata 1161 i 1162.

Stwierdzenie, że przyczyn umieszczenia na tympanonie informacji o dwóch 
różnych fundacjach szukać należy w ówczesnej sytuacji politycznej, nie WYklucza 
hipotezy o świadomym wzorowaniu się twórcy wrocławskiego zabytku na jakimś 
innym dziele sztuki. Podobne jak tympanon Jaksy treści zawierają, mozaika u Sw. 
Zofii w Konstantynopolu i rzeźba w saksońskim Eisleben. Tematyka olbińskiego 
tympanonu zadysponowana została, zdaniem Autorki, przez fundatora, który z WY-

1 M. Ce t w i ń s k i, Piotr Włostowic czy Piotr Rusin? (Sląski Kwartalnik Hi
storyczny Sobótka, R. XXIX, 1974, s. 429--443).

Kodeks dyplomatyczny Sląska, wyd, K. Maleczyński, t. I, Wrocław 1951, nr 103. 
a M ą c z e w  s k a - P i 1 c h, op. cit., s. 94.
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mienionych obiektów, bizantyjskiego i niemieckiego, mógł znać tylko ten drugi. 

Stanowisko takie jest konsekwencją przyjętej przez K. Mączewską-Pilch dyskusyj

nej tezy uznającej odrębność Jaksy z Kopanicy i jego miechowskiego imiennika. 

Jaksa z Miechowa odbył pielgrzymkę do Ziemi świętej, po powrocie zaś fundował 
klasztor bożogrobców, w którego budowie niewątpliwie brali czynny udział spro
wadzeni z Jerozolimy zakonnicy. Uznając tożsamość Jaksy z Miechowa z kopanie
kim księciem, można dopuścić możliwość, że któryś z bożogrobców, obeznany za
równo ze sztuką Zachodu, jak i Bizancjum, współdziałał w powstaniu ołbińskiego 
tympanonu, co tłumaczyłoby widoczne w zabytku wpływy sztuki bizantyjskiej. 

Autorka porusza też stosunek rzeźb wrocławskiego Ołbina do zabytków Strzel

na, uznając, że „brak powiązań stylistycznych . . . stanowi pewne podważenie tezy 
o mecenacie artystycznym Piotra Włosta na Kujawach" 4• Tymczasem jedyny bez

sprzeczny wniosek, jaki z owej odrębności stylistycznej wynika, to ten, że mamy do
czynienia z różnymi warsztatami rzeźbiarskimi, a z tego faktu żadne wnioski co do
osoby fundatora nie wynikają. Stanisław Bieniek (a nie Bienek, jak u Autorki,
s. 35) uważał, że sprawę przesądza monogram widoczny na jednej ze strzeleńskich
kolumn, a będący, jak się ogólnie przypuszcza, znakiem indywidualnym Piotra
tzw. Włostowica. Byłby to argument ostateczny, gdybyśmy z całą pewnością wie

dzieli, że ojciec Agapei istotnie go używał, co przypuszczał Długosz, ale historyk
ten utożsamiał fundatora Strzelna z mężem Marii, toteż znak z kolumny mógł mu
się właśnie z nim kojarzyć, gdy w rzeczywistości mógł to być znak innego Piotra.
Trudno zgodzić się z Autorką, iż „owa zbieżność wyglądu obu monogramów może
znaleźć swe uzasadnienie w całkiem realnej tezie ... że Piotr Włost i Piotr Wsze
borowicz byli przedstawicielami dwóch różnych gałęzi tego samego rodu, jednej
osiadłej na śląsku, drugiej zaś na Kujawach" s. Taki sam monogram może jedynie

dowodzić identyczności imienia, ale nie osoby, a tym bardziej pokrewieństwa tych
że. Natomiast dowodem mecenatu Piotra tzw. Włostowica na Kujawach jest po
dany u Długosza regest dokumentu z 16 III 1133 r. 6 Bez udowodnienia bałamut
naści 1>rzekazu Długosza nie można obalić tezy łączącej początki klasztoru w Strzel
nie z osobą Piotra tzw. Włostowica, wzmocnionej ostatnio przez M. Pleziową inter
pretacją strzeleńskiego epigramatu wotywnego 7• 

Kończąc należy stwierdzić, że praca K. Mączewskiej-Pilch zawiera wiele twier
dzeń niepewnych i dyskusyjnych. Z uwagi jednak na ilość zgromadzonego materiału 
porównawczego jest pozycją niezwykle potrzebną, z której na pewno będą nieraz 

korzystać nie tylko historycy sztuki. 

Marek Cetwiński 

S. B r  z o z o w s  k i, POLSKIE STUDIA PRZYRODNICZE I ROLNICZE WE
WROCŁAWIU (1811-1918) (Studia i materiały z dziejów nauki polskiej, seria B, 

z. 2-!, Warszawa 1973, s. 23-78).

Jeszcze do niedawna badania nad dziejami studenckiej Polonii we Wrocławiu
w XIX w. (do I wojny śwatowej) miały charakter dość przypadkowy, tzn. autorzy 
ogłaszali wyniki swych badań w tym zakresie opartych na danych źródłowych, 

4 Tamże, s. 92. 
5 Tamże, s. 35. 
G z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a, Repertorium dokumentów z doby piastow-

skiej, Kraków 1937, nr 29, uważa, że Długosz miał przed sobą autentyczny dokument. 
1 M. P l e  z i a, Strzeleński epigram wotywny (Strzelno romańskie, Strzelno 1972, 

s. 33-37).
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często jakby mimochodem odkrywanych. Z odnalezionych źródeł starano się wy
dobyć wszystko dla omówienia tych dziedzin życia Polonii studenckiej, które były 
możliwe do opracowania na podstawie konkretnych źródeł. Od pewnego czasu 
sytuacja uległa odwróceniu. Poszukiwania źródłowe są podporządkowane z góry 
określonym w tej dziedzinie problemom. Przykładem tego jest praca E. Szymiczka 
Stowarzyszenia akademickie polskiej młodzieży górnośląskiej we Wrocławiu 1863-

1918 (Wrocław 1963) oraz książka E. Achremowicz i T. Żabskiego Towarzystwo 

Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836-1886 (Wrocław 1973), posiadające duże 

walory erudycyjne i poznawcze. Do tego typu prac zaliczyć trzeba również bardzo 

obszerny artykuł S. Brzozowskiego o polskich studiach przyrodniczych i rolniczych 
we Wrocławiu w latach 1811-1918. 

Wybór tematu został podyktowany zainteresowaniami Autora, gdyż studenci 

polscy we Wrocławiu (podobnie było również w innych uniwersytetach) tylko w nie
wielkiej liczbie studiowali nauki przyrodnicze i rolnictwo (zapewne mniej niż 
100/o ogólnej ich liczby). W XIX w. najmodniejsze były studia filologiczne, praw
nicze i medyczne. Inne kierunki spotykały się ze znacznie mniejszym zainteresowa
niem wśród Polaków. 

Praca Brzozowskiego jest wynikiem gruntownego zbadania zwłaszcza materia
łów znajdujących się w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, a także innych 
źródeł i literatury. Najpoważniejszą trudność stanowił problem dla tematu podsta
wowy: kto spośród wszystkich studentów był Polakiem. Trudność polegała na tym, 
że władze uniwersyteckie nie prowadziły statystyki młodzieży studiującej według 
przynależności narodowej, lecz tylko według pochodzenia regionalnego (np. Ślązacy, 
Wielkopolanie, Prusacy itp.). W tej sytuacji należało szczegółowo zbadać zachowane 
dane personalne studentów oraz przyjąć bardzo skomplikowane kryteria, pozwala
jące ustalić, który z nich był Polakiem, a ściśle rzecz biorąc, który z nich przyzna
wał się do przynależności do narodowości polskiej. Otóż owe kryteria przyjęte przez 
Autora są niejasne i dyskusyjne. ,,Dla Wielkopolan, Pomorzan, Polaków z zaboru 
rosyjskiego i austriackiego nie było wątpliwości", oczywiście w ustaleniu narodo
wości studiujących, stwierdza Autor (s. 24). Wynikałoby z tego, że wszystkich stu
dentów pochodzących z tych regionów uznał on za Polaków, co oczywiście byłoby 
bardzo niesłuszne. Autor, rzecz oczywista, zdaje sobie sprawę, że „z Wielkopolski 
i Pomorza studiowało we Wrocławiu wielu Niemców, czasem o czysto polskich 
nazwiskach" (s. 24). W dalszej części tego fragmentu pracy czytamy: ,,Nazwiska nie
mieckie uwzględniono tylko wtedy, gdy dane archiwalne lub z literatury świadczyły 
o ich polskości oraz - zupełnie wyjątkowo - tych Niemców, którzy dłuższy czas
działali z pożytkiem dla polskiego otoczenia i których postawa na to zasługiwała''
(s. 24). Niesłuszność tego ostatniego kryterium jest oczywista. Trudno również zgo
dzić się z założeniem, że spośród Ślązaków tylko tych można uznać za Polaków,
którzy swoje życiorysy i tezy doktorskie pisali po łacinie (nie chcąc jakoby, ze
względu na własne poczucie narodowe polskie, pisać po niemiecku). W pewnych
wypadkach mogło się to zdarzyć, ale z pewnością tego kryterium nie można uogól
niać, tym bardziej że w ciągu z górą stulecia zmieniały się nastroje i uczucia na
rodowe, zmieniały się ich przesłanki i punkty odniesienia.

Ustalenie liczby studiujących w Uniwersytecie Wrocławskim w okresie przyna

leżności Śląska do Prus jest punktem wyjścia wszelkich badań nad dziejami wroc
ławskiej Polonii akademickiej w tym czasie. Wydaje się jednak, że podejmowanie 
badań w tym zakresie w odniesieniu jedynie do jednego kierunku studiów, i to 
nie najważniejszego ze względu na liczbę studiujących, jest nieekonomiczne nauko
wo, choć w danym wypadku usprawiedliwione z punktu widzenia historii ·polskich 
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zainteresowań przyrodniczych i rolniczych w XIX w. Mimo zastrzeżeń dokonana 

przez S. Brzozowskiego próba w tym zakresie jest z pewnością ciekawa i zasługuje 

na uwagę, choć niewątpliwie wymaga weryfikacji. Ułatwia ją niewątpliwie „Aneks 

I" zawierający alfabetyczny wykaz nazwisk polskich studentów przyrodoznawstwa 

i rolnictwa we Wrocławiu w latach 1811-1918 (s. 63--67). 

Ogromne trudności nastręczało również ustalenie, którzy studenci studiowali 

właśnie przyrodoznawstwo i rolnictwo. W aktach podaje się bardzo często tylko 

wydział wybrany przez studentów. Przyrodoznawstwo i rolnictwo znajdowały się 

na Wydziale Filozoficznym, obejmującym również wiele innych kierunków (filozofię, 

historię, filologię, geografię, matematykę i inne). Warto podkreślić, że praca S. Brzo

zowskiego dotyczy nie tylko studiów przyrodniczych i rolniczych polskiej młodzieży 

akademickiej we Wrocławiu, ale omawia też badania naukowe Polaków na Uni

wersytecie Wrocławskim w XIX w. w zakresie przyrodoznawstwa i rolnictwa na 

tle dość obszernie zreferowanych badań i osiągnięć w ośrodku wrocławskim w tym 

czasie. Autor zwrócił uwagę na bardzo interesujące fakty, nie zawsze dostrzegane 

przez polskich historyków. 

Artykuł zawiera zbyt wiele znanych w literaturze szczegółów z zakresu ogól

nej historii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W sumie praca S. Brzozowskiego jest interesującym i bardzo bogato udoku

mentowanym przyczynkiem do dziejów polskich badań i studiów przyrodniczych 

i rolniczych w XIX oraz na początku XX w. 

Mieczysław Pater 




