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H. Ja n k o w s k a, NAJDAWNIEJSZE DZIEJE WROCŁAWIA, Muzeum Ar

cheologiczne we Wrocławiu, Wrocław 1975, ss. 192, ryc. 106. 

Praca H. Jankowskiej ma charakter popularnonaukowy, przedstawione są 
w niej, w porządku chronologicznym, ciekawsze stanowiska i odkrycia archeolo
giczne z terenów dzisiejszego Wrocławia. Na tej podstawie Autorka stara się od
tworzyć kulturę materialną i duchową dawnych mieszkańców Wrocławia. 

Rozdział I poświęciła Autorka kulturom epoki kamienia (od młodszego paleo
litu do końca neolitu). O ile ślady pobytu ludności paleolitycznej i mezolitycznej 
poświadczone są przez lużne znaleziska narzędzi krzemiennych, o tyle z epoką 
neolitu wiązać możemy już 45 stanowisk (osady, cmentarzyska). Na podstawie 

dokonanych na nich odkryć H. Jankowska charakteryzuje pokrótce gospodarkę, 
kulturę materialną, a także duchową ludności tej epoki. 

Kolejne kultury - unietycka i przedłużycka - przynoszą ze sobą wiele zmian, 
zarówno w zakresie gospodarki, stosunków społecznych, jak 'i wierzeń.· Ludność 
tych kultur zapoznała się z produkcją brązowniczą, w gospodarce zaczyna prze
ważać hodowla, obrządek szkieletowy ustępuje ciałopaleniu. 

Zmiany te znalazły odbicie w kulturze łużyckiej. Autorka na przykładzie 
szczególnie osady z Księża Wielkiego i cmentarzyska z Osobowic przedstawia 
gospodarkę i wierzenia nosicieli tej kultury. Rozwijało się brązownictwo oraz 
garncarstwo będące domeną kobiet. Kilka słów poświęconych zostało wierzeniom, 
gdzie pierwszoplanową rolę odgrywał kult słońca, nieco mniejszą kult płodności. 
W obrządku pogrzebowym powszechnie zapanował zwyczaj ciałopalenia. 

z kulturą łużycką związane jest również grodzisko z Osobowic, które wraz 
z sąsiednim, zwanym „Wzgórzem Kaplicznym", chroniło przeprawę przez Odrę. 
Tędy bowiem wiódł szlak łączący Europę południową z terenami nadbałtyckimi. 
Gród osobowicki istniejący w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (1000-
400 r. p.n.e.) należy do najstarszych i największych grodów prasłowiańskich; za
mieszkiwało go najprawdopodobniej kilkaset osób. 

W kolejnym rozdziale Autorka podkreśla fakt, iż przez te tereny wiódł szlak 
bursztynowy, którego śladem są odkrycia magazynów bursztynu. Dzięki takiemu 
położeniu oraz kontaktom z ludnością celtycką ludność kultury przeworskiej prze
jęła wiele zdobyczy gospodarczych. Nauczyła się wytapiać z rud darniowych że
lazo, zapoznała się z kołem garncarskim, pojawiło się radło z żelazną radlicą, 
duży sierp. 

W dalszej części pracy kilka u·wag H. Jankowska poświęciła grobom książęcym 
z Zakrzowa. W grobach tych odkryto szereg przedmiotów wykonanych ze złota, 
srebra, brązu oraz szkła. Autorka sugeruje możliwość powstania ośrodka władzy 
politycznej, być może nawet nad związkiem plemion Słowian, na którego czele 
stał, pochowany w tym miejscu, naczelnik plemienny-książę. 

Jako jedną z przyczyn powstania grodu na Ostrowie Tumskim Autorka po
daje położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Piei,wsza 
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pisana wzmianka o Wrocławiu jako grodzie tej nazwy pochodzi z 1017 r. W X
XII w. Wrocław był grodem silnie obwarowanym; rozwijało się tu rzemiosło, 
handel, istniała w owym czasie mennica. Po pożarze w 1241 r. Ostrów przestał 
być ośrodkiem handlu i rzemiosła, podgrodzie przekształciło się w teren kościelny. 
Miejsce grodu zajął gotycki zamek. 

Wraz z grodem rozwijało się miasto lewobrzeżne. W drugiej połowie XII w. 
Wrocław liczył 5--6 tys. mieszkańców. Po kolejnym pożarze powstał nowy układ 
urbanistyc�ny miasta, wytyczono plac Nowy Targ i sieć związanych z nim ulic. 

Romuald Piwko 

G. D o m a ń s k i, STUDIA Z DZIEJÓW $RODKOWEGO NADODRZA W I W. 
P.N.E., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 218, ilustr. 

Jednym z mniej poznanych odcinków czasowych pradziejów Polski jest okres 
lateński (IV w. p.n.e. - początki I w.n.e.), a szczególnie jego fazy środkowa 
i późna. Materiały archeologiczne z tego okresu z terenu środkowego Nadodrza 
określone zostały mianem „grupy gubińskiej" od miejsca odkrycia kilku stanowisk 
tej grupy, która dotychczas zaliczana była do kultury grobów jamowych. 

Grupie gubińskiej poświęcona jest praca G. Domańskiego. Składa się ona 
z pięciu rozdziałów uzupełnionych katalogiem stanowisk, aneksami zawierającymi 
wyniki specjalistycznych badań metaloznawczych, antropologicznych i archeozoolo
gicznych materiałów pochodzących z badań najważniejszego stanowiska tej grupy 
w Luboszycach, gmina Grabice (woj. zielonogórskie), oraz tablicami, wykazem lite
ratury, a także obszernym streszczeniem w języku niemieckim. 

We wstępie Autor przedstawia historię badań zapoczątkowanych w 1821 r. 
i trwających po dzień dzisiejszy. Szcze�ólna rola przypada badaniom prowadzo
nym w ostatnim dziesięcioleciu, które podwoiły istniejącą dotychczas bazę źródłową. 

W rozdziale I G. Domański omawia szczegółowo poszczególne grupy zabytków 
archeologicznych, przeprowadza ich klasyfikację typologiczną, przestrzenną i chro
nologiczną i w efekcie uściśla bądź zmienia niejednokrotnie dotychczasowe usta
lenia. Dokładnie zostały zanalizcwane głównie zapinki i klamry do pasa, które 
sta17-owią podstawę datowania omawianej grupy. Klasyfikując poszczególne grupy 
zabytków Autor wskazuje na ich związki z terenami sąsiednimi, głównie z kul
turą jastorfską, powszechnie przypisywaną ludności germańskiej. 

Grupa gubińska zajmuje dwa niewielkie zwarte obszary znacznie od siebie 
oddalone, a mianowicie na południe od ujścia Nysy Łużyckiej po obu jej brze
gach oraz na terenach położonych w okolicy Nowej Soli. Te dwa skupiska stano
wiły bez wątpienia dwa odrębne organizmy społeczno-polityczne utrzymujące ze 
sobą kontakty. Na podstawie dotychczasowego rozpoznania osadnictwa (około 
40 stanowisk z 31 miejscowości) Autor obliczył, że grupa gubińska liczyła 600-1000 
osób podzielonych na kilkadziesiąt rodów. Podstawą gospodarki tej ludności była 
przerzutowa gospodarka żarowa na lekkich glebach. 

Cechą szczególną grobów ludności grupy gubińskiej, z reguły popielnicowych, 
jest jednolite i stosunkowo bogate (głównie ceramika i zapinki) wyposażenie gro
bów, w których - w odróżnieniu od innych kultur z tego okresu - brak jest 
broni. Na podstawie szczątków kostnych z największego cmentarzyska w Lubo
szycach (68 grobów z ogólnej liczby 114) obliczono, że średnia długość życia wyno
siła 25,4 roku. 

Grupa gubińska istniała od drugiej połowy III w. p.n.e. do początków I w. 
p.n.e. W początkach swego istnienia grupa ta ma cechy typowe dla kultury jastorf
skiej i dopiero w końcu II w. p.n.e. pojawiają się w niej elementy kultury grobów
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jamowych, tak iż w początkach I w. p.n.e. ludność grupy gubińskiej roztopiła się 
w masie ludności kultury grobów jamowych. 

Karol Bykowski 

BRZEG. DZIEJE, GOSPODARKA, KULTURA, pod red. W. Dziewulskiego, 

·Opole 1975, ss. 501.
' 

Omawiana praca powstała z inicjatywy Instytutu Sląskiego w Opolu. Jest ona 
pięknym uzupełnieniem obchodów minionej trzechsetnej rocznicy wygaśnięcia Pia
stów legnicko-brzeskich. Składa się z 18 rozdziałów. Słowem wstępnym poprzedził 
je naczelnik miasta Brzegu inż. J. Miśków. 

W rozdz. pierwszym J. Majewski i S. Michalak przedstawili środowisko geo
graficzne miasta oraz jego okolic. Historię Brzegu do połowy XIII w. opracował 
L. Toporowski. Autor niesłusznie określa przekaz Geografa Bawarskiego o osadnic
twie brzeskim jako dokument źródłowy, gdyż w tym wypadku mamy do czynienia
tylko z zapiską.

Całokształt dziejów miasta w latach 1247-1675 przedstawił wszechstronnie 
W. Dziewulski. Autor ze szczególną troską wydobył znaczenie miasta w dziejach
Sląska. Nie stronił teź od dyskusji z niektórymi tezami literatury niemiec.kiej, do
tyczącymi np. oceny Piastów brzeskich (s. 73).

Problematykę genealogicznych powiązań Piastów brzeskich z innymi liniami 
panującymi podjął w osobnym rozdziale K. Jasiński. Stosunki polityczne, gospo
·darcze, społeczne i kulturalne Brzegu w latach 1677-1807 opracował L. Toporow
ski, a A. Sulik zajął się miastem w latach 1808-1870 i 1871-1945. Szczególną uwagę
zwrócił Autor na rozwój gospodarczy.

Wiele miejsca w pracy zajęły dzieje miasta w okresie powojennym. O jego 
wyzwoleniu pisał D. Tomczyk, a Z. Kowalski o tworzeniu się władzy ludowej 
w latach 1945-1950. Bogaty dorobek gospodarczy regionu brzeskiego w latach , 
1945-1973 przedstawił A. Kiihnemann, a R. Rauziński zaludnienie Brzegu w latach 
1950-1970. Osobne rozdziały poświęcono też służbie zdrowia (M. Grabowski) oraz 
oświacie i kulturze (S. Gawlik). A. Karłowska-Kamzowa opracowała natomiast 
kulturę materialną dawnego Brzegu, dając przegląd najpiękniejszych zabytków zie
mi brzeskiej od gotyku do epoki nowożytnej włącznie. 

W sumie otrzymaliśmy wartościową monografię ważnego mjasta śląskiego. 
Sięgnie po nią niewątpliwie nie tylko historyk. Z przyjemnością należy podkreślić 
:troskę Autorów i Redaktora o jasność wykładu oraz ładną jego formę. 

Marta Hatalska 

D. T o m  c z y k, PIECZĘCIE GóRNOSLĄSKICH CECHÓW RZEMIESLNI
CZYCH Z XV-X.VIII W. I ICH ZNACZENIE HISTORYCZNE, Opole 1975, Instytut 
Sląski, ss. 187 + 1 nlb. 

Praca dotyczy tematyk� która w dotychczasowej literaturze historycznej, nie 

<doczekała się opracowania. Zasługuje ona na uwagę nie tylko dlatego, że zapełnia 
dotkliwą lukę w zakresie historii społeczno-gospodarczej miast górnośląskich od 
XV do XVIII w., ale przede wszystkim ze względu na oryginalne ujęcie metodycz
ne. Autorowi udało się w całej pełni wykazać ogromną przydatność źródeł sfragi
stycznych do historii społeczno-gospodarczej. Praca pokazuje, jak duże możliwości 
interpretacyjne dają właśnie te źródła, dotąd nie zawsze należycie doceniane przez 

historyków problematyki miejskiej. 
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Podstawę źró�łową książki stanowią akta i dokumenty zachowane w archi
wach śląskich z przytwierdzonymi do nich pieczęciami cechowymi oraz materiał 
muzealny z tego terenu w postaci zachowanych oryginalnych tłoków pieczętnych, 
odcisków lakowych, reprodukcji plastycznych. W wielu wypadkach w razie braku 
tego typu źródeł Autor oparł· się na opisach pieczęci zaginionych, rysunkach i foto
grafiach rozproszonych w starszych publikacjach, głównie źródłowych. Sądzić na
leży, że kwerenda w archiwach czeskich i obu państw niemieckich (zwłaszcza 
w archiwum merseburskim, w Geheimes Staatsarchiv w Berlinie Zachodnim
-Dahlem oraz w Staatliches Archivlager w Getyndze) w nieznacznym stopniu mo
głaby jeszcze bardziej powiększyć i tak imponujący (ponad 200 pieczęci cechowych) 
zestaw znanych Autorowi pieczęci górnośląskich organizacji rzemieślniczych. 

Walor poznawczy pracy Tomczyka jeszcze bardziej podnosi fakt, że w prze
ważającej części zebrany przez niego materiał, opublikowany w II części książki 
w postaci reprodukcji pieczęci wraz z skrupulatnym opisem sfragistycznym, nie 
był dotąd znany ani w literaturze polskiej, ani też niemieckiej. Ta część pracy 
ma charakter wydawnictwa źródłowego. Każda pozycja została opisana według 
następującego schematu: treść ikonograficzna, odczyt napisu napieczętnego, nazwa 
miejscowości, z którą związana była dana pieczęć, określenie przynależności do 
konkretnego cechu, materiał, z którego wykonano pieczęć, element chronologiczny, 
dane o kształcie, wymiarach i wysokości tłoków, wreszcie aktualne miejsce prze
chowywania danej pieczęci lub tłoku z dokładnymi sygnaturami archiwalnymi bądź 
numerami inwentarzowymi w muzeach. 

Wnikliwa analiza źródeł sfragistycznych, a więc ich powstanie, rozwój i prze
miany, treść i symbolika ikonograficzna ja!l:o podstawowe elementy poznawcze 
pozwoliły Autorowi wydobyć wiele ciekawych informacji co do organizacji i dzia
łalności cechów rzemieślniczych od XV do X.VIII w. na terenie Górnego Śląska, 
określić stopień ich zamożności, dane o wytwórczości, o stosowanych narzędziach 
pracy itd. 

Pracę wzbogaca bardzo pożyteczny wykaz rzemiosł reprezentowanych w zebra
nym materiale w liczbie 55 według poszczególnych dziedzin wytwórczości wraz 
z podaniem miejscowości i dat, pod którymi istnienie poszczególnych cechów jest 
poświadczone w tym materiale. 

Książkę kończy wykaz źródeł i literatury oraz streszczenia obcojęzyczne 
(angielskie, niemieckie i rosyjskie). 

Ta bardzo pożyteczna książka, po którą sięgać będą historycy, historycy sztuki, 
archiwiści i muzealnicy, wiele traci z powodu braku indeksu rzeczowego i nazw 
geograficznych. 

Kazimierz Bobowski 

BASTEJOWE FORTYFIKACJE W POLSCE (Prace Naukowe Instytutu Archi-. 
tektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, nr 9, Studia i Materiały 3), 
Wrocław 1975, ss. 171. 

Publikacja zawiera 12 artykułów, które są· rozwiniętymi tezami referatów wy
głoszonych w dniach 17-19 IX 1972 r. we Wrocławiu podczas ogólnopolskiej kon
ferencji naukowej poświęconej problematyce obwarowań bastejowych na obszarze 
ziem polskich. Zamysł przygotowania tego pierwszego w naszej literaturze studium 
o bastejach powstał w związku z 500 rocznicą urodzin A. DUrera, autora traktatu
o fortyfikacjach miast, zamków i osiedli. Autorzy artykułów zgodzili się nazywać
basteją dzieło obronne przystosowane do broni palnej, które ogniem wachlarzowo
rozłożonym chroni określony punkt warowni. Czas powstania pierwszych bastei na 

8 - Sobótka 1976, z. 3 
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ziemiach polskich wyznaczają fortyfikacje Malborka z pierwszej polowy XV w. 
Nasilenie wznoszenia budowli bastejO\\'YCh obserwujemy w trzeciej ćwierci XV w. 
na S!ąsku oraz na przełomie XV-XVI w. na pozostałych ziemiach polskich. Bu
dowa tego rodzaju obiektów obronnych trwała jeszcze przez cały XVI i XVII w. 

Badaczy dziejów śląskiej sztuki obronnej zainteresują zwłaszcza 3 artykuły 
poświęcone bastejom na Sląsku. J. Cempa w artykule Bastejowe fortyfikacje Ja

wora (s. 35-47) pokazał, że w mieście tym dostosowanie fortyfikacji miejskich do 
broni palnej zorganizowano poprzez adaptację i rozbudowę średniowiecznego pier
ścienia murów. Generalny program modernizacji obrony wykonano w latach 
1510-1538, budując drugi obwód niskiego muru na wale ziemnym, z fosą 
wewnątrz. W podwójnym paśmie murów zastosowano regułę przemienności wy
dłużonej bastei i bramy miejskiej. Niski mur wzmacniały płytkie łupinowe basteje, 
umieszczorre na załamaniach obwodu, oraz basteje główne, wyrastające z prostych 
odcinków muru średniowiecznego. Budowę całego systemu obronnego zakończono 
w latach pięćdziesiątych XVI w., choć jego wzmacnianie ciągnęło się aż do wojny 
trzydziestoletniej. W artykule E. Małachowicza Bastejowe fortyfikacje Wrocławia 

(s. 99-121) omówiono przemiany i modernizację wrocławskich fortyfikacji miej

skich od drugiej połowy XV aż do lat trzydziestych XJVI w. Nowe fortyfikacje 
składały się z linii walów wzmocnionych w odstępach mniej więcej co 100 m ba
stejami służącymi do ciężkiej broni palnej. Wśród różnorodnych konstrukcji 
13 bastei wrocławskich szczegółowo opisana została basteja przy klasztorze Ber
nardynów, przypadkowo odkryta w 1966 r. Była to częściowo skazamatowana bu
dowla, służąca do obrony wlotu fosy wewnętrznej i kurtyny ciągnącej się aż do 
Bramy Oławskiej. J. Rozpędowski w artykule Bastejowe fortyfikacje na Siąsku 
(s. 137-146) przedstawił modernizację i przebudowę fortyfikacji śląskich od lat 
dwudziestych X.V aż do przełomu XVI-XVII w. Spośród różnorodnych pod wzglę
dem formalnym i funkcjonalnym bastei śląsl{ich wyróżnił kilka odmian muro
wanych, ziemnych oraz o konstrukcji drewniano-ziemno-murowanej. W systemie 
fortyfikacji bastejowych na Sląsku dostrzegł dwie odmiany: o pojedynczym i po
dwójnym obwodzie obronnym, z dwoma rodzajami wzmacniających je bastei. 

I wreszcie autorzy i tytuły pozostałych artykułów: T. Broniewski, Atbrecht 
Dii.rer. Niektóre pouczenia o umacnianiu miast, zamków i osiedii; J. Bogdanowski, 
Basteje ziemne Małopolski w świetie traktatu „Rei tonnentariae ... " (XV-XVI w.): 

H. Domańska, Piętnastowiqczna modernizacja systemu obronnego zamku w Mai
borku; J. T. Frazik, Niektóre umocnienia bastejowe w Foisce południowo-wschod
niej: A. Gruszecki, Odkrycie w Ogrodzieńcu beiuardu i systemów obronnych

z wczesnego okresu wykształcania się fortyfikacji nowożytnej; A. Gruszecki, Uwagi

na temat bastei tureckich (bizantyjska geneza bastejowych zamków na Podotu);
S. Medeksza, Bastejowe fortyfikacje zamku w Janowcu.; J. Stankiewicz, Niektóre
probiemy bastejowych fortyfikacji Gdańska w pierwszej połowie XVI w.; J. Wi
dawski, Modernizacja murów obronnych miast małopolskich spowodowana roz
wojem broni painej. 

Stanisław Soiicki 

L. I t m a  n, DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE NA DOLNYM SLĄ

SKU (Zeszyty Etnograficzne, t. II, Wrocław 1974, s. 279). 

W xvi i X:VII w. występowało na Dolnym Sląsku około 130 drewnianych ko
ściołów. Do chwili obecnej zachowało się z nich zaledwie 15. Są one przedmiotem 
monografii L. Itmana, która zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stanowi 
pierwsze pełne opracowanie tych cennych zabytkowych budowli. Wykorzystanie 
w szerokim zakresie źródeł historycznych i etnograficznych oraz zastosowanie przy 
ich analizie metody retrospektywnej i analityczno-porównawczej zadecydowało, że-
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praca nie ogranicza się do typologii i charakterystyki tego budownictwa, ale przed
stawia je w odpowiedniej perspektywie historycznej i na szerokim tle porównaw
czym. Zaznaczają się w niej wyraźnie dwie części, z których pierwsza zawiera 
syntetyczne ujęcie wyników badań (s. 6-88), druga natomiast materiały doku
mentacyjne w postaci opisów, rysunków i fotografii 15 zinwentaryzowanych obiek
tów. 

W części pierwszej, interpretacyjnej, na plan pierwszy zostało wysunięte za
gadnienie związków drewnianej architektury sakralnej na Dolnym Śląsku z pol
skim żywiołem etnicznym. Związki te uwidaczniają się przede wszystkim we 
współczesnym i dawnym zasięgu dolnośląskich kościołów (rozdz. II), które w XiVI 
i XVII w. zgrupowane były w dwóch skupiskach (mapa 2). Większe z nich, liczące 
ponad 100 obiektów, znajdowało się w północno-wschodniej części regionu dolno
śląskiego (przetrwało 9 obiektów), drugie natomiast, mniejsze (około 20 kościołów, 
z których zostało 6), zlokalizowane było we wschodnim pasie Podsuqecia. Rozpa
trując te zasięgi na tle warunków naturalnych środowiska (sprawa budulca), hi
storii osadnictwa, sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz stosunków etnicznych i wy
znaniowych wykazuje Autor korelacje zachodzące między występowaniem drew
nianego budownictwa sakralnego (zwłaszcza zgrupowania północno-wschodniego) 
a zasięgiem języka polskiego na śląsku od XV do XIX w. (mapa 4) i uwypukla 
w ten sposób rolę polskiego elementu autochtonicznego kultywującego stare 
tradycje budownictwa zrębowego. 

Zgromadzony bogaty materiał porównawczy oraz przeprowadzona w rozdziale 
III szczegółowa analiza dokumentacji inwentaryzacyjnej 15 zachowanych obiektów 
dały podstawę do wykazania ich podobieństwa i odrębności w stosunku do tego 
rodzaju budowli występujących na pozostałych obszarach Polski oraz na sąsiednich 
terenach Czech i Moraw. Stwierdzone analogie tłumaczy Autor rodzajem budulca 
narzucającego konieczność zastosowania podobnych rozwiązań konstrukcyjnych 
i architektonicznych, wpływami stylów historycznych, respektowaniem ogólnych 
przepisów kościelnych w tym zakresie oraz tradycjami polskiego ciesielstwa. Sła
biej natomiast została tutaj podkreślona specyfika dolnośląskich kościołów, widocz
na m. in. w mało rozczłonkowanym rozplanowaniu wnętrza, w płaskim rozwiązaniu 
stropów, w rzadkim i późnym występowaniu sabotów, w braku gontowego opierze
nia ścian oraz w bardzo skromnym wystroju architektonicznym. 

Dużym walorem omawianej pracy jest bardzo sumienna dokumentacja histo
ryczno-architektoniczna ·dolnośląskich kościołów zamieszczona w części drugiej. Na 
uwagę zasługują zwłaszcza opisy poszczególnych obiektów, zawierające skrupu
latnie zestawione dane źródłowe dotyczące historii wsi i kościoła od czasów naj
dawniejszych do współczesnych, omawiające usytuowanie obiektu w obrębie wsi 
i najbliższej okolicy oraz charakteryzujące bryłę budynku z uwzględnieniem kon
strukcji ścian, konstrukcji i kształtu dachu, rozplanowania i wyposażenia wnętrza. 
Każdy_ taki opis łącznie z inwentaryzacją rysunkową i fotograficzną stanowi pełną, 
chociaż krótką monografię danego obiektu. Dokumentacyjną stronę pracy uzupeł
niają: 18 ujęć tabelarycznych zestawiających dane pomiarowe poszczególnych 
obiektów i zachodzące między nimi korelacje, 4 mapy, 127 rysunków architekto
nicznych, 42 fotografie wnętrz oraz bibliografia i wykaz źródeł. 

Omówiona praca obok walorów naukOWYCh posiada także dużą wartość prak
tyczną. Zawarte w niej materiały inwentaryzacyjne mogą być wykorzystywane 
dla celów konserwatorskich tych zabytkowych budowli. 

Henryka Wesołowska 



512 Omówienia 

KULTURA ARTYSTYCZNA RENESANSU NA ŚLĄSKU W DOBIE PIASTÓW, 
Opole 1975, ss. 147. 

Omawiana publikacja jest zbiorem 6 referatów wygłoszonych 25-26 V 1973 r. 
w Zamku Piastowskim w Brzegu podczas II OgólnoP.Olskiej Sesji Naukowej ·zorga
nizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Brz�skiej i Muzeum Piastów Ślą
skich w Brzegu z okazji zbliżającego się 300-lecia wygaśnięcia rodu Piastów. Tęksty 
referatów poprzedza krótki wstęp prezesa wspomnianego Towarzystwa S. Gawlika, 
który podkreśla rolę regionalnych towarzystw naukowych w poznawaniu i popu
laryzacji przeszłości oraz dokumentowaniu współczesnych osiągnięć regionu. A oto 
autorzy i tytuły poszczególnych referatów: J. Leszczyński, Renesansowi Piastowie

śląscy; R. Heck, Kultura umysłowa odrodzenia na Sląsku; S. Szpilczyński, Libri

medici historycznego księgozbioru Piastów brzeskich; A. Kolbuszewska, Legnicki

zbiór muzyczny księcia Jerzego Rudolfa; T. Chrzanowski, Michał Kramer i jego
znaczenie dla manierystycznej rzeźby Brzegu i Nysy; J. Kębłowski, Ideologiczno

-polityczne aspekty sztuki w kręgu Piastów legnicko-brzeskich. Publikację kończy 
tekst R. Hecka podsumowujący obrady Sesji. 

W sumie referaty ukazują tło politycznych, naukowych i artystycznych po
czynań i sukcesów P.iastów śląskich w epoce Renesansu. Publikacja służyć będzie 
z pożytkiem zarówno naukowcom, jak i licznym miłośnikom historii do dalszych 
badań śląskoznawczych i studiów regionalnych nad przeszłością Brzegu i ziemi 
brzeskiej. 

Stanisław Solicki 

I. T u r  n a u, GARBARSTWO NA ZIEMIACH POLSKICH W XVI-XNIII
WIEKU, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 133. 

Celem książki jest przedstawienie techniki i organizacji garbarstwa oraz jego 
rozwoju w ciągu trzech wieków na całym terytorium ziem polskich. Autorka prze
prowadziła szeroką kwerendę archiwalną (statuty cechowe, taksy skór i wyrobów, 
księgi miejskie), wykorzystała źródła drukowane, materiały muzealne, ikonograficz
ne i etnograficzne wraz z opbcowaniami dotyczącymi garbarstwa, zwłaszcza w kra
jach sąsiadujących z Polską. Bardzo pomocna okazała się encyklo,.Pedia Diderota 
i traktaty techniczne francuskie i niemieckie. 

W książce przedstawiono pełny cykl przeróbki skór, począwszy od sposobów 
konserwacji surowych, czyli zielonych skór, poprzez zabiegi przygotowawcze przed 
właściwym garbowaniem wchodzące w zakres tzw. warsztatu mokrego (moczenie 
skór, odwłasianie, wapnienie i obróbka mechaniczna, a następnie odwapnianie i wy
trawianie golizny), właściwe garbowanie oraz różnorodne zabiegi wykańczalnicze. 
Autorka zwraca uwagę na różnice występujące w technikach garbarskich w za
kresie doboru surowych skór i sposobów wykańczania, a przede wszystkim w sto
sowaniu garbników i w samym procesie garbowania. Wyjaśniono w ten sposób, na 
czym polegały różnice między garbarstwem prostym, najbardziej pospolitym, 
a czerwonoskórnictwem, kordybanictwem i safianictwem z jednej strony oraz biało
skórnictwem i zamszownictwem z drugiej. 

Cechą garbarstwa prostego i czerwonoskórnictwa było stosowanie głównie (ale 
nie wyłącznie) garbników dębowych. Różnice polegały na większej dbałości czer
wonoskórników o jakość surowca, na staranniejszym garbowaniu i wykańczaniu 
skór oraz ich barwieniu nie tylko na czerwono, ale także na czarno, biało, rdzawo 
i żółto. Kordybanicy zaś i safianicy nie mogli używać kory dębowej: garbowali za 
pomocą sumaku i borówki. Kordybanicy krakowscy stosowali także wg Autorki 
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(w przeciwieństwie do wrocławskich - uwaga B. K.) dębianki. tj. patologiczne 
narośla na liściach lub żołędziach dębu, zwane także galasem (po niemiecku Knop
pern). 

. W przeciwieństwie do garbarstwa roślinnego białoskórnicy i zamszownicy gar
bowali używając ałunu, otręb, soli, żółtek i tłuszczu. Garbowaniu otrębowo-mącz
nemu, czyli zakwasowemu, uzupełnianemu wyprawą tłuszczową, poddawano także 
powszechnie skóry futerkowe. Wyprawa otrębowo-mączna była garbowaniem tylko 

.połowicznym, ale w ten sposób jeszcze obecnie wyprawia się np. skóry owcze na 
kożuchy. 

Książka ma w polskiej literaturze charakter pionierski i tym bardziej jest po-
trzebna i cenna. 

Bogusław Kaczmarski 

W. U r b a n, Z DZIEJÓW DUSZPASTERSTWA KATOLICKIEGO W ARCHI
DIAKONACIE OPOLSKIM I GŁOGOWSKIM W CZASACH NOWOŻYTNYCH, 
Warszawa 1975, cz. 1, ss. 32'4, cz. 2, ss. 296. 

Nowa praca W. Urbana stanowi kontynuację rozpoczętych kilka lat temu opra
cowań dotyczących duszpasterstwa diecezji wrocławskiej. Autor opracował pod 
tym kątem najpierw archidiakonat wrocławski, a następnie ,.legnicki 1• 

Omawiane tu dwutomowe dzieło powstało na podstawie bogatych źródeł - pro
tokołów powizytacyjnych wizytatorów ordynariusza wrocławskiego oraz jego spra
wozdań przesyłanych do Stolicy Apostolskiej, z których pierwsze przechowywane 
są w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, a drugie w zbiorach Archiwum 
Watykańskiego, gdzie Autor przeprowadzał kwerendę w 1965 r. Zebrany materiał 
odnosi się w zasadzie do XVII w., częściowo sięga jednak również następnego stu
lecia. Dla historyka wynikają zeń wielorakie wnioski. 

Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się bogate życie duchowe ówcze
snego społeczeństwa, świeckich i kleru. W protokołach powi:i.ytacyjnych nie brakło 
również szczegółów odnośnie do obyczajowości, moralności i stosunków między
ludzkich, a w tym ostatnim wypadku zwłaszcza na styku duchowni-parafianie. 
Chociaż sprawozdania autorów źródeł dotyczyły głównie katolików, pośrednio -
oczywiście w tym wypadku pisali tendencyjnie - wyłania się z ich opisów także 
interesujący obraz życia protestantów. Inny istotny wniosek to ukazująca się z ze
branego materiału ideowość obu przeciwnych sobie obozów religijnych, których 
przedstawiciele wbrew zewnętrznym przeciwnościom konsekwentnie i na ogół nie 
bez fanatyzmu tak charakterystycznego dla epoki nawzajem się nawracali. 

Na osobne wyróżnienie zasługuje eksponowanie przez Autora żywiołu polskiego, 
który wylania się jako istotny przedmiot oddziaływania kościoła, głównie w archi
diakonacie opolskim. Język polski kwitł tam przede wszystkim w kaznodziejstwie, 
podczas katechizacji i w pieśniach religijnych. 

Praca W. Urbana - materiałowa jak i poprzednie z tego cyklu - zawiera 
rzetelną, sumienną i obfitą dokumentację życia społecznego na omawianym przez 
siebie terenie w XVII i początkach XVIII w. I choć trudno nie wrócić do uwagi 
J. Leszczyńskiego, dotyczącej pierwszej pozycJi o archidiakonacie wrocławskim, iż

1 w. U r b a n, Z dziejów duszpasterstwa w archidiakonacie wrocławskim 
w czasach nowożytnych, Warszawa 1971, ss. 443; rec.: J. L e s  z czy ń s k i  (Sobót
ka, R. XXVII, 1972, nr 3, s. 499-500); t e  n ż e, Z dziejów duszpasterstwa w archi
diakonacie legnickim w czasach nowożytnych do XIX wieku, Wrocław 1973, rec.: 
J. P u c il o w s  k i (Sobótka, R. XXIX, 1974, nr 2, s. 285-286).
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Autor zbytnio wierzy sprawozdaniom wizytatorów kościelnych, zasługuje ona na 
wysokie wyróżnienie. Zapewne też tomy te, jak i poprzednie, spełnią nadzieję 
Autora, który napisał we wstępie,·że kierował się takim wyborem źródeł, by „przy
gotować jak najwięcej materiału dla przyszłej syntezy duszpasterstwa w diecezji 
wrocławskiej" (cz. 1, s. 6). 

Józef Puciłowski 

L. A 1 e k s  a, INTELIGENCJA NA ŚLĄSKU, Katowice 1975, ss. 98.

Nakładem Sląskiego Instytutu Naukowego ukazała się ostatnio nowa pozycja 
śląskoznawcza pt. Inteligencja na Slqsku, pióra L. Aleksy. Książka, licząca nie
spełna 100 stron, wypełnia widoczną lukę w naszej historiografii o tak ważnej 
grupie społecznej, jaką jest inteligencja. Zainteresowanie tą problematyką w społe
czeństwie polskim jest ciągle żywe, a wszelkie rozprawy poświęcone tym zagad
nieniom są wnikliwie studiowane. 

Praca L. Aleksy tym bardziej zasługuje na uwagę, że Autor pokusił się w niej 
o odpowiedź na nurtujące pytania: czy geneza i rozwój inteligencji przebiegały
jednakowo w całym kraju (w konkretnym wypadku na Śląsku), jaką rolę we
współczesnych przeobrażeniach społecznych odegrały czynniki gospodarcze, spo
łeczne i uwarunkowania historyczne danego regionu. Rozważania Autora obracają
się także wokół problemu zacierania się różnic między inteligencją a klasą robot
niczą w Polsce Ludowej. L. Aleksa tematykę swoich dociekań naukowych zawęził
do obszaru Górnego śląska, co było uwarunkowane okresem historycznym, do ja
kiego odnió'sł prezentowane zagadnienia. Okres ten zamyka się w przedziale cza
s01wym od końca X!VIII w., w którym to Autor przedstawił obraz inteligencji,
proces jej kształtowania się w obliczu głównych problemów społecznych, poprzez
okres międzywojenny do Polski Ludowej.

Omawiana pozycja porusza szereg istotnych i ciekawych kwestii, na których 
omówienie nie ma tutaj miejsca. Warto jednak zasygnalizować takie zagadnienia, 
jak stan liczebny inteligencji na śląsku w okresie międzywojennym ilustrowany 
materiałem statystycznym czy jej pochodzenie społeczne. Interesujący wydaje się 
rozdział VI zatytułowany „Dawne zawody inteligenckie w nowych warunkach". 
L. Aleksa zawarł w nim ciekawą charakterystykę zawodów inteligenckich, m. in.
lekarza, prawnika, ukazując ich wysoką rangę. Oddzielny rozdział poświęcił Autor
inteligencji technicznej, co jest zapewne ukłonem w stronę wartości zawodu inży
niera.

Reasumując należy stwierdzić, że książka L. Aleksy jest ważną i potrzebną po
zycją. Można tylko żałować, że Autor ograniczył swoje studia do stosunkowo wą
skiego obszaru terytorialnego. Na zakończenie jeszcze jedna uwaga: wydaje się, że 
tego rodzaju prace należałoby wydawać bardziej starannie, na lepszym papierze, 
w ciekawszej szacie graficznej. Zasługują na to. 

Henryk Malkiewicz 

R. P a c  u ł t, BANK LUDOWY W KOŻLU W LATACH 1903-1939, Koźle 1975,
ss. 42 powiel. 

Nakładem Towarzystwa Ziemi Kozielskiej ukazała się broszura przedstawiająca 
dzieje polskiej spółdzielni oszczędnościowo-kredytowej pod nazwą Bank Ludowy 
w Koźlu w okresie kapitalistycznym. Celem publikacji - jak wynika z przedmo-
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wy s. Biernata, prezesa TZK - jest ukazanie społeczno-politycznej roli Banku 
Ludowego w Koźlu w utrzymaniu polskości ziemi kozielskiej. 

W pierwszym rozdzialiku Autor przedstawił stosunki narodowościowe w XIX 
i XX w. oraz strukturę społeczno-zawodową ludności w powiecie kozielskim przed 
wybuchem II wojny światowej. Dwa kolejne rozdzialiki dotyczą rozwoju i struktury 
organizacyjnej polskich banków ludowych na Górnym Śląsku. Zostały one napi
sane wyłącznie na podstawie literatury przedmiotu. 

Rozdzialiki IV-NI, obejmujące ponad 213 broszury, stanowią zasadniczy zrąb 
publikacji. Napisane zostały na podstawie nie tylko literatury, ale i źródeł archi
walnych przechowywanych w Składnicy Akt Banku Spółdzielczego w Koźlu. Żródła 
archiwalne pozwoliły Autorowi na szczegółowe przedstawienie w rozdzialiku IV 
liczebności członków zrzeszonych w omawianej spółdzielni za cały okres jej dzia
łalności w okresie kapitalistycznym (1903-1939) oraz pełnego wykazu członków 
zarządu i kierowników spółdzielni. Przedstawiając działalność gospodarczo-finan
sową spółdzielni Autor dokonuje porównań z działalnością pozostałych analogicz
nych spółdzielni na Górnym Śląsku, ustala miejsce spółdzielni kozielskiej w zespole 
spółdzielni polskich. Autor przeanalizował wpływ warunków społeczno-politycznych 
i sytuacji gospodarczej w poszczególnych okresach panujących w Niemczech (infla
cja z lat 1921-1924, wielki kryzys ekonomiczny 1929-1934, akcja oddłużeniowa 
rolnictwa z lat trzydziestych), które w większym lub mniejszym stopniu wpły
wały na działalność polskiej spółdzielni. 

W rozdziale V Autor omówił rolę i znaczenie Banku Ludowego w Koźlu dla 
rozwoju polskiego ruchu narodowego w powiecie kozielskim, zwłaszcza w okresie 
międzywojennym. Przedstawił udział kierowników spółdzielni i członków zarządu 
oraz Rady Nadzorczej w walce narodowowyzwoleńczej w okresie powstań śląskich. 
Podał szereg informacji o udziale działaczy spółdzielczych w pracach organizacji 
społeczno-politycznych i kulturalnych na terenie powiatu kozielskiego. 

W rozdzialiku VI Pacułt nakreślił ustawiczną walkę Niemców i organizacji 
niemieckich mającą na celu utrudnianie działalności polskiej spółdzielni ze wzglę
dów politycznych oraz proces likwidacji Banku Ludowego w Koźlu przez gestapo 
i niemieckie instytucje bankowe po wybuchu II wojny światowej. 

Zawarte w broszurze Pacułta materiały i wnioski oparte w znacznej mierze 
na nie wykorzystanych dotąd źródłach archiwalnych dowodzą, że Bank Ludowy 
w Koźlu był skuteczną formą obrony Polaków, a zwłaszcza chłopów polskich, 
przed germanizacją. Recenzowana publikacja pozwala nie tylko prześledzić etapy 
rozwoju Banku Ludowego w Koźlu, ale jest także informatorem o wielu działa
czach spółdzielczych, którzy przyczynili się do podtrzymania polskości ziemi ko
zielskiej pod panowaniem niemieckim w okresie międzywojennym. 

Szkoda, że Autor nie opracował dziejów Banku Spółdzielczego w Koźlu w okre
sie Polski Ludowej. Rozpoczął on działalność w 1948 r. Życzyć wypada Autorowi, 
by zechciał podjąć się tego dzieła. 

Stanisław Zyga 

W. W r z e s i ń s k i, PLEBISCYTY NA WARMII, MAZURACH ORAZ NA
POWIŚLU W ROKU 19�0, Olsztyn 1974, ss. 326.

Wśród publikacji wydanych przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha • 
Kętrzyńskiego w Olsztynie ukazała się monografia W. Wrzesińskiego poświęcona 
plebiscytom na Warmii, Mazurach oraz na Powiślu vJ 1920 r. Zamiarem Autora 
było ukazanie istoty plebiscytu, i to „nie tylko samego aktu głosowania, ale i wy
darzeń mu towarzyszących, jego genezy i następstw" (s. 17). Analizę swą W. Wrze-
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siński prowadził biorąc pod uwagę trzy zasadnicze elementy: sytuację narodowo
ściową tych regionów, uwarunkowania międzynarodowe, które zadecydowały o po
stanowieniach plebiscytowych, wreszcie charakter akcji przygotowawczej do ple
biscytu i przebieg samego głosowania. Autor starał się również zwrócić uwagę na 
istniejące powiązania z wydarzeniami zachodzącymi na terenach obu zainteresowa
nych wynikami plebiscytu państw. 

Nowa monografia W. Wrzesińskiego napisana została przede wszystkim na 
podstawie materiałów źródłowych zgromadzonych w czasie kwerend w archiwach 
polskich i Deutsches Zentralarchiv w Merseburgu. Niestety, materiały te, pocho
dzące z registratur niemieckiej administracji różnych szczebli oraz registratur 
polskich instytucji administracyjnych i wojskowych związanych z przygotowa
niami akcji plebiscytowej, zachowały się - jak informuje Autor (s. 19) - w stanie 
szczątkowym. Szczególnie dawał się odczuć brak materiałów organizacji -społecz
nych (polskich i niemieckich), bezpośrednio prowadzących akcję plebiscytową. 

Wykorzystana została również prasa polska i niemiecka (centralna i regio
nalna), zbiory źródeł publikowanych (zwłaszcza kore:;pondencja i dokumenty urzę
dowe komisji międzysojuszniczych), a także wspomnienia i .pamiętniki polskich 
oraz niemieckich działaczy plebiscytowych, zarówno tych, którzy odgrywali wów
czas rolę pierwszoplanową, jak i szeregowych. 

Praca składa się z sześciu merytorycznych rozdziałów. W pierwszym W. Wrze
siński omówił sprawy Warmii, Mazur i Powiśla w czasie trwania I wojny świa
towej. Ukazane zostało miejsce, jakie ziemie te odgrywały w planach walczących 
stron, stosunek do nich polskich orientacji politycznych, wreszcie obraz zmienia
jącej się, wraz z upływem czasu, sytuacji narodowościowej tego regionu. Rozdział 
następny chronologicznie obejmuje przede wszystkim czas trwania konferencji po
kojowej w Paryżu, choć Autor omawia tu m. in. problemy kształtowania się no
wych zadań i form ruchu polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, czy też sytuację na tych ziemiach podczas trwania 
powstania wielkopolskiego. Decyzje podjęte w Wersalu w sprawie plebiscytów wraz 
z omówieniem szczegółowych postanowień, które zapadały jesienią 1919 r., to ko
lejne z przedstawionych zagadnień. 

Rozdziały r,v i V przynoszą obraz sytuacji politycznej i narodowościowej 
w okresie sprawowania władzy przez komisje międzysojusznicze. Polacy prowa
dzili wówczas walkę o swe prawa, Niemcy zaś dążyli do utrzymania istniejącego 
stanu posiadania. Sama walka plebiscytowa skupiała się wokół dwu spraw: warun
ków, w jakich plebiscyty miały być przeprowadzone, oraz ich daty. 
· Pracę zamyka rozdział zatytułowany „Akt glosowania". Autor przedstawił
w nim wpływ wydarzeń ostatnich tygodni przed plebiscytem (toczącej się wojny
polsko-radzieckiej, z lokalnych zaś np. sprawę Działdowszczyzny) na decyzje, za
kim 11 lipca głosować. Szeroko omówiony został również przebieg głosowania, na 
koniec zaś przebieg walki o wytyczenie granicy.

Wypada stwierdzić, iż zainteresowany historią czytelnik otrzymał pracę przed
stawiającą rzetelny obraz przed- i plebiscytowych dni, pracę napisaną żywym, 
a zarazem prostym językiem. Warto przy tym zdawać sobie sprawę, że „chociaż 
minęło już ponad pół wieku od owych wydarzeń, tradycje walk plebiscytoWYch 
oddziałują na postawę ludności jeszcze dzisiaj i są żywym elementem naszej 
współczesności" (s. 289). Po zetknięciu się na miejscu z ludnością zamieszkującą 
te tereny trudno nie przyznać Autorowi racji. Książka W. Wrzesińskiego polemi
zuje jednak z funkcjonującymi w potocznej świadomości historycznej mitami 
i lansowanymi niekiedy (zwłaszcza przez środki masowego przekazu) stereotypami. 
I \\ tym tkwi - jak uważam jej największa wartość. 

Włodzimierz Suleja 
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A. S p e  e r, WSPOMNIENIA, Wyd. MON, Warszawa 1973, ss. 726.

Autor, jeden z głównych hitlerowskich zbrodniarzy wojennych, skazany przez: 
Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze na 20 lat więzienia za udział w reali
zacji programu pracy niewolniczej, należał do najbliższego otoczenia Hitlera. Po
czątkowo jego główny architekt, z czasem zajął najwyższe stanowislł'a p-aństwowe, 
pełniąc funkcję ministra do spraw uzbrojenia i amunicji (od 1943 r. uzbrojenia 
i przemysłu wojennego). Jeszcze w czasie pobytu w twierdzy Spandau, gdzie od
bywał karę, przystąpił do porządkowania swoich wspomnień, zapisując w latach 
1953-1954 ponad 2 tys. stron notatek. Wraz ze złożonymi w Archhyum Federal
nym w Koblencji dokumentami jego ministerstwa posłużyły mu one później, po. 
odzyskaniu w 1966 r. wolności, za podstawę źródłową. Przy pisaniu korzystał zresztą 
i z innych materiałów, np. materiałów procesu norymberskiego, z hitlerowskiej pra
sy, a także wydanych po wojnie pamiętników i dzienników. 

Wspomnienia Speera dzielą się na trzy nierówne pod względem chronologicz-
nego zasięgu części, uzupełnione krótką przedmową Autora, epilogiem i kilkuzda
niowym posłowiem. Część pierwszą, obejmującą okres od wczesnej młodości (uro-
dził się w 1905 r.) aż do pierwszych miesięcy wojny niemiecko-radzieckiej, wypeł
nia działalność Speera jako architekta monumentalnych i prestiżowych budowli 
Trzeciej Rzeszy. ,,Wydarzenia polityczne nie obchodziły mnie. Tworzyłem dla nich 
tylko sugestywne tło" (s. 158). 

W części drugiej, którą otwiera nominacja na ministra w styczniu 1942 r., oraz 
trzeciej, obejmującej ostatnie półtora roku hitlerowskich Niemiec, opisuje Autor
swoją działalność jako organizatora i kierownika produkcji wojennej, w której 
to dziedzinie zdołał odnieść niewątpliwe sukcesy. W końcowych partiach, dotyczą
cych ostatnich kilku miesięcy przed klęską, przedstawił swoje wysiłki zmierzające
do sparaliżowania wydanych przez Hitlera rozkazów totalnego zniszczenia. Wywo
dy, zwłaszcza w dwóch ostatnich częściach, uzupełniane są obszernymi przypisami, 
w których ro. in. zamieścił Speer interesujące dane o skutkach bombardowań. Oce
nia je wysoko (bombardowania nazywa II frontem - s. 392), z satysfakcją jednak 
podkres1a, że mogłyby one być Jeszcze większe, gdyby nie brak konsekwencji alian-
tów i rozpraszanie przez nich wysiłku lotnictwa na różne cele (s. 399). 

Centralną kwestią, która przewija się przez karty wspomnień Speera, jest. 
jego stosunek do Hitlera. Stosunek ten był skomplikowany. Podziwiając Hitlera, 
dość wcześnie zaczął jednak odnosić się do niego krytycznie, a krytycyzm ten po
głębił się zwłaszcza w okresie wojny. Speer dostrzegał dyletantyzm Hitlera. Wie
dział, że najważniejsze nawet decyzje polityczne i wojskowe podejmowane były 
w sposób intuicyjny, bez należytego rozeznania sprawy. Wspomnienia jego stanowią 
doskonałą ilustrację funkcjonowania totalitarnego systemu Trzeciej Rzeszy; uka
zują, jak bardzo system ten był nieracjonalny. Speer do ostatka jednak pozostał 
pod wpływem Hitlera i aż do samego niemal końca nie potrafił mu się przeciw
stawić. Jest to - pisze - ,,niejasne dla mnie do dziś zjawisko: mimo wszelkiej 
krytyki nikt z nas nie wysuwał żadnych zastrzeżeń". I dodaje z pewną niekon
sekwencją: ,,Bo też nie mieliśmy ich faktycznie" (s. 428). 

Mimo prób usprawiedliwiania swojej działalności w państwie Hitlera dość wy
raźnie uznał własną współodpowiedzialność za popełnione przez nie zbrodnie. Pi

sząc, że ci, którzy posiadali wyższą pozyc'ję, popadali w warunkach hitlerowskich 
Niemiec w coraz większą izolację i tracili tym samym rozeznanie, zarazem jednak 
stwierdził: ,,stopień mojej izolacji, uciekania od prawdy i mojej niewiedzy okre
ślałem koniec końców zawsze ja sam" (s. 159). 

Książkę zamyka epilog, w którym na podkreślenie zasługuje charakterystyka 
postawy zajmowanej przez poszczególnych oskarżonych w toku trwania procesu 
norymberskiego. Cechowało ją niejednokrotnie absolutne przekonanie o tym, że-
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naród niemiecki widzi w nich swoich bohaterów 
wzniesie im pomniki. 

że w niedalekiej przyszłości 

Adam Basak 

K. S k u b i s z e w s k i, ZACHODNIA GRANICA POLSKI W SWIETLE TRAK
TATÓW, Instytut Zachodni, Poznań 1975, ss. 367. 

Jest to pierwsza w literaturze krajowej książka traktująca o granicy na Odrze 
i Nysie w całokształcie jej historycznej i prawnej, obecnie już zamkniętej proble
matyki. Składa się z 4 nierównej objętości części, z których pierwszą, obejmującą 
lata 1945-1972, Autor poświęcił polityce i uprawnieniom wielkich mocarstw 
w kwestii niemieckiej, w szczególności zaś granicy polsko-niemieckiej. Otwiera tę 
.część zwięzła, ale wnikliwa i dokładna analiza rokowań wielkiej trójki w sprawie 
Odry-Nysy aż po decyzje poczdamskie. Podkreślając ich wagę, Autor dostrzega 
także chwilowy negatywny efekt w postaci usankcjonowania nakazu przerwania 
podejmowanych już wcześniej wysiedleń ludności niemieckiej, co - jak pisze -
komplikowało ze szkodą dla sprawy proces, ,,który i tak miał być doprowadzony 
do końca" (s. 62). 

Rozważania o kwestiach prawnych zaczyna Autor od stwierdzenia, że decyzje 
poczdamskie tworzą nie jeden, lecz całą serię układów. Koncepcja ta dobrze tłu
maczy, dlaczego decyzje w sprawach polskich „zachowują moc prawną, nawet 
jeśli inne ... przestały obowiązywać" (s. 69), i dlaczego nadal wiążcjl sygnatariuszy. 
Wiążą także obydwa państwa niemieckie. RFN - jak wiadomo - przez wiele 
lat to kwestionowała. Obecnie jednak, pisze Autor, po podpisaniu traktatu z Pol
ską, również 1 Republika Federalna nie przeczy, że układ poczdamski, ,,należy 
do . . . miarodajnych dla prawnej oceny granicy" (s. 75). 

Z dwóch dokumentów, które określiły sytuację prawną pokonanych Niemiec: 
Aktu bezwarunkowej kapitulacji i Deklaracji o objęciu najwyższej władzy, w tym 
drugim upatruje Autor podstawę kompetencji wielkich mocarstw, wyprowadzając 
legalność Deklaracji z koncepcji podboju. Podbój, jak stwierdza, dawał aliantom 
tytuł do aneksji nawet całego terytorium Trzeciej Rzeszy, tym bardziej więc do 
objęcia władzy bez likwidacji państwowości niemieckiej oraz do rozstrzygnięcia 
sprawy granicy polsko-niemieckiej. Jednakże, pisze dalej, w połowie lat pięćdzie
siątych kompetencja mocarstw w tej sprawie „uległa istotnej modyfikacji", ,,głos 
decydujący" uzyskały państwa bezpośrednio zainteresowane (NRD i RFN oraz ich 
sąsiedzi), na początku zaś lat siedemdziesiątych, po podpisaniu układów między 
RFN a ZSRR, Polską i NRD, kompetencja ta całkowicie już zanikła. 

Część II pracy, zatytułowana „Władztwo polskie", sprowadza nas na powrót 
do okresu bezpośrednio po wojnie. Autor zajął się tu treścią pojęcia „zarząd", 
które w układzie poczdamskim nie zostało bliżej określone. Badając przykłady 
analogicznej praktyki traktatowej oraz biorąc pod uwagę fakt, że suwerenność nie 

może być tytułem abstrakcyjnym, a w każdym razie nie na długo, o ile jej trwanie 
nie zostało wyraźnie zastrzeżone w traktacie (w układzie poczdamskim brak takiego 
zastrzeżenia), Autor dochodzi do następującego wniosku: ,,Życie wypełniło konkret
ną .treścią ogólną klauzulę ... o zarządzie, stawiając znak równania pomiędzy pol
ską administracją a polską suwerennością" (s. 191). 

Część III, ,,Traktaty Polski z NRD i RFN", Autor poświęcił ich analizie 
z punktu widzenia stanowiska obydwu państw niemieckich wobec granicy na Odrze 
i Nysie. Stwierdzając, że podpisanie układu normalizacyjnego z Polską stało się 
możliwe po odejściu przez rząd RFN od „niektórych jego dawnych poglądów praw
nych" (s. 218), Autor dokonał szczegółowej oceny postanowień tego układu, przy 
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czym rozważania o stanie prawnym, jaki wynika z art. I, należą do szczególnie 
interesujących i ważkich. Jego znaczenie upatruje Autor nie tylko w stwierdzeniu 
stanu faktycznego, ale i w tym, że rząd RFN przystając na użycie pojęcia „gra
nica" zgodził się tym samym, że ziemie oddane w Poczdamie Polsce podlegają 
polskiej suwerenności. W przeciwnym wypadku, słusznie stwierdza Autor, ,,trudno 
byłoby mówić, że ich kres zewnętrzny jest »zachodnią granicą państwową« PRL" 
(s. 251). To zaś oznacza, że RFN uznała granicę na Odrze i Nysie. 

Ostatnia, IV część dotyczy Gdańska. Wydaje się, że nie odpowiada ona w pełni 
tematowi książki, skoro ani układ zgorzelecki, ani normalizacyjny nie zajmują się 
terytorium byłego Wolnego Miasta i skoro nie podlegało· ono w 1945 r. kompetencji 
mocarstw. Całość uzupełnia zakończenie, wykaz literatury (nieco zbyt szczupły) 
oraz aneksy. Czytelnik otrzymał książkę o przemyślanej i jasno przeprowadzonej 
tezie, napisaną z widoczną precyzją, a zarazem czytelnie, książkę, w której nawet 
poglądy już kiedyś w nauce formułowane cechuje indywidualne ujęcie Autora. 

Adam Basak 

ZABYTKI LUDOWEJ KULTURY NA SLĄSKU I W CZĘSTOCHOWSKIEM,. 
opracowanie zbiorowe pod red. B. Bazielich, Bytom 1975, ss. 233. 

Wydana przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu praca powstała z inicjatywy 
Zarządu Sląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Jest ona 
przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców „celem spopularyzowania problema
tyki kultury ludowej na Sląsku, ziemi siewiersko-będzińskiej i częstochowskiej". 
Przedmiotem pracy są tradycyjne elementy kultury ludowej, obejmujące wytwo
ry materialne i umiejętności techniczne, sztukę plastyczną, obrzędy i zwyczaje, 
folklor słowny, muzyczny i taneczny oraz dawne urządzenia przemysłowe wystę
pujące najczęściej w formie reliktowej w granicach byłego woj. katowickiego 
i wschodniej części byłego woj. opolskiego. Uwzględniono w niej także instytucje 
działające na tym terenie w zakresie ochrony zabytków. kultury ludowej, a miano
wicie: muzea, izby regionalne, oddziały PTL i CPLiA oraz zespoły regionalne pieśni 
i tańca. W pracy zwrócono również uwagę na ugrupowanie etniczne i specyficzne 
cechy gwar i narzeczy mieszkańców Śląska. 

Podstawę źródłową opracowania, jak to zaznaczono we wstępie; stanowią ma
teriały pochodzące z badań terenowych, prowadzonych systematycznie na tym 
obs2:arze od 1948. r., w których uczestniczyli także Autorzy pracy, oraz literatura 
etnograficzna. 

Forma publikacji została � pewnym stopniu określona przez jej popularyza
torski chara�ter. Przyjęto w niej bowiem, często spotykany w tego rodzaju opra
cowaniach, układ hasłowy wybranych zagadnień. Całość pracy podzielono na kilka 
większych (nienumerowanych) rozdziałów, w których obrębie, po krótkim wpro
wadzeniu charakteryzującym ogólnie poszczególne działy kultury ludowej, omó
wiono pod odpowiednimi hasłami (np. ,,tkactwo", ,,śmigus") dane zjawisko kultu
rowe, uwzględniając jego lokalizację oraz w niektórych wypadkach i stan zacho
wania. Przy omawianiu poszczególnych zagadnień starano się zastosować ogólnie 
przyjętą w etnografii systematykę, jednakże nie zawsze posłużono się nią kon
sekwentnie. I tak np. w rozdziale „Budownictwo" wyróżniono hasła: ,,dom miesz
kalny" i „rozplanowanie wnętrza", które wchodzi w zakres „domu mieszkalnego". 

Jeżeli przyjmiemy, zgodnie z założeniem Redakcji, że książka została przezna
czona dla szerokiego kręgu odbiorców, wśród których ma pełnić rolę przewodnika 
po zabytkach śląskiej kultury ludowej, to budzą zastrzeżenia zbyt duże dyspro
porcje w potraktow.aniu poszczególnych zagadnień. Bardzo mało miejsca poświę-
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cono np. budownictwu, które na omawianym terenie charakteryzuje się bogactwem 
form i stosunkowo dużą liczbą zabytkowych obiektów. Nie wyeksponowano też. 
walorów zabytków i architektonicznych drewnianych kościołów, których zacho
wało się tutaj stosunkowo dużo, stanowiąc jedno z większych skupisk tego rodzaju 
obiektów w Polsce. Pominięto nawet zupełnie. takie podstawowe w kulturze ludo
wej zagadnienia, jak rolnictwo i hodowla oraz związane z nimi tradycyjne na
rzędzia i techniki produkcyjne. Obszernie natomiast opisano formy wytwórczości 
rzemieślniczej, omawiając stosunkowo dokładnie przebieg "{l�ocesu produkcyjnego 
i uwzględniając często mało istotne szczegóły z tego zakresu. Odnosi się to rów
niez 1 do innych partii tej pracy. Ogólnie robi onr wrażenie nie przemyślanej do 
końca kompilacji, w której bez odpowiedniego wyboru i wyważenia zestawiono 
różnej wartości materiały pochodzące z różnych okresów. 

Książka jest bogato ilustrowana i większość omawianych w niej zagadnień 
posiada dokumentację fotograficzną. Niektóre z zamieszczonych fotografii przed
stawiają unikalne już dzisiaj sćeny i objekty. Szkoda tylko, że ilość ilustracji 
nie zawsze idzie w parze z ich jakością. Zbytnie zmniejszanie niektórych repro
dukcji i nie najlepszy papier spowodowały, że część z nich jest mało czytelna. 

W pracy zamieszczono bibliografię zawierającą szereg mało znanych pozycji 
publikowanych w różnych czasopismach regionalnych, skorowidz przedmiotowy 
oraz skorowidz miejscowości i nazw terytorialnych uzupełniony dwoma mapami. 

Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie na popularnonaukowe opracowanie 
śląskiej kultury ludowej, należałoby docenić inicjatywę edytorską górnośląskiego 
środowiska etnograficznego, jednakże lektura prezentowanej pracy nasuwa zbyt 
wiele szczegółowych uwag krytycznych (ich rejestr przekracza możliwości tego 
omówienia), które budzą wątpliwość, czy cel, jaki sobie postawiono, został chociaż 
w skromnym zakresie zrealizowany. 

Henryka Wesołowska 

H. S z y m c z a k, WSPÓŁCZESNE LUDOWE PLECIONKARSTWO NA OPOL
SZCZYżNIE, Opole 1975, SS. 102. 

Plecionkarstwo, czyli umiejętność wyplatania· z wikliny, korzeni i słomy przed
miotów znajdujących szerokie zastosowanie w tradycyjnej gospodarce chłopskiej, 
należy do tematów rzadko podejmowanych przez etnografów. Z tym większym 
zadowoleniem należy odnotować wydaną przez Instytut Śląski w Opolu pracę 
H. Szymczaka, która jest rezultatem kilkuletnich badań terenowych prowadzo
nych przez Autora głównie w 3 znanych z wyrobów wikliniarskich na Opolszczyź
nie ośrodkach: chróścicko-siołkowickim, kozielskim i raciborskim, oraz w kilku
wsiach pow. oleskiego, nyskiego i głubczyckiego. Badaniami objęto przede wszyst
kim rodzimą ludność śląską kontynuującą dawne tradycje koszykarskie, w mniej
szym natomiast stopniu koszykarzy, którzy przybyli na te tereny po II wojnie
światowej. Układ pracy nawiązuje do · powszechnie przyjętych wzorów w etno
graficznych opracowaniach poszczególnych rzemiosł. Składają się na jej treść:
historia plecionkarstwa na Sląsku Opolskim, charakterystyka koszykarzy jako
grupy społeczno-zawodowej, opis wytwarzania i systematyka wyplatanych przed
miotów, omówienie organizacji zbytu wyrobów plecionkarskich oraz uwagi na
temat folkloru koszykarskiego.

Najwięcej miejsca zajmuje w pracy typologia wyrobów (rozdz. III) oraz omó
wienie przebiegu ich procesu produkcyjnego (rozdz. IV i V). Szczegółowo opisano 
w niej sposoby pozyskiwania, przechowywania i wstępnej obróbki surowca, loka
lizację i organizację warsztatów koszykarskich, używane w nich narzędzia ora2 
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scharakteryzowano stosowane techniki wyplatania i zdobienia wytwarzanych przed
miotów. Opis słowny tych zagadnień został uzupełniony bogatą dokumentacją 
rysunkową i fotograficzną. Społeczno-kulturowe aspekty tej formy działalności 
produkcyjnej potraktowano natomiast w pracy bardzo pobieżnie, mimo że wiąże 
się z nimi szereg interesujących zagadnień. Jednym z nich jest przekształcanie 
się tej powszechnie znanej ·już od neolitu umiejętności wyplatania różnych przed
miotów w wyspecjalizowane warsztaty koszykarskie (XVIII w.), a nawet, jak to 
miało miejsce w XIX w. w ośrodku chróścicko-siołkowickim, w rodzaj manu
faktury przemysłowej opartej na nakładczym systemie pracy i produkującej na 
szeroki rynek krajowy i zagraniczny, po II wojnie światowej zaś w wikliniarską 
spółdzielnię pracy. Nie mniej ciekawie przedstawiają się uwagi Autora o trady
cyjnych formach organizacyjno-społecznych koszykarstwa, które przetrwały w wielu 
nadodrzańskich wsiach okolic Raciborza, Koźla i Opola. Mniej zamożni mieszkańcy 
tych wsi korzystając z obfitości łatwo dostępnego surowca, jakim była dziko 
rosnąca nad Odrą wiklina, wyrabiali z niej różnego rodzaju przedmioty, służące 
m.in. do transpórtu (kosze, półkoszki), hodowli (kosze do wysiadywania piskląt,
ule ze słomy), rybołówstwa (wiersze), do prowadzenia gospodarstwa domowego
(naczynia zasobowe, koszyczki do wypieku chleba); znajdowały one chętnych na
bywców przede wszystkim wśród ludności wiejskiej. Formy zbytu tych wyrobów
były różne. Sprzedawali je bądź sami koszykarze na miejscu, na jarmarkach i tar
gach lub rozwożąc po wsiach, bądź też za pośrednictwem handlarzy, którzy mieli
stałych odbiorców w miastach i w przemyśle.

Pracę zamyka krótkie omówienie tradycyjnych zwyczajów, jakie obowiązy
wały w środowisku koszykarzy, oraz ludowej twórczości literackiej, w której 
znalazła· odbicie tematyka związana z tą formą wytwórczości. Autor przytacza 
!Jilkanaście pieśni oraz kilka opowiadań anegdotycznych charakteryzujących w do
wcipny sposób koszykarzy jako grupę społeczno-zawodową. 

Wobec szybkiego zaniku tradycyjnego koszykarstwa na Opolszczyźnie, co 
obserwuje się zwłaszcza w ostatnim 20-leciu, praca H. Szymczaka, mimo pewnych 
dysoroporcji w potraktowaniu ooszczególnych zagadnień, posiada przede wszyst
kim dużą wartość dokumentacyjną tej formy wytwórczości i stanowi niewątpliwy 
wkład w badania śląskiej kultury ludowej. 

Henryk.a Wesołowska 

„ARCHIV FO'R SCHLESISCHE KIRCHENGESCHICHTE", t. 33, Hildesheim 
1975, SS. 256.

Treść prezentowanego tomu otwiera tekst Laudatio, wygłoszonej przez B. Sta
siewskiego, poświęconej życiu i działalności znanego historyka kościoła prof. H. Je
dina z okazji przyznania mu 10 XI 1973 r. w DUsseldorfie „górnośląskiej nagrody 
kulturalnej". Następnie H. GrUger publikuje czwartą już część swej rozprawy 
Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550), tym razem poświęconej 
omówieniu wartości źródłowych Nelćrologu henrykowskiego. Na jego podstawie 
podaje nowe szczegóły o dawnym wyglądzie kościoła klasztornego w Henrykowie, 
omawia działalność duszpasterską cystersów henrykowskich oraz ich związki z in
nymi zakonami cysterskimi, zwłaszcza z terenu Wielkopolski. Punktem wyjścia 
artykułu E. Waltera Das „hedwig Byldt" und das „sanc Hedewigk g!ass" im In

ventarium des Breslauer Dominikanerklosters St. Adalbert vom Jahre 1524 były 
dwie zapiski zachowane w inwentarzu klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu, 
traktujące o dwu pamiątkach po św. Jadwidze, mianowicie o naczyniu szklanym 
i figurce św. Jadwigi z kości słoniowej. Autor prezentuje nowe poglądy na temat 
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losów obu tych pamiątek aż do II wojny światowej. J. Kumor w artykule Acht 
Breslauer Bischofe als Domherren in Koln (1618-1801) naszkicował dwuwiekowe 
bez mała związki personalne biskupstwa wrocławskiego z kapitułą metropolitalną 
w Kolonii. Omówił działalność ośmiu biskupów wrocławskich z lat 1618-1801, 
którzy uprzednio piastowali w Kolonii godność kanonika. A. Strnad w artykule 
Der Kampf um ein Eligibi!itiitsbreve. Romische Quellim zur Breslauer Bischofs
wahl des Kardinals Philipp Ludwig von Sinzendorf (1732) wyjaśnił na podstawie 
nowo odkrytych źródeł z Archiwum Watykańskiego okoliczności i skutki wyboru 
w 1732 r. kardynała Filipa Ludwika von Sinzendorfa na biskupa wrocławskiego. 
Z kolei G. May, opierając się na zachowanej w Archiwum Kapitulnym w Moguncji 
korespondencji A. Bertrama z lat 1902-1905, scharakteryzował w artykule Der 
Domkapitular Adolf Bertram als Referent fur die Theologiestudieren,den des Bi
stums Hildesheim nach Briefen aus dem Dom- und Diozesanarchib Mainz ówczesną 
działalność późniejszego biskupa wrocławskiego A. Bertrama jako referenta do 
spraw studentów teologii diecezji hildesheimskiej. O losach książęcobiskupiego 
konwiktu chłopięcego we Wrocławiu do 1945 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na dzieje konwiktu po 1933 r., pisze N. Hettwer w artykule Das Fiirstbischofliche 
Knabenkonvikt zu Breslau in der ersten Hiilfte des 20. Jahrhunderts. Autor zesta
wił przełożonych i nauczycieli konwiktu, omówił całodzienny plan zajęć, sporo 
miejsca poświęcił również losoin samego budynku konwiktu. A. Sabisch w arty
kule Dr. Heinrich Grzondziel, gestorben 1968 als Weihbischof des Ordinariates 
Oppeln nakreślił obraz życia i działalności duszpasterskiej biskupa sufragana opol
skiego H. Grzondziela. W dziale „Żródła" G. Adrianyi w publikacji Augustinus 
Theiner (t 1874) und die „Vetera monumenta historica Hungariam sacram illu
strantia" podał nowe informacje źródłowe o A. Theinerze i jego zasługach w dzie
dzinie badań nad dziejami kościoła na Węgrzech. Ponadto tom zawiera streszcze
nia artykułów w języku polskim oraz indeks. 

Stanisław Solicki 

,,HISTORICKA GEOGRAFIE", NR 12, Praha 1974, ss. 373 + zał. 26 map. 

We wstępnej rozprawie redaktor naczelny omawianego tomu Z. Bohac zajmuje 
się kwestią pochodzenia nazw osadniczych Ujezd i Lhota, występujących dość 
licznie od XII do xr,v w. na terenie Czech. Autor stwierdza w konkluzji, że 
ponad 120 wsi o nazwie Ujezd związanych jest z początkiem wczesnośredniowiecz
nego osadnictwa, natomiast wsie o nazwie Lhota (ok. 320 osad) charakterystyczne 
są dla okresu rozwiniętej kolonizacji. Rozmieszczenie ich na obszarze Czech uka
zuje barwna mapa nr 1. O podobnych problemach mówią prace J. Kurka, O. Pi
lara i I. Honla. Prezentują one mianowicie wyniki badań nad nazwami geogra
ficznymi występującymi w rozmaitych źródłach historycznych. Pilar np. analizuje 
pod tym względem kronikę Geografa Bawarskiego. 

Tematyka pozostałych publikacji jest różnorodna. Obszerny artykuł o tzw. 
drodze żytawskiej napisał J. Vavra. Był to w okresie od średniowiecza do XVIII w. 
jeden z ważniejszych szlaków handlowych i pocztowych łączących Pragę z Łuży
cami, a także ze S!ąskiem. J. Adler omawia zaś wpływ rozwoju hutnictwa szkła 
na zmiany wiejskiej sieci osadniczej i środowiska naturalnego, zwłaszcza lasów 
w środkowych i południowych Czechach w XVII-XIX w. Interesująca ta proble
matyka opracowana została szczegółowo na pięciu mapkach (nr 6-10). 

, Oryginalnego zagadnienia dotyczy artykuł J. Vanisa, który pisze o kulturze 
muzycznej Czech od średniowiecza do X!VII w. Uwagę zwraca też ujęcie karto
graficzne tej tematyki. Na zamieszczonych mapach przedstawiono m.in. miejsco
wości, z których pochodzili sławni i zasłużeni .muzycy i kompozytorzy. 
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Krótki zarys historii przemysłu cukrowniczego we wschodnich Czechach daje

rozprawa A. Gotza. Ukazuje ona etapy rozwoju tego przemysłu począwszy od 
1811 r., tj. od powstania pierwszej rafinerii cukru, do lat siedemdziesiątych 

XIX w. Gotz stara się przede wszystkim wyjaśnić, jakie przyczyny ekonomiczne 

i pozaekonomiczne sprawiały, że rozwój przemysłu cukrowniczego był w ciągu 

omawianego okresu bardzo nierówny. 
Spośród recenzji zamieszczonych na końcu książki ciekawa jest ocena J. Va

nisa dotycząca Atlasu historycznego Polski - Mazowsze w drugiej połowie XVI w.

Janusz Kościk 




