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ARTYKUŁY I STUDIA MATERIAŁOWE 

Sobótka 1976 3 

MAREK KINSTLER 

UW AGI O SLĄSKICH ORDYNACJACH ZIEMSKICH 

XVI I XVII WIEKU 

Stulecia XVI i XVII są w dziejach prawa śląskiego okresem szcze
gólnie obfitym w publikacje obszerniejszych aktów normatywnych. Ich 
wyrazem są przede wszystkim tzw. ordynacje ziemskie (Landes Ordnun
gen) poszczególnych księstw. Nie były one dotychczas przedmiotem szcze
gółowego badania, jeżeli pominiemy ogólnikowe ujęcia przede wszyst
kim czeskiej literatury podręcznikowej 1. W niniejszej pracy pragniemy 
dokonać nieco dokładniejszego przeglądu trzech takich pomników, które 
powstały od połowy XVI do połowy XVII w. W szczególności celem na
szym jest sprawdzenie, czy w kolejnych tekstach da się zaobserwować 
określoną ewolucję, gdy idzie o wewnętrzne usystematyzowanie ich za
wartości i z uwagi na treść norm, które w nich zostały pomieszczone. 

Najwcześniejszy z rozpatrywanych tekstów stanowi ordynacja ziem
ska księstwa opolsko-raciborskiego w zatwierdzeniu cesarskim z 1562 r. 2, 

drugim jest ordynacja księstwa oleśnickiego z 1617 r. 3, a trzecim pro
jekt ordynacji księstwa głogowskiego, pochodzący prawdopodobnie z koń
ca lat czterdziestych XVII w." 

Każdy z wymienionych tekstów posiada swoisty wewnętrzny podział. 
Na ordynację opolsko-raciborską z 1562 r. (w wykorzystywanym przez 
nas wydaniu) składają się 53 nie numerowane „tytuły", które z kolei 
dzielą się na ustępy, oznaczane numeracją rzymską, odrębną w ramach 
każdego tytułu. W poszczególnych tytułach jest ich od 1 do 74, w su-

1 J. K a pr a  s, Prcivni dejiny zemi Koruny Ceske, t. I-II, Pra ha 1913. 

2 Tekst czeski: Zrzijzenij zemske knijzetstwij oppolskeho a ratiborskeho y gi
n-ych kraguow k nim pi'ijslussegijcych; tłumaczenie niemieckie, Ch. Brachvogel, 

t. V, Wrocław 1729.
3 Fii.rstlich Miinsterbergische Landes Ordnung Oelsnischen Fiirstentums und

anderer incorporirten Weichbilder, Ch. Brachvogel, t. IV, Wrocław 1723, s. 1023-

1124. 

4 Von Gerichten Deroselben Unterscheide, Bestellung, Execution, und was 
deme allem anhiingig, Delineation undt Entwurff des Glogawischen Fii.rstenthumbs 
Landes undt Rechtens, zu fernerer Deliberation, zuforderst aber zu der Rom. 
Kayseri. Maytt. Gniidigster gefiiUiger Ratification gestellet, und in fii.nff Theil ab

getheilet, rękopis w po siada niu Instytutu Historii P aństwa i Pra wa . 

1 - Sobótka 1976, z. 3 
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mie 376. W dzisiejszym rozumieniu właśnie te ustępy, nie zaś tytuły, 
mają znaczenie przepisów prawnych. Ordynacja oleśnicka z 1617 r. jest 
podzielona na pięć „części" nierównej wielkości, które z kolei rozpadają 
się na artykuły. W pierwszej jest ich 24, w drugiej 16, w trzeciej 10, 
w czwartej zaledwie 2, a w piątej znów 20, co w sumie daje 72. Wresz
cie późniejszy jeszcze projekt głogowskiej ordynacji ziemskiej podzielo
ny został też na 5 części (caput). Każda z nich składa się z rozdziałów 
dzielonych na szereg paragrafów. W sumie tekst ten obejmuje 88 roz
działów, z czego na pierwszy „caput" przypadają 34, na drugi 16, na trze
ci 11, na czwarty 14, a 13 na ostatni. 

Przystępując do realizacji naszych zamierzeń, najpierw rozpatrzymy 
dokładniej treść przepisów zawartych w poszczególnych ordynacjach. 

Ordynację opolsko-raciborską poza wstępem rozpoczyna 12 tytułów 
zawierających przepisy dotyczące najważniejszych ustrojowych spraw 
księstwa. Pierwszy odnosi się do podstawowej kwestii, mianowicie for
my i miejsca składania hołdu lennego. Dwa następne: o wojnach i. za-

. mieszkach oraz o obsadzaniu zamków i miast, kojarzą się z prawem woj
skowym, ale treść mają szerszą, dotyczą bowiem ogólniejszych kwestii 
ustrojowych. Tytuły 5 i 6 mówią o symbolach władzy: królewskiej pieczęci 
i pieczęci ziemskiej. W następnych jest mowa o głównych organach wła
dzy w księstwie: o sejmie (10), o urzędzie starosty (8, 9) i o kancelarii 
księstwa (11, 12). 

Dwanaście tych tytułów dotyczy więc na ogół ogólnych zagadnień 
ustrojowych, można by więc w nich widzieć próbę ich ujęcia w całość. 
Wrażeniu, jakoby cała ordynacja miała być w ten sposób rzeczowo usy
stematyzowana, przeczy jednak dalszy układ przepisów. Weźmy dla 
przykładu tytuły 20 do 30. Tytuł 20 - o sprzedaży spadku - zawiera 
normy prawa spadkowego i określa formę dysponowania spadkiem. Za
liczylibyśmy go dziś do pr�wa cywilnego. Zaraz następny jednak, 21 -
o dziesięcinach i innych dochodach duchownych - dotyczy już prawa
stanów, zatem prawa ustrojowego, regulującego specyficzną dla ustroju
feudalnego instytucję dziesięciny, podobnie jak tytuł 23 - o osobach
duchownych płci obojga. Z treści tytułu 22 - ·o majątku szpitalnym ·
dowiadujemy się z kolei, kto mógł dysponować środkami materialnymi
przeznaczonymi na szpitale. Możemy go zatem zaliczyć do prawa admi
nistracyjnego w dzisiejszym rozumieniu, ma on jednak też związek z du
chowieństwem, a więc z prawem stanów. Tytuły od 24 do 27 regulują
tylko zagadnienia z zakresu ustroju sądów. Jest w nich między innymi
mowa o sądzie ziemskim, jego kompetencjach oraz o sędziach i formie
ich wyborów. Tytuły 28 i 29 - o zabójstwach i o naruszeniu czci - obej
mują już prawo karne. Wreszcie tytuł 30 - o świadectwach - odnosi
się znów do instytucji prawa procesowego. Na przykładzie tych jedena
stu tytułów widzimy jasno, jak bardzo poszczególne przepisy ordynacji
zootały wzajemnie przemieszane. Nie widać w ich zestawieniu nawet
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śladu próby wyodrębnienia i oddzielenia poszczególnych działów od sie
bie, co powoduje, że normy prawa cywilnego występują na przemian 
z normami prawa karnego, procesowego, a nawet i ustrojowego. Dla 
upewnienia się w tym przeświadczeniu przyjrzyjmy się jeszcze innej gru
pie kolejnych tytułów. Zaczynamy od tytułu 38 - o wyrokach - który 
jest ewidentnie z dziedziny prawa procesowego i dotyczy przyjęcia przez 
strony wyroku sądowego oraz sankcji za nieprzyjęcia lub niewykonanie 
postanowień w nich zawartych. Już zaraz potem tytuły od 39 do 44 
włącznie zawierają normy prawa karnego i mówią o przestępstwach 
przeciw państwu (np. 41, 42, 43 o rebeliantach, włóczęgach oraz służeniu 
w armiach wrogich państw) i przeciw osobom prywatnym (np. 39, 40, 
44). Z kolei tytuły od 45 do 48 zawierają normy prawa administracyj
nego, dotycząc m. in. ceł i myt (48), granic wodnych (46) i lądowych (47). 
Zatem i one są wyraźnie przemieszane. To samo widzimy również w ca
łym dalszym tekście. Brak więc systematyki w ordynacji opolsko-raci
borskiej. Początkowe wrażenie oparte na pierwszych 12 tytułach też 
okazało się błędne, ponieważ w obu „próbkach" stwierdziliśmy też ist
nienie norm o charakterze wyraźnie ustrojowym, których miejsce, gdyby 
ordynacja miała układ systematyczny, powinno było być w części po
czątkowej. Umieszczenie na początku tekstu dwunastu tytułów o charak
terze ogólnym nie stanowi żadnej podstawy do uznania go za próbę sy
stematyki, zaprzecza bowiem temu niewątpliwy chaos w pozostałych 
przepisach. Wydobycie ich na pierwszy plan wynikło zapewne stąd, że 
twórcom tekstu wydały się one po prostu najważniejsze. 

Przy ordynacji ziemskiej księstwa oleśnickiego wynika kwestia, jak 
należy potraktować rozbicie jej na pięć części, o zaskakującej rozmaitoś
ci tytułów. Rozbieżność zastosowanych nagłówków mogła sugerować 
różny zasięg terytorialny poszczególnych części, -co z kolei mogło stanowić 
podstawę do stwierdzenia, że twórcy tekstu zastosowali w niej zasady 
swoistej systematyki „terytorialnej" poprzez skupienie norm o podob
nym terytorialnym zasięgu w poszczególnych częściach ordynacji. Jed
nakże w dokładniejszej konfrontacji z tekstami odnośnych przepisów 
okazało się, że różnice w konstrukcji nagłówków nie mają takiego zna
czenia. Są to tylko różnice stylistyczne, cała zaś ordynacja w jednakowej 
mierze obowiązywała na całym terytorium księstwa oleśnickiego i włą
czonych doń okręgów"· Aby jednak można w ogóle stwierdzić lub 
zaprzeczyć istnieniu prób jakiejkolwiek systematyki w ordynacji oleś
nickiej, należy prócz tego rozpatrzyć merytorycznie treść przepisów 
prawnych zgrupowanych w jej poszczególnych częściach. 

W I części ordynacji dla księstwa oleśnickiego i inkorporowanych do 
niego okręgów G, liczącej 24 artykuły, olbrzymia większość przepisów re
guluje zagadnienia z dziedziny prawa sądowego (22 artykuły). W szcze-

s Patrz przyp. 3. 
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gólności artykuły 2-15 dotyczą ustroju sądów ziemskich, lennych oraz 
sądu kamery (izby skarbowej, będącej naczelnym organem skarbowym 
księstwa). Artykuły 6-16 dotyczą już tylko samego procesu. Np. w ·art. 
6 mowa jest o pozwach, w art. 7 - o gajeniu sądów, w art. 12 - o do

wodzie i przeciwdowodzie, w art. 16 - o egzekucji i wykonywaniu wy
roków. Jedynie dwa artykuły - 1 i 23 (o ustanowieniu starosty krajo
wego, o żądaniach szlachty) - zawierają przepisy ustrojowe o najwyż
szych urzędach księstwa i o sejmiku. W drugiej części ordynacji na 16 

artykułów 13 zawiera normy prawa sądowego, i to zarówno prawa obli
gacyjnego (9 artykułów), prawa spadkowego (1), prawa procesowego (1) 

oraz karnego (2). Lecz to jeszcze nie wszystko, obok bowiem norm prawa 
sądowego występują tam też normy prawa administracyjnego (a), arty
kuły 13 (o granicach państwa wodnych i gruntowych) i 14 (o granicach 
wodnych na obcych gruntach). W trzeciej części ordynacji, liczącej 18 
artykułów, wszystkie przepisy prawne w nich zawarte są z dziedziny 
prawa sądowego: spadkowego (10), obligacyjnego (3) oraz rodzinnego 

i opiekuńczego (5). W odróżnieniu od pierwszych dwóch części ordyna
cji, w których obok norm prawa sądowego występują normy o charak
terze ustrojowym i państwowoprawnym, co nie potwierdza istnienia 
określonej systematyki, część trzecia zawiera tylko i wyłącznie normy 
prawa sądowego. Podobnie ma się rzecz z najmniejszą, tj. częścią czwar
tą ordynacji, licż:ącą zaledwie 2 artykuły, regulujące- wyłącznie tok pro
cesu. Nie jest zrozumiałe, dlaczego autorzy ordynacji ujęli je w osobną 
część. Nie uczynili tego bowiem ze względów merytorycznych, także bo
wiem w poprzednich częściach znajdujemy normy prawa procesowego. 
Przypatrzmy się na koniec przepisom zawartym w ostatniej (piątej) 
części ordynacji, liczącej 20 artykułów. Art. 4--7 regulują sprawy z za
kresu prawa karnego. Jest w nich między innymi mowa o zbiegostwie 
poddanych (art. 7), o żebrakach (art. 6), a także o przestępstwie użycia 
broni w trakcie sporu (art. 4). Nieco podobny jest art. 8 - o listach że
laznych - który mówi o specyficznej formie zapewnienia nietykalności 
określonej osobie w określonym miejscu i czasie, można go więc zaliczyć 
do norm prawa procesowego. Zupełnie jednak już odmienny jest art. 9-
o metrykach urodzenia - regulujący jedną z instytucji prawa osobowe
go. Zbliża się też do niego art. 10 - o biednych osieroconych dzieciach.
Poza tym część artykułów reprezentuje prawo obligacyjne (5), prawo
rzeczowe (1) oraz prawo administracyjne (2). W części piątej nie ma żad
nych przepisów, dla których nie byłoby odpowiedników w poprzednich
częściach ordynacji. W rezultacie okazuje się, że oleśnicką kodyfikację
cechuje, podobnie jak opolska-raciborską, treściowe przemieszanie.
Uwzględniając wszystko to, co dotychczas powiedzieliśmy o ordynacji
oleśnickiej, możemy zatem stwierdzić, że mimo rozbicia tekstu na pięć
części (co wskazywałoby, iż jego autorzy dążyli do wprowadzenia pew
nej systematyzacji) układ całości nie jest systematyczny. Brak jest w tym
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podziale jednoznacznego i pełnego oddzielenia poszczególnych grup prze
pisów od siebie, oczywiście pod względem merytorycznym, a nie for
malnym. 

Projekt ordynacji głogowskiej jest podzielony na części (capita). Każ
da z nich zawiera niejednakową ilość rozdziałów, podzielonych na para
grafy. Tylko pierwsza część jest zatytułowana: ,,Von Gerichten Derosel
ben Unterscheide, Bestellung, Execution, und was deme allem anhan
gig", z czego wynika, że część ta poświęcona jest rodzajom sądów, ich 
kompetencjom i obsadzaniu, egzekucji oraz środkom odwoławczym od 
ich rozstrzygnięć. Zapowiedź tę trzeba sprawdzić: przypatrzmy się zatem 
niektórym jej rozdziałom. Początkowych 5 rozdziałów poświęcony<;h jest 
rodzajom sądów (szlacheckie, duchowieństwa i miast, książęce) itp. Temu 
samemu zagadnieniu poświęcone są rozdziały i5 i 16, mówiące o królew
skim sądzie lenników oraz jego składzie. Zgodność z tytułem nie jest 
jednak zupełna. Mianowicie rozdziały 6-15 zawierają bez wyjątku prze
pisy z dziedziny prawa ustrojowego. I tak rozdział 6 - o rejencji księ
stwa i najpierw o osobie starosty - dotyczy dwóch podstawowych or
ganów władzy państwowej w księstwie, rejencji, czyli rządu księstwa, 
oraz urzędu starosty. Takie samo znaczenie i charakter ma rozdział 9, 
mówiący o kanclerzu i kancelarii księstwa. W rozdziale 15, zatytułowa
nym: ,,Gdzie i jak starosta ma orzekać", mowa jest znów o kompeten
cjach sądowych starosty. Pozostałe rozdziały części pierwszej, tj. 18-34, 
wiążą się z zapowiedzią tytułu „O sądach, ich rodzajach, obsadzaniu, 
egzekucji i co ich dotyczy", dotyczą więc prawa procesowego, np. roz
dział 18: ,.Jakie sprawy należą do sądu lenników i o zwolnieniu od sta
wania przed sądami poza księstwem", rozdział 28 - o dowodzie i prze
ciwdowodzie, czy rozdział 31 - o odwołaniu od wyroku. Po zapoznaniu 
się z przepisami występującymi w pierwszej części okazuje się, że jej 
nazwa nie jest przypadkowa, na ogólną bowiem liczbę 34 rozdziałów 
17 zawiera przepisy z zakresu prawa procesowego, 7 zaś dotyczy ustroju 
sądów. W sumie daje to 24 rozdziały stanowiące 70°/o pierwszej części. 
Przy tym jest rzeczą charakterystyczną, że przepisy te nie są nawza
jem przemieszane i stanowią w ramach. tej części mniej lub więcej zam
knięte całości, czego brak było w poprzednio omawianych ordynacjach. 

Można by zapytać, dlaczego nie postąpiono podobnie z pozostałymi 
częściami, tzn. nie nadano im osobnych tytułów, określających charakter 
norm pra�ych w nich zawartych. Weźmy najpierw część drugą, liczą
cą 16 rozdziałów. Okazuje się, że można je bez wyjątku zaliczyć do norm 
prawa cywilnego, a to dlatego że są to normy z dziedziny prawa ro
dzinnego i opiekuńczego (5 rozdziałów) oraz prawa obligacyjnego (11). 
W części trzeciej na ogólną liczbę 11 rozdziałów 10 zawiera normy prawa 
cywilnego, spadkowego i zobowiązań, jeden z zakresu prawa proceso
wego. 

Najbardziej jednorodna jest zawartość części czwartej, której wszyst-
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kie rozdziały (14) zawierają przepisy z dziedziny prawa spadkowego, mó
wiące o dziedziczeniu testamentowym, beztestamentowym, działach spad
kowych itp. Mniej znów jednolitą pod względem treści norm jest część 
piąta, ponieważ zawiera przepisy prawa karnego oraz procesowego. Wi
dać w tym wszystkim dążenie do pewnego uporządkowania, oczywiście 
dość odległego od współczesnej systematyki. 

Dokonany w ten sposób przegląd wewnętrznej konstrukcji interesu
jących nas trzech tekstów prawnych przyniósł obraz pewnej, choć nie
zbyt wyraźnej ewolucji. Najwcześniejsza ordynacja opolsko-raciborska 
nie przejawia nawet formalnych prób w kierunku usystematyzowania jej 
zawartości. Nie można tego powiedzieć już o ordynacji księstwa oleśnic
kiego, której pięć części zakłada przynajmniej dążność do pewnego usy
stematyzowania materiału. Znacznie wyżej pod tym względem stoi pro
jekt ordynacji księstwa głogowskiego. Jego „capita" w dość dużej mierze 
grupują bowiem poszczególne działy prawa, choć niezupełnie konsek-
wentnie. 

Obecnie należałoby się przekonać, jak przepisy z poszczególnych dzie
dzin prawa zostały rozmieszczone w kolejnych ordynacjach. Które z nich 
zostały wysunięte na początek celem podkreślenia ich znaczenia oraz czy 
przepisy z poszczególnych działów prawa grupują się obok siebie i two
rzą mniej więcej zamknięte, logicznie wyodrębnione całości, czy też są 
rozrzucone po całym tekście. Dla tego celu posłużymy się schematami, 

które ukażą strukturę zawartości tekstów. W osobnych kolumnach wy
odrębnione zostały działy prawa w przybliżeniu zgodne z dzisiejszą sy
stematyką, a mianowicie najpierw przepisy dotyczące ustroju księstwa, 
dalej przepisy z dziedziny obecnego prawa administracyjnego, normy do
tyczące ustroju sądów, prawa procesowego, prawa karnego materialnego 
oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego. Te ostatnie są rozbite na sze
reg dalszych kategorii, mianowicie· na prawo osobowe, rodzinne i opie
kuńcze, spadkowe, rzeczowe oraz normy prawa obligacyjnego, czyli zo
bowiązań. Każdy artykuł (lub tytuł) jest w nich wykazany osobno (drob
niejsze podziały - na paragrafy - pomijamy), z tym że w ordynacji 
oleśnickiej i głogowskiej uwzględnimy podział na części. 

Zgodnie z zapowiedzią obserwujemy najpierw, jakie przepisy zostały 
wysunięte na czoło poszczególnych kodyfikacji. W ordynacji opolsko-ra
ciborskiej uderza natychmiast w ten sposób zwarty blok przepisów 
o ustroju księstwa. Podobne zjawisko, lecz po paru przepisach z zakresu
ustroju sądów, obserwujemy też w projekcie głogowskim. W· ordynacji
oleśnickiej nic takiego nie zachodzi. Z drugiej strony ordynacja oleśnicka
i głogowska mają inną cechę wspólną, mianowicie wyraźnie wysuwają
na pierwszy plan przepisy z zakresu ustroju sądów i prawa procesowego.
W sumie możemy zatem stwierdzić pewną prawidłowość w postaci pre
ferowania w kodyfikacjach określonych działów prawa, które przy tym
występują na ogół w zwartych grupach, słabo przemieszane z innymi.
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Jest tu też pewna - gdy idzie o treść - zmien
ność w czasie. W tekście najwcześniejszym 
(opolsko-raciborska) dominują w ten sposób 
ogólne przepisy o ustroju księstwa i jego orga
nach głównie administracyjnych. W później
szych na pierwszy plan wysuwają się przepisy 
o ustroju sądów i prawo procesowe.

Dokładniejszy wgląd w strukturę ordynacji 
da zestawienie procentowego udziału poszcze
gólnych kategorii przepisów w całości danego 
tekstu. Na początek weźmy przepisy dotyczące 
ustroju księstwa. W ordynacji opolsko-racibor
skiej jest ich 13, co stanowi 24,50/o całości prze
pisów, w ordynacji oleśnickiej tylko 2 (2,50/o). 
Nieco znów więcej jest ich w projekcie ordy
nacji głogowskiej, bo 9 (100/o). Norm prawa 
administracyjnego mamy w pierwszej ordyna
cji 150/o, w drugiej 6,250/o, w trzeciej zaś nie 
ma ich w ogóle. W wypadku przepisów z za
kresu ustroju sądów nie ma między ordynacja
mi tak wyraźnych dysproporcji. W każdej 
ilość przepisów jest prawie jednakowa i wyno
si kolejno 7,50/o (ord. opolsko-raciborska), 6,250/o 
(oleśnicka) oraz 7,90/o (projekt głogowski). Po
dobnie jest z przepisami prawa karnego. 
W ordynacji opolsko-raciborskiej mamy ich 
150/o, w oleśnickiej 11,250/o, w ordynacji gło
gowskiej 12,70/o. Natomiast już zupełnie ina
czej wygląda sprawa z przepisami prawa pro
cesowego. Mamy ich w pierwszej ordynacji 
tylko 7 ,50/o, w drugiej 250/o, a w głogowskiej 
23,80/o. 

Pozostaje wreszcie. prawo cywilne, brane 
w całości. W ordynacji opolsko-raciborskiej te
go rodzaju przepisy stanowią 30,50/o, w oleś
nickiej 48,750/o, a w głogowskiej 45,60/o. 

Również zatem i pod tym względem obser
wujemy pewną prawidłowość, uchwytną, gdy 
wyodrębnimy trzy łączne kategorie przepisów. 
Mianowicie pierwsza, obejmująca ogólnoustro
jowe przepisy i normy prawa administracyj
nego, przejawia wyraźny procentowy regres 

Diagram 1. Układ treści ordynacji opolsko-raciborskiej 
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w chronologicznie uszeregowanych ordynacjach. Druga kategoria obej
muje przepisy z zakresu ustroju sądów i prawa karnego materialnego. 
Ich procentowy udział we wszystkich trzech ordynacjach jest w przybli
:żeniu ten sam. Wreszcie trzecia kategoria, do której zaliczymy przepisy 
z zakresu prawa procesowego i przede wszystkim cywilnego,� wykazuje 
w tych trzech ordynacjach bardzo poważny wzrost, zarówno liczebny, 
.jak procentowy. Obserwacje te nasuwają wniosek, że z upływem czasu 
w ordynacjach księstw śląskich wzrastała bardzo wyraźnie rola i zna
czenie prawa procesowego i cywilnego, wręcz przeciwnie do norm ogólno
ustrojowych i administracyjnych. Inaczej mówiąc, w aktach tych zazna
·czyła się rosnąca z czasem dominacja przepisów z zakresu stosunków
cywilnoprawnych. Powyższa obserwacja skłania do dokładniejszego prze
.analizowania materiału tych trzech ordynacji w przejściowym zakresie
dzisiejszego -prawa cywilnego. W tym celu rozbijemy przepisy cywilno
_prawne na bardziej. szczegółowe dziedziny cywilistyczne.

Prawo osobowe reprezentują w ordynacji opolsko-raciborskiej tylko
3 przepisy, co stanowi 5,80/o całości, w ordynacji oleśnickiej tylko jeden
(1,250/o), natomiast w projekcie ordynacji głogowskiej, najpóźniej zre
tlagowanym, nie ma w ogóle norm prawa osobowego. Z kolei liczba prze
pisów prawa rodzinnego i opiekuńczego utrzymuje się we wszystkich
.trzech ordynacjach na niemal równym poziomie: w opolsko-raciborskiej
7,5°/o (4 przepisy), w oleśnickiej takiż sam odsetek (6 przepisów), w pro
jekcie głogowskim 5,60/o (5 przepisów). W prawie spadkowym obserwu
jemy wyraźny wzrost liczby przepisów. W ordynacji opolska-racibor
skiej stanowią one tylko 5,80/o (3 przepisy), w oleśnickiej już 13,750/o
(11 przepisów), by w głogowskiej osiągnąć 20,5°/o {18 przepisów). Odwrot
ną sytuację mamy w prawie rzeczowym. U dział jego przepisów w ordy
nacji opolsko-raciborskiej 7 ,50/o ( 4 przepisy) spada w oleśnickiej do 3, 750/o
(6 przepisów), aby ostatecznie zmaleć w projekcie głogowskim do 1,20/o
(1 przepis). Znów inny obraz daje prawo obligacyjne (zobowiązania). Od
setek takich przepisów w pierwszej ordynacji wynosi zaledwie 3,9°/o
(2 przepisy), w drugiej już 22,50/o (18 przepisów), w ostatniej zaś, głogow
skiej, 18,3

1

1/o (16 przepisów).
Przytoczone powyżej odsetki zostały obliczone przy przyjęciu za pod

stawę ogółu przepisów (artykułów) uwzględnionych tu ordynacji, zatem
tylko pośrednio oddają wewnętrzną strukturę przepisów cywilnopraw
nych. Mimo tego jednak już tutaj da się zobaczyć rozmaitą dynamikę
:rozwoju dla różnych działów prawa cywilnego. Dominuje wyraźnie pra
wo spadkowe oraz prawo obligacyjne, gdy pozostałe albo procentowo
maleją (osobowe i rzeczowe), albo też utrzymują się mniej więcej na tym
samym poziomie. Aby ostatecznie upewnić się co do tego zjawiska, po
stanowiliśmy sporządzić dodatkowo jeszcze jedno obliczenie, obejmujące
-tylko prawo cywilne z rozbiciem na jego poszczególne działy, z tym że
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przyjęliśmy w nim za podstawę tylko liczbę przepisów z zakresu prawa 
cywilnego zawartych w poszczególnych ordynacjach. Dzięki temu obli
czeniu uzyskaliśmy dokładniejszy obraz rozwoju przepisów cywilnopraw
nych z rozbiciem na wymienione działy. I tak w ordynacji opolsko-raci
borskiej normy prawa rodzinnego i opiekuńczego stanowią 250/o ogółu 
przepisów cywilistycznych, podobnie jak prawa rzeczowego, prawa oso
bowego i spadkowego wynoszą po 18,75°/o, natomiast normy prawa obli
gacyjnego stanowią zaledwie 12,50/o całości prawa cywilnego w tej kody
fikacji. W młodszej o ponad pół wieku ordynacji oleśnickiej widzimy 
bardzo istotne zmiany w strukturze przepisów z zakresu prawa cywilne
go. Prawo osobowe stanowi już tylko 2,5°/o całości, prawo rzeczowe 80/o, 
prawo rodzinne i opiekuńcze 15,30/o, prawo spadkowe zaś już 28,20/o, 
prawo zobowiązaniowe zaś nawet aż 460/o wszystkich przepisów. Jest to 
duży krok naprzód tych dwóch działów prawa cywilnego, dotyczących 
przede wszystkim obrotu nieruchomościami i spraw ich dziedziczenia. 
Zjawisko to potwierdza w pełni obraz, który przynosi jeszcze późniejszy 
projekt ordynacji głogowskiej. Pierwsza rzecz, która rzuca się tu w oczy, 
to zupełny brak przepisów z zakresu prawa osobowego, które w ordyna
cji opolsko-raciborskiej stanowiły 18,750/o. Prawo rzeczowe stanowi tutaj 
tylko 2,50/o przepisów prawa cywilnego, a obejmowało ich 250/o w ordy
nacji opolsko-raciborskiej. Podobnie wygląda sytuacja prawa rodzinne
go i opiekuńczego, gdzie obserwujemy spadek z 25°/o w ordynacji opol
sko-raciborskiej do 12,50/o w głogowskiej. Wzrósł bardzo wyraźnie udział 
przepisów prawa spadkowego, nawet w zestawieniu z ordynacją oleśnic
ką. Teraz stanowią one 450/o przepisów prawa cywilnego, gdy w oleśnic
kiej było ich 28,2°/o, w opolsko-raciborskiej zaś 18,750/o. W projekcie 
głogowskim prawo obligacyjne występuje z odsetkiem nieco niższym 
niż w oleśnickiej, stanowiąc 400/o przepisów cywilistycznych. Jest to jed
nak znacznie więcej niż w tekście górnośląskim (tam 12,50/o). 

Wszystko to upoważnia do stwierdzenia, że wraz z upływem czasu na 
Śląsku zwracano coraz większą uwagę na regulowanie zagadnień z za
kresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji pra
wa obligacyjnego i spadkowego, a także procesowego. 

Dokonany w ten sposób przegląd trzech śląskich ordynacji ziemskich 
z czasów od połowy XVI do połowy XVII w. pozwolił zaobserwować 
określone tendencje w dziejach śląskich aktów normatywnych tego okre
su. Jedna z nich, mniej wy·raźna, polegała na stopniowej dążności do sy
stematyzowania w nich materiału. Drugą stanowił silny wzrost przepi
sów z zakresu prawa cywilnego i procesowego, przy czym najsilniejszy 
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rozwój przejawiły przepisy powiązane bezpośrednio ze stosunkami ma- · 

jątkowymi klasy panującej, feudalnych właścicieli ziemskich, mianowi

cie prawa spadkowego i obligacyjnego. 

Na pozór zastanawiająca jest w tych ordynacjach pozycja prawa kar

nego, która nie przejawia wyraźnego rozwoju. Fakt ten jednak jest łat

wy do wytłumaczenia. Zdecydowało o tym istnienie już wówczas ogólno

państwowych kodyfikacji kryminalnych, najpierw w postaci Constitutio 

criminalis Carolina z 1532 r., następnie na interesującym nas terenie 

zastąpionej przez Nowe prawo strpne a hrdelni z 1707 r. Z drugiej stro

ny stwierdzono już w literaturze 6, że w stosunkach wiejskich między 

panem i chłopami wszystkie wydawane przepisy przybierały postać norm 

karno-prawnych. Dlatego też ordynacje ziemskie poszczególnych śląskich 

księstw mogły stawać się w rzeczywistości przede wszystkim ustalaniem 

i spisywaniem materialnego i formalnego prawa cywilnego. 

OBER DIE SCHLESISCHEN LANDESORDNUNGEN DES 16. UND 17. JH. 

Am Beispiel dreier Landesordnungen, und zwar des Fi.irstentums von Opole

Racibórz aus dem Jahre 1562, des von Oleśnica aus dem Jahre 1617 sowie des 

Projekts einer Landesordnung flir das Furstentum von Głogów aus der Mitte 

des 17. Jh. liisst sich deren allmahliche Systematisierung sowie eine inhaltliche 
Evolution ihrer Bestimmungen beobachten. Im Vordergrund der Landesordnungen 
filr die Filrstenti.imer von Opole-Racibórz und Głogów stehen Bestirnmungen 

liber die Verfassung der Filrstenti.imer. In der Landesordnung von Oleśnica und 

teilweise auch in der von Głogów dominieren Bestimmungen i.iber die Gerichts

verfassung und Prozessordnung. Daraus ergibt sich eine gewisse Regelmassigkeit: 

in den Kodifikationen werden bestimmte Bereiche des Rechts bevorzugt, die im 

allgemeinen in geschlossenen Gruppen auftreten. 
Was den Inhalt der Kodifikationen anbelangt, so spielten mit der Zeit eine 

immer grossere Rolle Bestimmungen aus dem Bereich des Zivilrechts und der 

Prozessordnung, wobei sich am intensivsten die Bestimmungen des Obligationen

rechts entwickelt hatten, was der besonderen Bedeutung der Bodeneigentums

verhaltnisse im Feudalismus entspricht. 

6 K. O r  z e  c h o  w s k i, Prawo karne i 3ego rola w stosunkach wsi feudal

nej (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XVIII, 1963, nr 3, s. 231-234). 
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LESZEK BALICKI 

KONCENTRACJA I CENTRALIZACJA POTENCJAŁU 
EKONOMICZNEGO W G0R1'1"1CTWIE WĘGLA ZAGŁĘBIA 

DĄBROWSKIEGO (1869-1913) 

Najważniejszymi i najbardziej syntetycznymi przejawami zmian 
w rozwoju kapitalizmu są procesy koncentracji i centralizacji kapitałów. 
Oba te typy procesów mają różną treść ekonomiczną i społeczną. Kon
centracja kapitałów musi być rozumiana jako stosunek zachodzący mię
dzy kapitałem a pracą, jako tendencja wzrostu rozmiarów kapitału wy
nikająca z przekształcenia wytworzonych nadwyżek w czynne zasoby ka
pitałowe. Dążność ta jest szczególnie silna zwłaszcza w początkowych 
etapach przyspieszenia kapitalistycznego rozwoju, w stadium rewolucji 
przemysłowej. Równolegle jednak następuje proces centralizacji kapita
łów, oznaczający łączenie już istniejących w większe zasoby kapitałowe. 
Jest to więc relacja zachodząca między samymi właścicielami kapita
łów. 

Teoretycznie rzecz biorąc, oba rodzaje procesów są łatwo rozgrani
<!Zane, istnieją jednak poważne trudności przy praktycznym ich wyod
rębnieniu. Jednakże zarówno koncentracja, jak i centralizacja kapitałów 
powoduje niemal z reguły proces koncentracji produkcji, zatrudnienia, 
czy ogólniej: potencjału ekonomicznego. Nie ma bowiem kapitału oder
wanego od produkcji i reprodukcji rozszerzonej. 

Skutki ekonomiczne i społeczne tych procesów są tym bardziej zna
<!zące, że rodzą one dialektykę rozwoju kapitalizmu . .Stopień koncentracji 
potencjału ekonomicznego jest wykładnikiem rozwoju postępu technicz
n�go , możliwości i metod wytwarzania, zaawansowania koncentracji 
i centralizacji kapitału, a więc stosunków produkcji i podziału. z drugiej 
strony, obejmując także zatrudnienie, charakteryzuje stopień rozwoju 
klasy robotniczej, jej siłę przetargową ·wobec kapitału, położenie ekono
miczne i świadomość klasową. 

Badania procesów koncentracji powinny zawierać analizę wszystkich 
wskazanych aspektów, a zwłaszcza występujących między nimi związ
ków. W niniejszym artykule podjęto taką próbę w odniesieniu do gór-
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nictwa węglowego Zagłębia Dąbrowskiego w okresie kapitalistycznej in
dustrializacji. 

Badania procesów koncentracji i centralizacji w górnictwie Królestwa 
Poliskiego tym bardziej są uzasadnione, że już ze wstępnej analizy zdają 
się wynikać charakterystyczne ich właściwości. Dodatkowym uzasadnie
niem wydaje się dotychczasowy stan badań tego problemu. Istniejące 
opracowania, oprócz ograniczenia się do pewnego terytorium i niektó
rych gałęzi przemysłu, podtrzymują aktualność tematu dopiero dla 
XX w., traktując okres wcześniejszy tylko genetycznie 1. Tymczasem do
głębna analiza np. przemysłu hutniczometalowego wykazała znaczne za
awansowanie koncentracji już w początkach lat osiemdziesiątych XIX w., 
niewiele ustępujące okresowi międzywojennemu 2. Zasadniczą przeszko
dą jest oczywiście stan materiałów źródłowych, a także i przeświadczenie 
o znikomym poziomie koncentracji w okresie wcześniejszym.

Postępy koncentracji i centralizacji kapitałów i produkcji w górnic
twie węglowym Zagłębia Dąbrowskiego, choć mieściły się w granicach 
ogólnych prawidłowości rozwoju kapitalizmu, związane były także z pew
ną odrębnością górnictwa w procesie przewrotu technicznego i w później
szych przeobrażeniach typu monopolistycznego. 

Trudno doszukiwać się rodowodu procesu koncentracji w okresie za
łamania i stabilizacji górnictwa, który trwał do 1876 r. Okres tej we
getacji wykluczał istnienie tendencji do powiększania i skupiania pro
dukcji. Obserwuje się wręcz odwrotne zjawisko - zmniejszania, bądź 
też zamierania produkcji, zwłaszcza zakładów rządowych. 

Dopiero ogólna zmiana polityki przemysłowej wobec górnictwa i wa
runków jego rozwo,ju w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX w. 
stwarza obiektywne przesłanki wzrostu wydobycia i jednoczesnej jego 
koncentracji. Przyspieszenie postępu technicznego związane z objęciem 
górnictwa procesem przewrotu przemysłowego, rosnący nieprzerwanie 
zbyt i zapotrzebowanie na węgiel oraz zmiana warunków konkurencyj
ności górnictwa po kolejnych reformach celnych musiały wzbudzić zain-= 
teresowanie wzrostem wydobycia i jego opłacalności. 

Zapoczątkowane ożywienie w przemyśle węglowym powodowało 

1 Z prac poświęconych lub podej mują cych problem koncen t racji wymienić 
można ro.in.: I. Pietrz ak - Pa wł owska, Królestwo Polskie w początkach
imperializmu, 1900-1905, Warszawa 1955; Z. Pu st ul a, Początki kapitału mono

polistycznego w przemyśle hutniczometalowym Królestwa Polskiego (1882-1900), 

Warszawa 1968, a dla Gór nego Sląska: J. Popki ew i c z, F. Rys z ka, Prze
mysł ciężki Górnego Sląska w gospodarce Polski międzywojennej, Opole 1959; 

K. P-0 pi o ł e k, Koncentracja i centralizacja p,:odukcji w górniczo-hut17:iczym
przemyśle Górnego Sląska w II połowie XIX stulecia (Kwartalnik Historyczny,
1956, nr 4-5). 

2 P u st u ł a, op. cit., s. 143. 
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w warunkach Zagłębia Dąbrowskiego powstanie pewnego dualizmu ten
dencji rozwojowych górnictwa, który utrzymał się, z przerwami, aż do 
I wojny światowej. Osiągnięcie efektów, które oferowała sytuacja ko
niunkturalna i nowa technika maszyny parowej, było uzależnione od 
znacznego powiększenia rozmiarów kopalni i wydobycia. Obiektywną 
przesłanką wzrostu rozmiarów przedsiębiorstw była rosnąca niepodziel
ność innowacji technicznych i opłacalności ich stosowania dla produkcji 
na szerszą niż dotąd skalę. Tendencjom tym odpowiadały zarówno moż
liwości zbytu, jak i źródła finansowania związane z napływem kapitałów 
zagranicznych do górnictwa. 

Dowodem istnienia warunków koncentracji produkcji jest stosunko
wo wczesne wprowadzenie do górnictwa nowych form stosunków wła
snościowych i wzrost zasobów kapitałowych. Pierwsze przedsiębiorstwa 
akcyjne powstają w górnictwie Zagłębia w latach siedemdziesiątych. 
Już w momencie ich powoływania dysponują one znacznymi kapitałami 
akcyjnymi, które w miarę rozwoju produkcji i wzrostu rentowności sy
stematycznie się powiększają. W 1887 r. łączna suma kapitałów akcyj
nych działających w górnictwie węgla nie przekraczała 5 mln rubli, 
W 1891 r. wynosiła ona 11 mln, w 1897 r. 15 mln, w 1903 r. 25 mln, 
a w 1910 r. 30 mln rb s. W 1913 r. określano, że suma kapitałów w gór
nictwie osiąga 40,5 mln rb 4. Przy dziewięciu działających od 1903 r. 
przedsiębiorstwach tego typu oznacza to, że na każde z nich przypadało 
ponad 4 mln rb kapitału. 

Zarówno warunki koniunkturalne, jak i intensywne metody pod
wyższania opłacalności produkcji sprzyjały dalszemu wzrostowi zasobów

kapitałowych przedsiębiorstw. Wysokość zysków, które w latach 1885-
1888 sięgały 3,6 - 60/o, wykazuje stałą tendencję wzrostową. W końcu 
lat dziewięćdziesiątych wynosi już ponad 100/o 5

. W 1899 r. przedsiębior
stwa dąbrowskie wypracowały ponad 2,5 mln rb zysku, tj. 170/o w sto
sunku do sumy kapitałów. W 1903 r. zyski wynosiły już ponad 5 mln rb, 
co stanowi 21,50/o, a w 1912 r. 9,3 mln rb, tj. 290/o 6. 

Wypłacane dywidendy stanowiły tylko część zysków. Reszta ich po
większała zasoby kapitałowe przedsiębiorstwa. Suma wypłacanych dywi
dend stanowiła przeciętnie połowę wykazywanych zysków. Tak np, 

3 Bez kapitałów Towarzystwa Renard, którego kapitał określała wartość ma

jątku. Dane według: E. Ca s p a r  i, Współzawodnictwo węgla górnośląskiego na 

terenie Królestwa Polskiego (Ekonomista, 1912, t. III, s. 102, 132); t e  n że, Prze

mysł węglowy Zagłębia Dąbrowskiego w r. 1912 (tamże, 1914, t. I); Kamiennougol

naja promyszlennost w Carstwie Polskom (Trudy Sjezda Gornopromyszlennikow 

Carstwa Polskogo, Dąbrowa 1910, s. 11). 
4 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, s. 179. 

5 „Przegląd Techniczny", 1899, nr 45, s. 478. 

e Ca sp a r  i, Przemysł węglowy ... , s. 199; Ukazatiel diejstwujuszczich w Im

pierii akcyjoniernich priedprijatij, red. W. Dmitriew-Mamonow, St.-Peterburg 1903, 
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w 1899 r. wynosiła ona 1 409 tys. rb (560/o), w 1903 r. 2 780 ·tys. rb (500/o), 
a w 1912 r. około 4 mln rb, tj. 4311/o 1. 

Oprócz kapitałów akcyjnych przedsiębiorstwa dysponują znacznymi 
zasobami kapitałów rezerwowych, amortyzacyjnych i obligacyjnych. 
W 1903 r. łąc�ną ich sumę oblicza się na 12,2 mln rb, a w 1910 r. na 
23,5 mln rb s. Według obliczeń S. Jabłońskiego w roku sprawozdawczym 
1912/13 9 przedsiębiorstw górniczych wykazywało, oprócz 35 mln rb ka
pitałów akcyjnych, 9,5 mln rb kapitału obligacyjnego i 42 mln rb kapi
tałów amortyzacyjnych, zapasowych i rezerwowych 9• Oznacza to, że 
w dyspozycji największych przedsiębiorstw węglowych pozostawało oko
ło 75 mln rb kapitału. 

Największe przedsiębio:rstwo, Towarzystwo Sosnowieckie, posiadało 
9 750 tys. rb kapitału zakładowego i 5,5 mln rb kapitału obligacyjnego. 
Towarzystwo Hrabia Renard szacowało wartość swego majątku na 9 mln 
rb. Tylko dwa przedsiębiorstwa posiadały kapitał mniejszy niż 2 mln 
rb 10. 

Dla porównania podajmy, że kapitały banków akcyjnych Królestwa 
Polskiego określano w 1899 r. na 21 mln rb, w 1907 r. - 23 mln rb, 
a w 1915 r. - 63,5 mln rb. Ich wkłady wynosiły odpowiednio: 15 mln, 
80 mln i 192 mln rb 11. Związki przemysłowców z bankami były dość jed
nostronne. Według opinii S.· Kempnera „Bank Handlowy, a ściślej jego 
filia w Sosnowcu, nie zasilał również kredytem w większej mierze gór
nictwa, gdyż właściciele kopalń, bogate towarzystwa francuskie i nie
mieckie, do Banku o kredyt przeważnie się nie zwracały, przeciwnie, 
posiadały w Banku na rachunkach bieżących i w lokatach poważne su
my" 12. 

Obok zasadniczej prawidłowości, wyrażającej się we wzroście kapita
łów i produkcji w przedsiębiorstwach, zespół warunków rozwojowych 
górnictwa powodował także tendencję odwrotną. Zarówno warunki geo
logiczne, niezbyt sprzyjające szerokiemu wykorzystaniu maszyn do bez
pośredniej mechanizacji wydobycia, jak i względnie tania· siła robocza 
zachęcały do tworzenia zakładów o mniejszej zdolności produkcyjnej 
i wyposażeniu technicznym. W Zagłębiu Dąbrowskim było wiele drab-

7 Tamże. 
8 Tamże.
9 S. Jab ł oń s ki, Przemysł węglowy na ziemiach polskich (Prace polskiej 

narady ekonomicznej w Petersburgu, t. II, Warszawa 1919, s. 110). 
10 Stwierdzenie odnosi się do przedsiębiorstw akcyjnych. ,,Przegląd Górniczo

Hutniczy", 1913, nr 4, 11, 17, 19, 21; tamże, 1915, nr 3, 5, 9, 15 - ogłoszenia o bi-

lansach towarzystw akcyjnych w górnictwie.
- ·· 

11 L. Ja n o w i c z, Zarys rozwoju przemysłu w Królestwie Polskim, Warszawa

1907, s. 65; S. A. Ke m p n  er, Rozwój gospodarczy Polski. Od rozbiorów do 

niepodległości, Warszawa 1924, s. 140. 
12 S. A. Ke m p n  e r, Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie, t. I, 

Warszawa 1920, s. 142. 
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nych kopalni, które istniały w okresie kryzysów i niepomyślnej koniunk
tury; działały one często tylko przez kilka miesięcy rocznie. 

Operując liczbą kopalni, a nie odrębnymi przedmiotami własności, 
wyraźnie zauważa się znaczne, niekiedy z roku na rok występujące zmia
ny liczby działających (lub notowanych) kopalń. Przyporządkowanie 
liczby kopalń wielkości wydobycia umożliwia wstępną ocenę koncentra
cji produkcji średnim wydobyciem jednej kopalni. Wskaźnik ten daje 
tylko przybliżone i niezbyt dokładne rozeznanie, ale wskazuje jedno
cześnie kierunek zachodzących zmian. 

Tab. 1. Wydobycie kopalni węgla w Zagłębiu Dąbrowskim13 

Liczba Łączne wydobycie 
Przeciętne wydoby-

Rok cie 1 kopalni w tys. 1913 = 100 
kopalń w tys. ton 

ton 
-

I 

1870 11 320,7 29,9 13,.5 

1874 20 402,1 20,l 9,4 

1878 28 893,l 31,9 15,0 

1880 30 1267,7 42,3 19,9 

1882 27 1284,3 47,5 22,2 

1885 24 1768,9 73,7 34,.5 

1888 23 2390,l 103,9 48,7 

1890 20 2450,2 122,5 57,4 

1895 19 3633,l 185,9 87,l 

1899 18 3905,0 217,0 101,6 

1902 31 4158,5 134,1 62,8 
1910 33 5457,3 165,4 77,4 

1913 32 6833,6 213,5 100,0 

Jeśli pominąć wahania koniunktury i inne przypadkowe załamania, 
to łączne wydobycie kopalń dąbrowskich wykazywało stałą tendencję 
wzrostową w całym okresie. Zmiany średniej wydajności kopalń zale
żały zatem od liczby działających kopalń. Liczba ta zmieniała się, jak wi
dać, dość radykalnie, wykazując do początku lat osiemdziesiątych stały 
prawie wzrost, który w latach następnych zanika. Liczba czynnych za
kładów wydobywczych zmniejszała się odtąd do końca kryzysu z przeło
mu XIX i XX w. Zaostrzenie walki konkurencyjnej pod koniec stulecia 
wyeliminowało część drobnych przedsiębiorców górniczych. Dopiero po 
zakończeniu kryzysu w 1902 r. liczba kopalń ponownie wzrasta, utrzy
mując się odtąd na poziomie ok. 30 kopalń wyjąwszy lata 1904-19.05. 

Odpowiednio do tych zmian kształtuje się przeciętne wydobycie jed
nej kopalni. Tendencja wzrostowa trwa do początków kryzysu. W czasie 

13 Według: ,,Gornyj żurnal", 1872, 1880; ,,Gornozawodskaja proizwoditielnost 
Rossii w ... gadu" (dalej: GPR), 1884, 1885; Sbornik statisticzeskich swiedienij o gor

nozawodskoj promyszlennosti Rossii w ... godu (dalej: SSSGPR), 1895, 1890, 1899, 
1902, 1910; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, oraz W AP Katowice; 
Archiwum Górnicze Dąbrowy (dalej: AGD), 544, 675, 691, 2401. 

2 - Sobótka 1976, z. 3 
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kryzysu wielkość wydobycia kopalń zmniejszyła się do 630/o i dopiero 
w latach następnych zbliżyła się do poziomu przedkryzysowego. 

Proces koncentracji mierzony wydobyciem kopalń był w całym okresie 
znacznie słabiej zaawansowany niż w górnictwie górnośląskim. Średnia 
roczna wydajność kopalni dąbrowskiej stanowiła w 1874 r. zaledwie 306/o 
wydobycia kopalń na Górnym śląsku. W latach następnych stosunek ten 
ulega poprawie: w 1884 r. 430/o, w 1894 r. 560/o i w 1899 r. 600/o. Tempo 
koncentracji produkcji w Zagłębiu Dąbrowskim jest szybsze. Tendencja 
ta zasługuje na uwagę tym bardziej, że na Górnym śląsku w latach 
dziewięćdziesiątych nastąpiło poważne zmniejszenie liczby kopalń 14. 

Z końcem kryzysu tendencje w obu zagłębiach ulegają jednak odwróce
niu i od początku XX w. wydobycie kopalni dąbrowskiej stanowi ok. 
30-40'0/o produkcji kopalni na Górnym śląsku 1s.

Zasadniczą i najczęściej stosowaną miarą w badaniach procesów kon
centracji powinien być statystyczny wskaźnik koncentracji 1s. Zestawie
nie obliczonych dla górnictwa dąbrowskiego wskaźników daje dość nie
o·czekiwane rezultaty. Stosowana miara koncentracji może przybierać 
wartości od O do 1. Wielkość wskaźnika równa O oznacza równomierny, 
„normalny" rozkład skupienia produkcji w kopalnich o różnej wielkości 
wydobycia. Zatem sytuacja przedstawiona w tab. 2 oznacza wyraźną, 
przewyższającą stan przeciętny, koncentrację wydobycia w górnictwie 
Kró�estwa 11. 

Zastanawia jednak analiza zmian koncentracji charakteryzowanej tym 
wskaźnikiem. Wynika z niej bowiem sugestia o stopniowym spadku po
ziomu koncentracji w górnictwie węgla w latach 1870-1899. Najwyższa 
wartość wskaźnika przypada na 1878 r., w latach następnych zaś spada 
z 0,75 do 0,55, a od początków XX w. ulega względnej stabilizacji. Ozna
czałoby to istnienie odmiennych niż powszechnie przyjęte dla kapitaliz-

u M.in. dlatego, że pola górnicze przestano traktować jako odrębne kopalnie. 
Por.: J. J a r  o s, Historia górnictw.a węglowego w Zagłębiu Górnoślqskim do 

1914 roku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965, s. 127. 
1s Obliczono według Ca s p  a r  i, Współzawodnictwo ... , s. 81, 116; t e  n że, 

Przemysł górniczy na Górnym Sląsku (Ekonomista, 1907, t. I, s. 288); Uprzemysło
wienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, Wrocław-Warsza
wa-Kraków 1970, s. 184, S. P o p r  a w s  k a, Aneks II. Tabele statystyczne doty
czące przemysłu górniczo-hutniczego. 

16 Jest to liczbowy wyraz tzw. krzywej koncentracji Lorenza, obrazującej 
rozkład częstości występowania dwóch zjawisk. W naszym wypadku: kopalń i od
powiadającego im wydobycia. Por.: S. S z u  1 c, Metody statystyczne, Warszawa 
1963, s. 257. 

17 Nie wydaje się natomiast poprawna interpretacja podawana przez E. Ka
czyńską, że wskafoik wyrażony liczbą 0,50 lub mniej wykazuje w praktyce brak 
koncentracji. Por.: E. K a  c z y ń s k a, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce
pod zaborami, Warszawa 1970, s. 233. Brakowi koncentracji, tj. proporcjonalnemu, 
w jednakowym stopniu rosnącemu wydobyciu i liczbie kopalń, odpowiada krzywa 
Lorenza, będąca prostą, nachyloną pod kątem 45°, i wskaźnik = O. 
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Tab. 2. Wskaźnik koncentracji wydobycia w górnictwie węgla Zagłębia Dąbrowskiego18 

Rok Wskaźnik Rok Wskaźnik 

1870 o 1895 0,61 

1878 0,75 1899 0,55 

1884 0,67 1902 0,68 

1885 0,61 1910 0,64 

1890 0,57 1913 0,66 

mu prawidłowości rozwoju. Najwyższego tempa wzrostu produkcji i jej 

skupienia w wielkich zakładach należałoby się bowiem spodziewać w fa

zie bezpośrednio poprzedzającej kształtowanie się kapitalizmu monopo

listycznego, a więc w końcu XIX i na początku XX w. 

Dla wyeliminowania ewentualnych wahań przypadkowych obliczono 
średni wskaźnik w trzech przedziałach czasowych: 1884-1886, 1899-

1902 i 1909-1911. W pierwszym okresie wynosi on ok. 0,60 i utrzymuje 
się na tym poziomie także w połowie lat dziewięćdziesiątych. Dla lat 

1899-1902 osiąga wartość 0,56, a więc przeciętnie poziom koncentracji 

spada nieznacznie. Jest to jednak stan osiągnięty już w latach dziewięć
dziesiątych (1895 - 0,61, 1897 - 0,54). Krótko przed wojną rola wielkich 
zakładów znowu wzrasta, a stopień koncentracji wynosi ok. 0,65. 

W czasie najpoważniejszego dla przemysłu Królestwa Polskiego kry

zysu lat 1899-1902 zmiany koncentracji produkcji są dość wyraźne, choć 
dotyczą w zasadzie tylko dwóch kolejnych lat 1901 i 1902. W latach 

1899-1900 sytuacja odznaczała się względną stabilnością i dopiero w ro
ku następnym stopień koncentracji spada do 0,48, natomiast pod koniec 
kryzysu, w 1902 r. znowu wzrasta do 0,68 19. 

Wydaje się jednak, że powyższy sposób badania, mimo iż powszech
nie stosowany, nie określa w sposób adekwatny natężenia zmian oraz po
ziomu koncentracji w górnictwie. 

Posługując się choćby ostatnimi stwierdzeniami, dotyczącymi końco

wej fazy kryzysu, wskazywano na spadek, a następnie nasilenie koncen
tracji w latach 1901-1902. Charakterystyczne jednak, że statystyki no
towały w 1901 r. 19 kopalń, a w roku następnym już 31, w tym 8 kopalń 
(pól górniczych ?) dzierżawionych od Towarzystwa Sosnowieckiego, któ

re nie reaktywowały, lecz rozpoczynały swą działalność. Wydobycie tych 
ostatnich nie przekraczało 30 tys. ton 20. Jednocześnie istniały w Zagłę
biu „stałe", ciągle działające kopalnie, których wydobycie odpowiadało 
poziomowi produkcji wielkofabrycznej. Dość równomiernie jednak roz-

is Zródła: jak w przyp. 13 oraz: ,,Przegląd Techniczny", 1879, t. IX; ,,Przegląd 

Górniczo-Hutniczy", 19·28, nr 10, s. 20. 
19 Obliczono według źródeł przyp. 18 oraz: Przemysł i handel Królestwa Pol

skiego, Warszawa 1912; Przemysł fabryczny w Królestwie Polskim, 1910-1911. 

20 Por.: SSSGPR, 1901, 1902. 
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kładał się udział wydobycia kopalń wielkich i średnich, co oczyw1sc1e 
zmniejszało wielkość wskaźnika koncentracji. Tak więc zmniejszenie licz
by kopalń o zakłady drobne przed 1902 r. obniża pozornie poziom kon
centracji, mimo iż praktycznie pozostałe kopalnie były w zasadzie co 
najmniej średnimi. Z 19 kopalni w 1901 r. tylko 8 wydobywało mniej 
niż 100 tys. ton węgla rocznie. 

Rozbieżność powyższa wynika - jak się zdaje - z pewnej dwu
znaczności w interpretacji określenia „koncentracja". W ścisłym znacze
niu tego pojęcia, i ten sens oddaje obliczany wskaźnik, wysoki poziom 
koncentracji produkcji oznacza nieznaczną liczbę zakładów grupujących 
większość wydobycia i niewielkie wydobycie w pozostałych, licznych ko
palniach. Badanie zjawiska koncentracji może jednak wykazać, że poważ
na część zakładów zalicza się do wielkich pod względem rozmiarów wy
dobycia, natomiast niewielki udział ilościowy mają zakłady drobne. Z po
równanych na wykresie dwóch krańcowych sytuacji pobieżna nawet ana
liza wskazywałaby na silniejszą koncentrację w 1878 r. Tymczasem licz
ba kopalń osiągających najwyższe wydobycie od 201 do 500 tys. ton 
ograniczała się do jednej, pozostałe wydobywały poniżej 100 tys. ton 
węgla. W 1901 r. 2 kopalnie dawały wydobycie 501-1000 tys. ton i 6 po 
201-500 tys. ton. Istniało przy tym 11 kopalni mniejszych.

Koncentracjo wydobycia w 1576 i 1901 r. 
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Próby określenia stopnia skoncentrowania produkcji w wielkich ko
palniach dają bardziej wierny obraz zjawiska przy tradycyjnym bada
niu rozkładu poszczególnych grup kopalń i ich wydobycia. Z dokonanych 
obliczeń wynika wyraźna tendencja do wzrostu produkcji wielkich ko
palń. Dla podkreślenia tempa rozwoju koncentracji podano tylko śred
nie i krańcowe kopalnie, o najmniejszych i największych rozmiarach 
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wydobycia, stosując wygórowane kryterium zaliczania do zakładów wiel
kich, tj. ponad 500 tys. ton wydobycia rocznie. 

Okazuje się, że w 1870 r. całe wydobycie skupiało się w kopalniach 
o zdolności produkcyjnej nie przekraczającej 50 tys. ton węgla rocznie.
Trzy największe kopalnie dawały 45--48 tys. ton 21. W 1878 r. istniało
jeszcze 780/o kopalń o tej wielkości wydobycia. Ich udział w ogólnym
wydob.yciu stanowił już tylko 190/o. Odtąd liczba drobnych kopalń zmniej
sza się aż do początków XX w., ale jeszcze szybciej spada ich produkcja
zawierająca się w granicach kilku procent całości wydobycia.

Tab. 3. Wydobycie w największych i najmniejszych kopalniach węgla Zagłębia Dąbrowskiego 

(w % ogółu}22 

Powyżej 500 tys. t Powyżej 200 tys. t Do 50 tys. t 
Rok 

I wydobycie I wydobycie J wydobycie kopalnie kopalnie kopalnie 

1870 - - - - 100 100 
1878 - - 4 24 78 19 
1885 - - 8 37 58 10 

1890 5 23 20 53 40 4 
1895 11 38 37 

I 
82 37 l 

1899 J3 38 48 88 31 2 
1902 7 27 43 80 48 3 
1910 12 43 61 82 51 5 

1913 19 62 81 91 53 4 

Po kryzysie lat 1899-1902 liczba kopalń znacznie wzrosła, natomiast 
ich potencjał wytwórczy jest w dalszym ciągu znikomy. Najniższą liczbę 
kopalń tej grupy i ich wydobycia notowano w okresie wzmożonej walki 
konkurencyjnej i względnej stabilizacji górnictwa węglowego w latach 
dziewięćdziesiątych, bezpośrednio poprzedzających kryzys. Udział wy
dobycia kopalń drobnych stanowił 1-20/o globalnej wytwórczości węgla. 

Do końca lat osiemdziesiątych największe kopalnie Zagłębia osiąga
ły wydobycie 200-500 tys. ton. W latach 1884-1886 stanowiły one 70/o 
ogólnej liczby działających kopalń i 280/o produkcji węgla. W 1892 r. 
kopalnia „J erzy" Towarzystwa Sosnowieckiego jako pierwsza wydoby
wa już 700 tys. ton węgla, tj. 1/4 całej jego ilości. Do 1895 r. kopalnia ta 
jest jedynym reprezentantem tej wielkości zakładów. W tym czasie ko.
palnia „Hr. Renard'' osiąga produkcję 508,5 tys. ton, ale w latach na
stępnych zmniejsza wydobycie i dopiero w 1898 r. działają w Zagłębiu 
3 kopalnie (,,Niwka", ,,Mortimer", ,,Hr. Renard") o wydobyciu powyżej 
500 tys. ton 2a. 

21 „Gornyj żurnal", 1872, nr 9, s. 555.
22 Obliczono według tródeł wymienionych w przyp. 18. 
23 K. Sr ok o w s  k i, J. H of m a n, Przemysł węglowy w Królestwie Pol

skim (Przegląd Górniczo-Hutniczy, 1910, nr 9, s. 298). 
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Przy przyjętym kryterium wielkości produkcji 500 tys. ton proces jej 
skupienia w wielkich zakładach rozpoczął się w początkach lat dziewięć
dziesiątych i nasilał się aż do końca stulecia. Po kryzysie udział ich spa
da z ok. 12'0/o liczby kopalń .i prawie 400/o wydobycia do 70/o i 270/o w la
tach 1902-1903. Nasilenie rozwoju wielkich kopalń zwiększa się w dru
giej połowie dziesięciolecia i w 1910 r. dają one 430/o produkcji, 
a w 1913 r. - 620/o. 

Zaawansowanie koncentracji wydobycia staje się bardziej wyraźne, 
jeśli weźmiemy pod uwagę także kopalnie o 200-500 tys. ton produkcji. 
Średnie wydobycie kopalń dąbrowskich - jak wskazywano - tylko spo
radycznie przekraczało 200 tys. ton. Można więc uznać i te kopalnie za 
zakłady duże. Przy tym założeniu już w latach 1895-1910 ponad 800/o 
wydobycia, a w 1913 r. 91°/o węgla pochodziło z kopalń o produkcji prze
kraczającej średni poziom. 

Zwraca uwagę dość znaczna liczba tych kopalń. W 1913 r. było ich 
81 °/o. Skala koncentracji wydobycia odpowiadała więc w tym czasie po
ziomowi, jaki charakteryzował górnictwo rejonu dąbrowskiego w okre
sie międzywojennym. W 1933 r. 450/0 kopalń posiadało zdolność produk
cyjną ponad 200 tys. ton rocznie i dawały one 88,20/o wydobycia. Kopalnie 
o produkcji wyższej niż 500 tys. ton stanowiły 10,40/o ogólnej liczby, a wy
dobycie 290/o produkcji tego rejonu 2,.

Badanie rozwoju wielkiej produkcji w oparciu o jednostkowe zakłady 

produkcyjne nie oddaje jednak w pełni istoty przeobrażeń struktury wiś!l
kościowej górnictwa. Dla właściwości rozwoju kapitalizmu równie cha
rakterystycznym procesem była koncentracja produkcji w wielkich przed
siębiorstwach, najczęściej nowoczesnych, typu spółek akcyjnych .. Były to 
z zasady wielooddziałowe przedsiębiorstwa górnicze, często także mieszane 
zakłady górniczo-hutnicze, do których należały np. Warszawskie Towa
rzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych czy Towarzystwo Kopalń i Za
kładów Hutniczych Sosnowieckich. 

Struktura organizacyjna i ekonomiczna tych zakładów nie zawiera 
jednak, tak jak na Górnym Śląsku, typowych powiązań koncentracji pio
nowej. Są to jednak przedsiębiorstwa typu kombinatów górniczo-hutni
czych stanowiące odrębne przedmioty własności. 

Koncentracja wydobycia węgla w wielkich przedsiębiorstwach górni
czych osiągnęła stosunkowo wcześnie wysoki stopień zaawansowania. Już 
pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w. 840/o wydobycia dostarczały 
4 wielkie przedsiębiorstwa, w tym dwa działające jako spółki akcyjne. 
Stan ten utrzymywał się w ciągu następnego dziesięciolecia. Od lat dzie-

24 Statystyka przemysłu węglowego w państwie polskim za rok 1933, War
szawa 1933, s. 29. Podobnie w 1926 r. Por.: Sprawozdanie Komis;i Ankietowe;. 

Badania warunków i kosztów produ.kc;i oraz wymiany, t. V, Węgiel, Warszawa 
1928, s. 52. 
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więćdziesiątych proces koncentracji ulega dalszemu nasileniu. W 1895 r. 
5 największych towarzystw węglowych skupia ok. 920/o produkcji węgla. 
W 1913 r. udział ten wzrasta do 940/o, ale liczba przedsiębiorstw zali
czanych do głównych producentów węgla wynosi 9. 

Tab. 4. Koncentracja wydobycia w przedsiębiorstwach węglowych Zagłębia Dąbrowskiego (w % 

całej produkcji węgla)25 

Nazwa przedsiębiorstwa 

Towarzystwo Warszawslcie 

Towarzystwo Francusko-

-Włoskie

Towarzystwo Hrabia Renard 

Towarzystwo Sosnowieckie 

Razem 4 przedsiębiorstwa 

Towarzystwo Czeladź 

Towarzystwo Saturn/ 

Hohenlohe 

Towarzystwo Francusko-Ro· 

syjskie 

Towarzystwo Grodzieckie 

Towarzystwo Flora 

Razem 9 przedsiębiorstw 

1879 r. 1885 r. 1895 r. 1900 r. 1910 r. 1913 r. 

14,8 11,2 13,0 lJ,8 11,7 12,8 

27,4 18,9 9,0 11,5 9,8 9,5 

13,5 12,0 13,9 14,0 10,3 10,3 

29,2 35,5 42,1 35,0 21,3 21,4 

84,9 77,6 78,0 72,3 53,1 54,0 

3,8 4,5 6,4 9,0 9,0 

9,5 10,5 12,5 12,5 

2,1 4,5 4,0 

o 8,8 9,3 

5,0 5,7 

84,9 81,4 92,0 91,3 92,9 94,5 

Zestawienie tab. 4 potwierdza wcześniejsze uwagi o tendencjach roz
wojowych koncentracji produkcji w górnictwie Królestwa. Poziom jej 
był najwyższy - jak wynikałoby to z cz. I tabeli - w 1879 r., najniższy 
zaś v.; pocz�tkach XX Vv. Tę prawidłowość w. innym kontekście sugerował 

wskaźnik koncentracji. 
Spostrzeżenie to odnosi się jednak wyłącznie do grupy 4 największych 

przedsiębiorstw o produkcji przekraczającej 100/o udziału w ogólnym wy
dobyciu. Jeśli· natomiast badać będziemy wszystkie liczące się na rynku 
węglowym przedsiębiorstwa, to od lat dziewięćdziesiątych reprezentują 
one ponad 900/o całego wydobycia w Królestwie Polskim. Następuje więc 
w górnictwie swoiste „rozproszenie" wielkich przedsiębiorstw, czy ra
czej ich upowszechnienie. Dla ścisłości dodać trzeba, że najniższy, 2,1-
procentowy udział wydobycia Towarzystwa Francusko-Rosyjskiego w po
czątkach jego działalności to 87 tys. ton węgla rocznie. We wszystkich 
pozostałych wypadkach produkcja jest wyższa niż 200 tys. ton rocznie. 

Rozwojowi wielkich zakładów i przedsiębiorstw górniczych towarzy
szył także wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z zastosowa
niem maszyn parowych w produkcji węgla. Szybkie tempo ich upow
szechnienia w górnictwie pozwala przypuszczać, że rozwój koncentracji 
w tym zakresie odpowiadał wzrostowi produkcji. 

25 ,,Przegląd Techniczny", 181!0, t. XII, s. 130-135; GPR, 1885; SSSGPR, 1895, 

1900, 1910; Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego, 1915, s. 52. 
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Tab. 5. Przeciętna moc-maszyn parowych na 1 kopalnię26

Zagłębie Dąbrowskie Górny Śląsk 

Lata liczba przeciętne wydobycie przeciętna moc maszyn przeciętna 

kopalń 
I I 

moc maszyn 
w tys. ton wskaźnik w KM wskaźnik w KM

1877-1879 27 35,9 100 125 100 
1884-1886 24 75,0 209 335 269 628 
1895-1897 20 183,7 511 962 769 1633· 
1899-1900 18 224,6 625 1203 963 1780 
1902-1903 31 147,7 411 903 722 2631 
1908-1910 32 143,8 400 1278 1224 5073 

Tempo koncentracji mierzone mocą zainstalowanych maszyn wyraź
nie wyprzedza wzrost produkcji. Przeciętne wydobycie wzrosło w oma
wianym okresie czterokrotnie, moc maszyn w kopalni aż 12 razy. Jed
nak w obu wypadkach rysują się dwa przedziały czasowe, w których 
istnieją odrębne prawidłowości ro,zwoju koncentracji. Granicę określa 
kryzys lat 1900-1902. Do kryzysu dynamika rozwoju tak produkcji, jak 
wyposażenia technicznego jest wyraźnie wyższa �ż w początkach XX w. 
Przyczyną są jednak nie tendencje do zwolnienia przyrostu produkcji 
i mechanizacji, lecz liczba działających zakładów. Średnia liczba kopalń 
malała od początków XX w. Odtąd następuje wzrost liczby czynnych ko
palń, jak wyjaśniono, prawie wyłącznie drobnych, tj. tych, których pod
stawą produkcji była siła rob�za, a nie energia parowa. Stąd wynika 
zauważona tendencfa do spadku średniej mocy maszyn przypadającej na 
kopalnię. 

Dla porównania podano rząd wielkości średniej mocy maszyn dzia
łających w kopalniach górnośląskich. W całym badanym okresie Zagłę
bie Dąbrowskie ustępowało znacznie górnictwu górnośląskiemu. Rów
nież inne były tu prawidłowości rozwojowe. Do 1900 r. tempo wzrostu 
średniej mocy maszyn w kopalni śląskiej było niższe niż w górnictwie 
Królestwa. Jednak stała od początków XX w. liczba kopalń i systema
tyczny w�rost wydobycia i mocy maszyn działających w kopalni powo
dują, że od 1900 r. następuje przyspieszenie koncentracji na Górnym 
śląsku, o wiele szybsze niż w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Zestawienie nie obejmuje działających w górnictwie maszyn elek
trycznych wchodzących w użycie z końcem XIX w. i początkiem XX w.·
1 w tym zakresie istnieją analogiczne proporcje. W górnictwie Sląska 
w 1904 r. działało 645 silników elektrycznych o mocy 26,6 tys. KM, 

2s „Przegląd Techniczny", 1898, nr 14; 1900, nr 21; Kamiennougolnaja pro
myszlennost w Carstwie Polskom (Trudy Sjesda ... , s. 7), oraz źródła wym. 

w przyp. 25. Dla Górnego Sląska: Pop k i  ew i c z, Ry s z k a, op. cit., s. 5; 
Ca sp a r  i, Współzawodnictwo ... , s. 81; t e  n że, Przemysł górniczy ... , s. 288; Po

p i ole k, Koncentracja ... , s. 205. 
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w 1906 r. ich moc wzrasta dwukrotnie, a w 1910 r. do 149,5 tys. KM 27-
W Królestwie statystykę silników elektrycznych zaczęto prowadzić 

od 1908 r., gdy ich liczba osiągnęła 174, a moc 13 735 KM 2s. W 1910 r. 
działało w górnictwie węgla 247 silników o mocy 21 944 KM, co było 
najwyższym udziałem w całym przemyśle Królestwa. W latach 1908-
1'910 przyrost mocy maszyn elektrycznych w górnictwie dąbrowskim wy
nosił więc 1600/o, gdy na Górnym śląsku 1660/o, przy czym na 1 kopal
nię przypadało średnio 665 KM w Zagłębiu i 2577 KM na Górnym Ślą
sku. 

Tempo koncentratji sił mechanicznych mierzone wskaźnikiem kon
centracji wskazuje na podobne właściwości. Dla 1884 r. wskaźnik przyj
muje wartość 0,59, w 1910 r. 0,64. Jednakże duża liczba kopalń o wyso
kim udziale maszyn powoduje, że nie oddaje on całej dynamiki rozwoju 
koncentracji. W 1884 r. górnictwo dąbrowskie dysponowało maszynami 
parowymi o mocy 6,8 tys. KM. W najlepiej wyposażonej kopalni siła 
maszyn wynosiła 930 KM29. Liczba takich kopalń wynosiła 6 i rozpo,rzą
dzały one 660/o łącznej mO(!y maszyn. Pod koniec lat osiemdziesiątych. 
wyposażenie kopalń ulega dalszemu zwiększeniu. Od 1886 r. istnieją już. 
kopalnie posiadające park maszynowy o mocy 1000 KM i więcej. W 1895 r. 
64:'0/o mocy maszyn działających w górnictwie znajduje się w 6 kopal
niach, w tym w jednej - ponad 1500 KM, i w 4 - powyżej 2000 KM30_ 

Tab. 6. Koncentracja mocy maszyn parowych w górnictwie31 

Kopalnie posiadające maszyny o mocy 
Liczba kopalń 

ponad 1000 KM ponad 2000 KM 

Rok % ogółem 

ogółem w tym bez zainstalo- % ogółem 

liczba liczba zainstaiowa-
maszyn wanej 

nej mocy mocy 
---

1882 27 1 - - - -

1884 26 5 - - - -

1890 20 1 4 55 - -

1895 19 2 5 73 4 64 

1899 18 2 9 91 5 67 

1902 31 7 8 85 6 74 

1910" 32 11 11 96 11 96 

a Łącznie z silnikami elektrycznymi. 

27 Ponadto działało ponad QOO maszyn wytwarza.jących prąd. Ich moc dorów-

nuje mocy silników. Por.: Ca sp ar i, Przemysł górniczy ... , s. 116. 
28 Tamże; P i e  t r z a k - P a w ł  o w s  ka, Królestwo Polskie ... , s. 26.
29 SSSGPR, 1895, s. 327-328. 

30 GPR, 1884; SSSGPR, 1895, 1899, 1902, 1910. 
01 Tamże; AGD, 675.



422 Leszek Balicki 

Potwierdza się, według załączonej tabeli, tendencja do spadku kon
,centracji maszyn w początka'Ch XX w. Dopiero upowszechnienie energii 
elektrycznej zwiększa ponownie tempo koncentracji. Dla uzupełnienia do
,dać należy, że w 1910 r. istniały już kopalnie dysponujące łączną mocą 
maszyn ponad 5 tys. KM. Było takich kopalń 5. Z tego 3 kopalnie o mocy 
.maszyn rzędu 10 tys. KM s2_

Koncentracja maszyn w odrębnych, wielkich przedsiębiorstwach gór
.niczych osiągnęła także wysoki poziom zaawansowania już w początkach 
lat osiemdziesiątych. Cztery największe przedsiębiorstwa górnicze sku
piały w 1884 r. 760/o mocy maszyn pracujących w górnictwie węgla. 
Stan ten utrzymywał się do lat dziewięćdziesiątych. Od końca XIX w. 
powstają nowe, wielkie przedsiębiorstwa akcyjne i następuje dalszy roz
wój i upowszechnienie maszyn. Stąd udział wymienionych firm spada 
;utrzymując się na poziomie 690/o w 1902 r. i 630/o w 1910 r. 33 

Dokonany przegląd postępów koncentracji i centralizacji kapitałów, 
:produkcji i techniki w górnictwie pozwala porównać i ocenić podstawo
we tendencje rozwojowe i uwarunkowania koncentracji siły roboczej. 

Wykorzystując stosowaną już miarę średnich wielkości wydobycia, 
.zatrudnienia i mocy maszyn parowych przypadających na kopalnię węg
la, otrzymamy wstępne rozeznanie stanu i dynamiki skupienia potencjału 
wytwórczego w górnictwie Zagłębia. Wyniki tego porównania _uznać na
leży za zasługujące na uwagę, tym bardziej że w literaturze istnieją wy
raźne sugestie stwierdzające odmienne, niż wynikałoby to z poniższej 
analizy, proporcje koncentracji s,. 

Najwyższe tempo rozwoju charakteryzuje proces koncentracji sił me
-ehanicznych, a w dalszej kolejności wydobycia i w końcu zatrudnienia. 
Tendencje zmian wykazują więc ekonomiczną prawidłowość wyprze
dzania rozwoju zatrudnienia przez zmiany techniki wytwarzania i zdol
ności produkcyjne kopalń. Utrzymują się przy tym sfałe, w przybliżeniu, 
_proporcje tej przewagi w dynamice zmian. Dopiero w ostatnich przed 
I wojną światową latach następuje silne przyspieszenie koncentracji ma
szyn. Wzrost ich mocy w kopalniach wyprzedza tak dynamikę koncen
tracji zatrudnienia, jak i wydobycia. 

Wyraźnie wyodrębniają się ponadto dwa etapy rozwoju wydobycia, 
zatrudnienia i mechanizacji w przeciętnej kopalni węgla. Najwyższe tern
.PO koncentracji zatrudnienia i produkcji właściwe jest górnictwu w latach 

32 Tj. kopalnia „Czeladź" - 9207 KM, ,,Saturn" - 8819 KM, ,,Kazimierz" -

8952 KM. Por.: SSSGP R, 1910, s. 387-392. 

33 SSSGPR za odp. lata. 
34 Dotyczy to w szczególności szybszego tempa koncentracji zatrudnienia niż 

mechanizacji w kopalniach dąbrowskich. Por.: I. Pi e t r z a k  - P a  w ł  o w s k a, 
Przewrót przemysłowy i warunki kapitalistycznej industrializacji na ziemiach pol

.skich do 1918 r. (Uprzemysłowienie ... , s. 87). 
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bezpośrednio poprzedzających wielki kryzys z przełomu XIX i XX w., 
tj. w latach dziewięćdziesiątych. W drugim, pokryzysowym etapie tem
po wzrostu koncentracji zatrudnienia i produkcji znacznie osłabło i do 
1910 r. nie przekracza poziomu przedkryzysowego. Bardziej równomier
ny i dynamiczny jest wzrost koncentracji maszyn. Mimo załamania w po
czątkach XX w. ostateczny efekt przewyższa trzykrotnie postępy kon
centracji zatrudnienia i wydobycia. 

Przyczynowe uzasadnienie wyraźnej dwue.tapowości zawiera się w wa
runkach konkurencji i opłacalności tworzenia nowych kopalń lub ich 
likwidacji. Ograniczenie liczby działających kopalń w latach dziewięć
dziesiątych i jej wzrost po kryzysie prowadziły do znacznych wahań 
przyjętego wskaźnika. Stąd też średnie zatrudnienie w kopalniach węgla 
Zagłębia Dąbrowskiego, wykazujące w latach 1899-1900 czterokrotny 
wzrost w stosunku do lat 1877-1879, pozostawało praktycznie na tym 
samym poziomie w okresie poprzedzającym I wojnę światową. W zesta
wieniu z postępami rozwoju produkcji i wyposażenia w maszyny parowe 
oznaczało to dość silną tendencję do wzrostu wydajności pracy w ko-

,Palniach.

Tab. 7. Dynamika koncentracji zatrudnienia, produkcji i energii parowej w górnictwie Zagłębia Dąbrow

skiego35 

Średnia zatrud- Wskaźnik śred- Wskaźnik śred- Wskaźnik śred-

Lata nienia na 1 niego zatrudnie- niego wydobycia niej mocy ma-

kopalnię nia 1877/79 = 1877/79 = 100 szyn 
= 100 1877/79 =100 

1873-1874 222 110 67 83 
1877-1879 202 100 100 100 
1884-1886 326 161 236 269 
1895-1897 731 362 576 769 
1899-1900 813 402 697 962 -

1902-1903 573 284 453 722 
1908-1910 735 363 540 1224 

Możliwości pełnej analizy porównawczej, zwłaszcza z innymi gałęzia
mi przemysłu, są poważnie ograniczone, a ponadto nie za�sze celowe ze 
względu na zróżnicowanie kryter:iów oceny 'Struktury wielkościowej 
w poszczególnych gałęziach przemysłu. Wymogi optymalnej wielkości 
zakładów są zawsze zależne od właściwości i typu produkcji. Poważną 
przeszkodą jest jakość materiałów źródłowych. Jednakże nawet orienta
cyjne dane wskazują, że górnictwo było jedną z najbardziej pod wzglę
dem koncentracji zatrudnienia i produkcji zaawansowaną gałęzią prze
mysłu. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż przeciętny pod względem za
trudnienia zakład przemysłowy jeszcze w 1910 r. nie osiągnął stanu 

35 Opracowano według źródeł wymienionych w przyp. 13 i 26. 
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zatrudnienia właściwego kopalniom węgla w latach siedemdziesiątych 
XIX w. Nawet włókiennictwo., gałąź o stosunkowo wysokim stopniu kon
centracji zatrudnienia, ustępowało górnictwu węgla. W latach 1879-1893 
średnia liczba robotników w zakładzie włókienniczym wahała się od 106 
do 164, a w 1913 r. wynosiła 316,4 robotnika ss. 

W dziale produkcji górniczo-hutniczej zaawansowanie koncentracji, 
wobec zbliżonej już struktury produkcji, było bardziej zbieżne z tenden
cjami właściwymi górnictwu węgla. W obu wypadkach występuje wy
soki poziom i dynamika zmian koncentracji zatrudnienia. Także i w tym 
wypadku górnictwo węgla wysuwa się na plan pierwszy. 

W przemyśle hutniczym średnia liczba zatrudnionych w zakładzie 
wynosiła w 1882 r. - 253, w 1893 r. - 377, w 1899 r. - 571, co świad
czy o niższej niż w górnictwie węgla dynamice rozwoju koncentracji s1.
W przemyśle metalowym przeciętne zatrudnienie w 1 zakładzie osiągało 
wielkość zaledwie 84 robotników w 1884 r. i 106 robotników w 1901 r. 3s 

Wszelkie więc porównania uzasadniają ostateczną konkluzję, że prze
ciętny stan zatrudnienia w kopalniach węgla kwalifikował górnictwo do 
gałęzi o najwyższym w przemyśle Królestwa zaawansowaniu i dynamice 
koncentracji zatrudnienia. 

Tab. 8. Sredoie zatrudnienie w kopalniach węgla Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego $Jąska39 

Zagłębie Dąbrowskie Górny Śląsk 

Rok średnie wskaźnik 
średnie 

wskaźnik 
zatrudnienie 1874 = 100 zatrudnienie 1874 = 100 

na 1 kopalnię na 1 kopalnię 

1874 195 100 270 100 
1884 � 291 149 482 178 
1890 480 246 888 329 
1895 686 352 984 364 
1899 761 390 1070 396 
1902 575 295 1271 470 
1910 735 377 2034 753 

Górnictwo Górnego Śląska w całym badanym okresie przewyższało 
Zagłębie Dąbrowskie zaawansowaniem koncentracji zatrudnienia. W po
czątkach XX w. k<>palnie śląskie zatrudniały przeciętnie dwukrotnie 
większą liczbę robotników niż w Zagłębiu Dąbrowskim. Dynamika roz
woju była przy tym również wyższa, po.wodująca ponad siedmiokrotny 

:io G. Miss a l  o w a i in., Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim 

(Upr zemysłowienie ... , s. 268). 

37 P u s t u ł a, op. cit., s. 133. 

38 Tamże. 
39 Obl iczono według źróde ł wymieniony ch w przyp. 13; dla Górnego Sląska: 

K. Pop i o ł e k, Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX

wieku, Katowice-Kraków 1965, s. 205.
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wzrost średniego zatrudnienia w latach 1874-1913, gdy w górnictwie 
Królestwa najwyższy wskaźnik wzrostu wynosił 3770/o dla 1910 r. i 4130/o 
dla 1913 r. 

W obu zagłębiach dynamika średniego zatrudnienia w kopalni nie do
równywała rozwojowi przeciętnego wydobycia i techniki. Najwyższe tem
po wzrnstu osiągało wyposażenie w maszyny parowe. W latach 1884-
1910 osiągnięty przyrost wynosił w Zagłębiu 4890/o, na Górnym Śląsku 
9540/0. Dla zatrudnienia odpowiednie liczby wynoszą 252°/o i 4210/o. 

Zbliżony, choć w niektórych aspektach także odmienny trend rozwo
ju koncentracji daje statystyczne badanie tego procesu za pomocą stoso
wanej już miary koncentracji 40. 

Tab. 9. Wskaźnik koncentracji zatrudnienia w górnichvie 

Rok Wskaźnik Rok Wskaźnik 

1882 0,55 1899 0,43 

1884 0,57 1900 0,44 

1886 0,41 1901 0,44 

1888 0,50 1902 0,59 

1890 0,47 1910 0,59 

1895 0,51 

Przeciętna wartość wskaźnika w latach 1884-1886 wynosiła 0,50, 
utrzymując się na tym poziomie do połowy lat dziewięćdziesiątych. Po
dobnie jak w wypadku koncentracji wydobycia w okresie nasilenia walki 
konkurencyjnej w ostatnich latach XIX w., a następnie w czasie kryzy

sowego załamania koniunktury wartość wskaźnika spada. Dopiero pod 
koniec kryzysu w 1902 r. następuje zmiana sytuacji. Stopień koncentra
cji wyrażony wskaźnikiem wzrasta do 0,59. Jest to poziom niewiele ustę
pujący stanowi z 1884 r., co oznaczałoby brak postępów koncentracji za
trudnienia. 

Jednocześnie zaawansowanie koncentracji zatrudnienia, które w inter
pretacji statystycznej ocenić można jako średnie, było systematycznie 
w całym okresie niższe niż koncentracja wydobycia. W obu wypadkach 
analogiczny jest kierunek i natężenie zmian wskaźnika koncentracji. 

Brak ciągłości danych statystycznych utrudnia poważnie dokładną 
ocenę adekwatności stosowanego wskaźnika. Bez większego błędu stwier
dzić jednak można, że nie oddaje on wiernie poziomu koncentracji. Po
dobnie jak w wypadku badania koncentracji wydobycia stosowana miara 
charakteryzuje stopień rozproszenia udziału zatrudnienia zakładów drob
nych i skupienia udziału kopalń największych. W Zagłębiu Dąbrowskim 
zakłady górnicze w przeważającei mierze zaliczały się do wielkoprzemy-

•o Tj. krzywej Lorenza i odpowiadającego jej współczynnika koncentracji. Por.

�zy�l� � 
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słowych 41• Udział zatrudnienia poszczególnych kategorii tych zakładów 
był względnie równomierny, zatem formalny miernik koncentracji daje 
częściowe tylko informacje o stopniu rozproszenia. 

Potwierdzeniem po.wyższych spostrzeżeń okaz,uje się porównanie 
wskaźnika koncentracji w górnictwie węgla i innych działach produkcji 
przemysłowej. W przemyśle Królestwa Polskiego objętym nadzorem in
spekcji fabrycznej stopień koncentracji wyrażał się w 1906 r. liczbą 0,69, 
w 1910 r. - 0,71 42

• Przemysł guberni lubelskiej, gdzie koncentracja była 
najsłabsza, charakteryzuje wskaźnik 0,57 w 1886 r., tj. podobny jak 
w górnictwie. Natomiast w dziale produkcji górniczo-hutniczej koncen
tracja zatrudnienia osiąga wskaźnik 0,72 w 1886 r. i 0,76 w 1900 r. 43 

Górnictwo należałoby zatem uznać za gałąź produkcji o stosunkowo 
niskim poziomie koncentracji. Analiza udziału zatrudnienia poszczegól
nych grup przedsiębiorstw górnictwa węglowego i przemysłu górniczo
-hutniczego upoważnia jednak do wniosków przeciwnych 44. 

Tab. 10. Koncentracja zatrudnienia w przemyśle górniczo-hutnirzym i górnictwie węgla w Królestwie 

Polskim w 1886 i 1900 r. (w % ogólnej ilości przedsiębiorstw i zatrudnienia)45 

Górnictwo węgla Górnictwo i hutnictwo 

Przedsiębiorstwa 
1886 r. I 1900 r. 1886 r. 1900 r. � 

zatrudniające przed- przed- przed- przed-

siębior- zatrud- siębior- zatrud- siębior- zatrud- siębior- zatrud-

I stwa nienie stwa nienie stwa nienie stwa nienie 

do 50 robotników 8 
I

o - - 46 4 50 1,5 
51-100 robotników 8 2 8 1 11 3 16 3 
101-200 robotników - - - - 9 5 4 1,5 
201-500 robotników 50 26 33 10 19 27 10 9 
501-1000 robotników 8 12 17 9 11 32 6 10 
powyżej 1000 robot-

ników 26 60 42 80 4 29 14 75 ' 

41 Określenie powyższe ostaje się nawet warunkcm Górnego Śląska, gdzie za
kłady liczące powyżej 100 robotników traktowano jako drobne. Przyjęty przez 
I. Pietrzak-Pawłowską schemat pięciu grup wielkości zakładów klasyfikuje je
w warunkach Królestwa następująco: małe - do 50 robotników, średnie - 51-100,
duże - 101-500, wielkie - 500-1000 i największe - powyżej 1000 robotników.
P i e t r z a k  - P a  w ł  o w s k a, Przewrót przemysłowy ... , s. 86.

42 Statystyka inspekcji fabrycznej nie obejmowała zakładów drobnych, a także 
przemysłu górniczo-hutniczego, co miało wpływ na wartość wskaźnika koncentracji. 

43 K a  c z y ń s k a, Dzieje robotników przemysłowych ... , s. 115. 
44 Zestawienie dotyczy przedsiębiorstw, a nie zakładów. Wskaźnik koncentracji 

jest dla tych ostatnich niemal całkowicie zbieżny i wynosi w 1884 r. - 0,53, 
w 1899 r. - 0,53, w 1902 r. - 0,61, w 1910 r. - 0,60. 

45 Według: SSSGPR, 1886, 1900, oraz E. Ka c z yńs k a, Siła robocza w prze

myśle ciężkim Królestwa Polskiego 1870-1900 (Polska klasa robotnicza. Studia 
historyczne, t. I, Warszawa 1970, s. 110). 
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Skupienie zatrudnienia w wielkich przedsiębiorstwach zatrudniają
cych powyżej 500 robotników było w górnictwie węgla wyższe niż w ca
łym przemyśle górniczo-hutniczym. Górnictwo węgla w latach 1886' 
i 1900 grupowało w tych zakładach 72 i 89°/o robotników, przemysł gór
niczo-hutniczy odpowiednio 61 i 850/o. Należy sądzić, że dział górniczo
-hutniczy liczony bez górnictwa węgla miał jeszcze niższy udział zakła
dów dużych. I tak np. hutnictwo w 1882 r. w zakładach liczących po
wyżej 500 robotników skupiało 51,10/o hutników. Udział tych zakładów 
stanowił 14,70/o ogólnej liczby działających w hutnictwie. W 1899 r. no
tuje się poważny wzrost udziału zatrudnienia największych zakładów 
hutniczych (76,20/o), jednak w dalszym ciągu nie osiągał on poziomu re
prezentowanego przez górnictwo węgla 46. Rozwój wielkich pod względem 
zatrudnienia zakładów był więc w górnictwie węgla co najmniej równy 
jak w przemyśle ciężkim, który obok przemysłu włókienniczego przodo
wał w zakresie koncentracji zatrudnienia. 

W dziale produkcji górniczo-hutniczej stosunkowo dużą rolę odgry
wały, tak jak w górnictwie węgla, zakłady· średnie, liczące 200-500 ro
botników. Ich rozwój charakteryzuje zbieżna w obu wypadkach tenden
cja do spadku znaczenia tej grupy zakładów w miarę postępów koncen
tracji. Z 26'0/o udziału w górnictwie węgla i 27°/o w całym górnictwie 
w 1886 r. wskaźnik ten zmniejsza się do 9-100/o w 1900 r., 

· Zróżnicowane w obu działach produkcji są tendencje rozwojowe
w grupie przedsiębiorstw drobnych, liczących do 50 robotników. O ile
w górnictwie węgla ta grupa zakładów miała znikome znaczenie, to prze
mysł górniczo-hutniczy przynajmniej ilościowo wykazywał w tym za-' 
kresie przewagę. Liczba zakładów drobnych sięgała 500/o całej ilości 
działających w górnictwie i hutnictwie. Udział ich zatrudnienia był jed
nak niewielki (4 i 1,50/o). W górnictwie węgla tendencje rozwoju liczby 
i potencjału zakładów drobnych były zmienne, trudno więc je oceniać
na podstawie fragmentarycznego stanu z lat 1886 i 1900. Jednakże w la
tach, w których działały drobne kopalnie, ich udział nie mógł zmienić. 
obrazu koncentracji w tej- gałęzi. 

O zaawansowaniu koncentracji zatrudnienia w górnictwie świadczy 
też jednostkowy wprawdzie, bo dotyczący ostatnich lat Królestwa Pol
skiego, lecz wymowny przykład. Mianowicie z 58 zakładów prz_emysło
wych zatrudniających powyżej 1000 robotników 10, tj. 17°/o, działało 
w górnictwie węgla. Podobna była sytuacja w grupie zakładów liczących 
ponad 200 robotników, których było 365. W górnictwie węgla w ostat
nich przed I wojną światową latach funkcjonowało ok. 20 takich ko
palń 47• 

46 Dane według: P us tu ł a, op. cit., s. 135. 
47 Według: źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach. polskich., t. III, 

Warszawa 1968, s. 14. 

a - Sobótka 1976, z. 3 
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:rvlimo zbliżonych wartości wskaźnika koncentracji zasadnicze zmiany 
struktury wielkościowej zakładów widoczne są nawet bez odwoływania 
się do porównań międzygałęziowych. Z 26 działających w 1884 r. ko
palń w 6, o zatrudnieniu powyżej 500 robotników, skupiało się 600/o 
ogółu zatrudnionych. Nie istniały jeszcze kopalnie o załogach większych 
niż 1500 robotników. W 1910 r. działały w Zagłębiu Dąbrowskim 33 ko
palnie węgla. Z tej liczby 13 zaliczyć można do zakładów wielkich, któ
rych zatrudnienie przekraczało 500 osób. Ich udział w zatrudnieniu wy
nosił już 880/o. W tym 3 kopalnie miały załogi liczące powyżej 2000 osób. 
Poziom i dynamika koncentracji zatrudnienia były więc o wiele wyższe, 
niż wynikałoby to z interpretacji wskaźnika o wartości 0,57 w 1884 r. 
i 0,59 w 1910 r. 

"Tab. 11. Zatrudnienie w najmniejszych i największych kopalniach Zagłębia Dąbrowskiego (w % 

zatrudnionych w górnictwie )48

Rok I
Do 50 

I 
Powyżej 500 

I 
Powyżej 1000 

zatrudnionych zatrudnionych zatrudnionych 

1882 3 44 

18116 59 14 

1890 1 67 51 

1895 1 89 69 

1899 o 85 69 

1902 84 67 

1910 88 78 

Jak wynika z danych tab. 11, postępujący wzrost znaczenia zakładów 
wielkich w latach dziewięćdziesiątych został już ugruntowany. W ko
palniach liczących powyżej 500 zatrudnionych skupiało się ponad 800/o 
robotników górnictwa. Ten typ zakładów miał również znaczny udział 
pod względem ilościowym. W 1895 r. kopalnie te stanowiły 530/o, 
a w 1910 r. - 39'0/o. Natomiast liczba (i udział ilościowy) kopalni o naj
mniejszym zatrudnieniu była dość zmienna i wynosiła 310/o w 1884 r. 
i 220/o w 1902 r. W latach dziewięćdziesiątych liczba ich nie przekraczała 
kilku procent całego stanu działających kopalń. Także w początkach 
XX w. udział ich był niewielki - 9°/o w 1910 r. 

Twierdzenie o przewadze i ugruntowaniu znaczenia wielkich zakła
dów uzasadnia następujące porównanie. W latach międzywojennych udział 
największych kopalń (ponad 1000 robotników) nieznacznie tylko przekra
czał stan, jak.i reprezentowało górnictwo przed 1913 r. W 1928 r. kopal
nie te stanowiły 360/o liczby i 800/o zatrudnienia w górnictwie. W 1933 r. 
odpowiednio: 34 i 730/o. Kopalnie te działały już przed 1913 r. i z nielicz
nymi wyjątkami posiadały wówczas załogi mniejsze niż w okresie mię-

4s Według: AGD, 675; SSSGPR, 1886, 1890, 1895, 1899, 1902, 1910.
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dzywojennym. Były to więc zakłady o ukształtowanych jeszcze za cza
sów Królestwa kapitalistycznych stosunkach produkcji 49. 

Właściwością procesu przemian strukturalnych w górnictwie były to
warzyszące rozwojowi koncentracji potencjału produkcyjnego szerokie 
przeobrażenia struktury własnościowej, a zatem i organizacyjnej. Rezul
tat ostateczny sprowadzał się do doskonalenia kapitalistycznych stosun
ków produkcji. Zasadniczym objawem tej ewolucji był rozwój nowego 
typu własności kapitalistycznej - spółek akcyjnych. W przedsiębior
stwach tych postępy koncentracji były znacznie szybsze niż w tradycyj
nych firmach i reprezentowały tempo przeobrażeń ustroju gospodarcze
go. W górnictwie dąbrowskim ten rodzaj przedsiębiorstw stosunkowo 
wcześnie decydował o rozwoju produkcji i zatrudnienia. W okresie na
stępującym bezpośrednio po dezetatyzacji działały zresztą w górnictwie, 
obok tworzonych spółek akcyjnych, także przedsiębiorstwa org�nizowane 
w formie gwarectw górniczych, mających atrybuty nowoczesnych zakła
dów kapitalistycznych 50_ Procesy koncentracji zatrudnienia były w nich 
wyjątkowo silne i dynamiczne. 

Już w końcu lat siedemdziesiątych dwie istniejące spółki akcyjne: To
warzystwo Warszawskie i Towarzystwo Francusko-Włoskie oraz Gwa
rectwo Hr. Renard i Gwarectwo von Kramsty grupowały 75-85°/o wydo
bycia i ok. 700/o zatrudnienia w górnictwie. Tę przewagę potencjału pro
dukcyjnego utrzymywały wymienione przedsiębiorstwa aż do 1913 r. 
Gwarectwo von Kramsty zatrudniało w 1878 r. ponad 1000 robotników, 
w latach osiemdziesiątych ponad 2000. Wraz z przekształceniem go 
w 1890 r. w spółkę akcyjną zatrudnienie w jego kopalniach wzrosło osią
gając ponad 4 tys. osób, a w 1910 r. liczba robotników wynosiła 5 300 51. 

Przedsiębiorstwo to skupiało stale około 1/3 liczby zatrudnionych w gór
nistwie węgla. 

Drugim co do wielkości przedsiębiorstwem górniczym było Gwarec
two Hrabia Renard. Według danych, które podaje A. Brożek, w latach 
1873-1875 'także i tu pracowało z górą 300/o robotników górnictwa. Licz
by te wydają się jednak zbyt wysokie. Zatrudnienie tego przedsiębior
stwa stano·wiło 14,30/o (1875-1877) ogółu robotników górniczych i utrzy
mywało się na poziomie 13-160/o do początków XX w. Liczba zatrud
nionych wynosi jednak stale ponad 1,5-2 tys. osób 52. Nieco mniejsze 
ilości robotników zatrudniały: Towarzystwo Warszawskie - 700 robot
ników w końcu lat siedemdziesiątych i 3500 w 1910 r., Towarzystwo 

49 Statystyka przemysŁu węgiowego w państwie poiskim za 1928 rok, s. 93-94;

tamże za 1933 rok, s. 117-118. 

50 Dotyczy to Gwarectwa Hr. Renard i Gwarectwa von Kramsty. 
51 A. Br oż e k, Z problematyki kapitału górnośląskiego w górnictwie Zagłębia 

Dąbrowskiego (Zeszyty Naukowe WSE Katowice, 1958, nr 4, s. 164). Dane według 

,,Przeglądu Technicznego" oraz SSSGPR za odp. lata. 
s2 AGD, 534, 2401, oraz SSSGPR, 1910, s. 387-392.

3 - Sobótka 1976, z. 3 
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Francusko-Włoskie 1357 robotników w 1878 r. i 2606 w 1910 r. Od 
początków XX w. także nowo powstałe Towarzystwo Saturn zwiększa 
zatrudnienie do 2145 osób ss.

Tab. 12. Zatrudnienie w największych przedsiębiorstwach górniczych (w % zatrudnionych w gór-
nictwle)54

Przedsiębiorstwo 11874-18791 1885 r. 1895 r. 1900 r. 1910 r. 

Towarzystwo Sosnowieckie 15,5 28,5 31,4 30,8 21,7 
Towarzystwo Hrabia Renard 13,5 16,1 16,2 11,9 10,3 
Towarzystwo Warszawskie 9,5 9,6 13,6 12,2 14,4 
Towarzystwo Francusko-

-Włoskie 27,08 19,3 l 5,1 ll,4 10,7 
Razem 4 największe przedsię-

biorstwa 65,5 73,5 76,2 66,3 57,1 
Towarzystwo Czeladź 3,1 3,9 5,2 9,4 
Towarzystwo Francusko- 2,6 3,6 

-Rosyjskie
Towarzystwo Saturn 

/Hohenlohe 10,0 8,8 
Towarzystwo Grodzieckie 5,0 
Towarzystwo Flora 7,0 
Razem 9 przedsiębiorstw 65,5 76,6 80,2 84,1 90,9 

a Tylko w latach 1876-1879. 

Tendencje do zmian koncentracji zatrudnienia w największych przed
siębiorstwach opartych na nowoczesnych formach kapitału są wyraźne, 
choć dwukierunkowe. Przy utrzymującej się dominacji czterech naj
większych firm węglowych zaznacza się spadek udziału ich zatrudnienia 
do końca lat dziewięćdziesiątych. Jeśli w 1885 r. zatrudniały one 73,5°/o 
robotników górnictwa, to w 1910 r. udział ten spada do 57,10/o. Spadek 
ten dotyczy wszystkich, z wyjątkiem Towarzystwa Warszawskiego, przed
siębiorstw. Jednocześnie widoczny jest stały wzrost udziału zatrudnienia 
wszystkich przedsiębiorstw działających od 1900 r. w formie spółek ak
cyjnych. W 1910 r. ten typ kapitału grupuje ponad 900/o ogólnej liczby 
zatrudnionych w górnictwie, gdy w 1885 r. 76,60/o. Dla uzupełnienia do
dać należy, że liczba odrębnych podmiotów własności w górnictwie węg
lowym Zagłębia wynosiła: w 18ą5 r. - 13, w 1900 r. - 14, w 1902 r. -
21, a w 1910 r. - 22 ss. Rosła także liczba przedsiębiorstw drobnych, co 
tym bardziej potwierdza wzrost koncentracji. 

Można więc uznać, że z początkiem XX w. niemal całe zatrudnienie 
w górnictwie węgla skupiało się w wielkich i największych przedsiębior-

53 Tamże. 
$4 AGD, 882, 2401; GPR, 1885; SSSGPR, 1895, 1900, 1910. 

55 W tym niektóre będące przedmiotem dzierżawy, liczone jako odrębny tytuł 
własności. Por.: SSSGPR, 1910, s. 387--.392. 
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stwach i niewielki tylko odsetek rozproszony był w drobnych zakładach 
o niż.szej formie organizacji kapitału.

Proces kształtowania się wielkich przedsiębiorstw rozpoczął się dość
wcześnie, bo już w połowie lat osiemdziesiątych. Wysoki poziom opła
calności produkcji oraz koncentracja i' centralizacja kapitałów stanowiły 
bodziec do dalszego wzrostu potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw. 
Stan ten utrwalała także niska cena sily roboczej. Na przełomie XIX 
i XX w. zaawansowanie koncentracji zatrudnienia osiągnęło swój naj
wyższy poziom. Przy silnie zaostrzonej konkurencji wielkie przedsię
biorstwa i zakłady skupiały ok. 900/o zatrudnienia. W początkach XX w. 
udział ten nieco się zmniejszył, lecz w dalszym ciągu zapewniał on do
minującą pozycję tak pod względem zatrudnienia, jak i wydobycia. 

KONZENTRATION UND ZENTRALISIERUNG DES OKONOMISCHEN 

POTENTIALS IM KOHLENBERGBA U DES KOHLENREVIERS 

VON DĄBROWA GÓRNICZA (1869-1913) 

Der Aufsatz bęfasst sich mit den Eigenschaften und Eigenttimlichkeiten der 
grundsiitzlichen Strukturveriiinderungen im Kohlenbergbau des Dąbrowa Górnicza
Reviers in der Zeit der kapitalistischen lndustrialisierung. Am typischsten und 

folgenreichsten waren hier die Prozesse der Zentralisierung und Konzentration 

der Kapitale, der Beschaftigung und der Produktion. 
Im Kohlenbergbau von Dąbrowa Górnicza ist die Genese dieser Prozesse in 

der technischen Revolution und in den Veriinderungen in der Politik gegeniiber 

der Industrie aus den 70er Jahren des 19.Jh. zu suchen. Unter den Bedingungen 
der Belebung kam es zum deutlichen Anstieg der Rentabilitat der Produktion und 

zur intensiven Akkumulation der Kapitale. Zugleich er.f-Olgte eine Evolution der 

Eigentumsverhaltnisse in der Richtung der Form des Aktieneigentums. 
Auf diesem Wege kommt es zur Konzentration betriichtlicher Kapitalbestiinde 

in einigen Unternehmen, die gegen Ende des 19.Jh. im Prinzip die gesamte Kohlen

produktion beherrscht haben. Eine Analyse der Entwicklungstendenzen zeigt .da
riiber hinaus, dass die Konzentration der Produktion bereits zu Beginn der 80er 

Jahre deutlich vorangeschritten war. Sie verlief aber langsamer ais die Kon

zentration der Technik im Bergbauwesen. Der Prozess der Konzentration der 
Beschaftigung fiihrte, trotz erheblicher struktureller Schwankungen, zur Heraus

bildung der 'Vorherrschaft kapitalistischer Produktionsverhaltnisse im Bergbauwesen 

urn die Wende der 80er und 90er Jahre. Die Einschiitzung der Entwicklungsinter

dependenz dieser Prozesse erlaubt die Schlussfolgerung, dass gerade in dieser 

Zeit die Voraussetzungen fiir die Monopolisierung der Produktion im Kohlenberg

bau von Dąbrowa Górnicza herangereift sind. 
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ZYGMUNT HEMMERLING 

RUCH LUDOWY WOBEC POWSTAŃ ŚLĄSKICH 

Włączenie w 1922 r. Górnego Sląska w granice państwa polskiego 
oznaczało zamknięcie pewnego okresu walki o kształt terytorialny i gra
nice II Rzeczypospolitej. Powstania śląskie stanowiły kolejny i doniosły 
etap walki o wyzwolenie narodowe i społeczne. III powstanie śląskie, 
obok powstania wielkopolskiego, było drugim w historii narodu zrywem 
powstańczym, który zakończył się częściowym zwycięstwem ludności
polskiej. 

· 
. ·t, ! 

Znaczenie powstań śląskich w naszych dziejach najnowszych· spra..: 

wiło, że stały się one przedmiotem dość wszechstronnych badań, których 
rezultaty opublikowano już w wielu opracowaniach, rozprawach i arty
kułach 1. W dotychczasowym dorobku historiograficznym jest jednak pe
wien krąg zagadnień dotychczas niedostatecznie znanych. Spośród wie
lu z nich można wymienić problem aktywności wsi górnośląskiej w okre
sie powstań, rozwój świadomości politycznej i narodowej chłopów, dzia-

1 Spośród wielu z nich na uwagę zasługują: K. P op i o ł e k, Trzecie śląskie 
powstanie, Katowice 1964; Zródla do dziejów powstań śląskich, pod red. K. Po

p iołka, t .  I-III, Wro c ław 1963-1974. T. J ę dr us z c z  a k, Polityka Polski w spra
wie Górnego Śląska 1918-1922, W arszawa 1969; te n że, Powstania śląskie, wyd. 2, 

Katowice 1966; te n że , Rola powstań śląskich w kształtowaniu się państwowości 
polskiej po pierwszej wojnie światowej, Katowice 1971; M. O r  ze c ho wski, 

W. W rzes iński, Tradycje powstań śląskich w polski�j myśli politycznej (Ślą

ski Kwart a lnik History c zny Sobótka , XXVII, 1972 , nr 1, s. 5-29); K. Pop i olek,

Górnego Sląska droga do wolno.ki, Katowice 1967; J. Pop i olek, Miejsce po

wstań śląskich w walkach o społeczne i narodowe wyzwolenie narodu polskiego,
Katowice 1971; J. Pr z ew l o c k  i, Pierwsze powstanie śląskie, Katowice 1969;

H. Re c ho w i c z, Społeczno-polityczna ocena powstań śląskich w minionym
50-cioleciu, Katowice 19'71; W. Ryże wski, Powstania śląskie 1919-1921, W ar

szawa 1966; K. Smo g o r  ze wski, Sprawa Sląska na konferencji pokojowej
w 1919 roku, Katowice 1935; J. W yg 1 e nd a, Plebiscyt i powstanie śląskie,
Opole 1966; W. Zie 1 iński, Społeczno-polityczna aktywność mas górnośląskich

w latach powstań i plebiscytu, Katowice 1971; te n że, Stosunek społeczeństwa
polskiego do powstań i plebiscytu na Górnym Sląsku 1919-1921, Katowice 1968;

J. Ludy g a - La sko wski, Zarys historii trzech powstań śląskich 1919-1920-
1921, W arszawa -Wrocław 1973.
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łalność patriotyczna i narodowa chłopskich organizacji społeczno-zawo
dowych i udział chłopów polskich w organizowaniu różnych form pomo
cy na rzecz ludności polskiej na Górnym Sląsku. Nie znany jest nam do
tychczas również bliżej stosunek wobec powstań śląskich stronnictw lu
dowych, ich kierownictw i aktywu terenowego, klubów sejmowych i re
prezentacji tych stronnictw w rządzie. 

W niniejszym artykule podjąłem próbę przedstawienia stosunku stron
nictw ludowych, tj. PSL Wyzwolenie i PSL Piast, PSL Lewicy, Chłop
skiego Stronnictwa Radykalnego oraz klerykalnego i zachowawczego Pol
skiego Zjednoczenia Ludowego, do powstań śląskich. Starałem się również 
ukazać aktywność wsi górnośląskiej w tym okresie. Oprócz względów 
merytorycznych o wyborze tych problemów zadecydowały: zdekompleto
wany, trudno dostępny i rozproszony materiał źródłowy, jak również 
ograniczone ramy artykułu. 

Ruch ludowy niemal od chwili powstania włączył do swoich postu
latów programowych hasło odzyskania niepodległości. Wysuwał je w spo
sób otwarty lub zawoalowany, w programach, odezwach i prasie, w za
leżności od sytuacji i warunków politycznych panujących w danym za
borze. Uświadamiał on chłopów o poczuciu własnej odrębności narodo
wej i upowszechniał idee odbudowy niepodległości Polski. Wizja nowej 
i niepodległej Polski w 1918 r. przybierała w działalności ruchu ludowe
go antyszlachecki i demokratyczny kształt. Potrzebę wiązania programu 
wyzwolenia narodowego i społeczno-politycznego szczególnie akcentowa
ły radykalne nurty ruchu ludowego. -Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
aczkoiwiek wszystkie stronnictwa głosiły hasło Polski Ludowej, to pod
kładały pod to pojęcie niejednakowe treści społeczno-polityczne. Przy
szły kształt ustrojowy państwa miał tymczasem niemal decydujący wpływ 
na upowszechnienie idei niepodległościowej wśród chłopów i ich czynną 
walkę o niezależny byt państwowy. 

Jak wykazują, aczkolwiek niepełne, badania historyków, udział chło
pów w organizacjach wojskowo-niepodległościowych był dość pokaźny 2. 

Stanowił on w dużej mierze zasługę ruchu ludowego, który poprzez swo
ją działalność przyczynił się do podniesienia świadomości narodowej i po
litycznej chłopów. Niemałą rolę na tym polu odegrały ugrupowania ru
chu robotniczego, które oddziaływały na środowiska wiejskie, oraz do
świadczenia zdobyte przez chłopów w czasie I wojny światowej. Ruch 
!udo.wy i znajdujące się pod jego wpływem środowiska chłopskie ode
grały czynną rolę w okresie walki o niepodległość. Brały one udział

2 J. M o  1 en d a, Wkład ruchu ludowego w odzyskanie niepodlegtego państwa 

polskiego w 1918 roku (Ruch ludowy a sprawa niepodległości. Materiały z sesji 

naukowej zorganizowanej przez ZHRL z okazji 50 rocznicy odzyskania niepodle

głości przez państwo polskie, przygotowała do druku A. Więzikowa, Warszawa 

1969, s. 32); t e  n że, Rola ruchu ludowego w odbudowie rziepodlegfości Polski 

(Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, nr 10, 1968, s. 5-34). 
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w burzeniu zaborczego aparatu władzy, rozbrajaniu policji, wojska i or
ganizowani u pierwszych władz polskich. 

Po 1918 r. wszystkie ugrupowania ruchu ludowego stanęły na grun
cie państwowości polskiej. Główny wysiłek koncentrowały na umocnie
niu zdobytej niepodległości, przeprowadzeniu reform o charakterze ogól
nodemokratycznym, rozwoju demokracji parlamentarnej na gruncie pa
nującego ustroju kapitalistycznego. 

Dążenia stronnictw ludowych do utrwalenia zdobytej niepodległości 
i przeprowadzenia niezbędnych reform społecznych znalazły pełny wyraz 
w ich uchwałach i programach. Piastowcy w swoim programie z czerwca 
1919 r. stwierdzali m. in.: ,,PSL wszystkie wysiłki kieruje ku temu, by 
zjedno.czenie wszystkich ziem polskich ostatecznie przeprowadzić, odzy
skaną niepodległość ojczyzny utrwalić, przed nieprzyjaciółmi obronić, 
potęgę jej i rozkwit na szerokich, demokratycznych zasadach ugrunto
wać, ludowi polskiemu, prawowitemu włodarzowi państwa, władztwo rze
czywiste zapewnić i zabezpieczyć" s. Te same cele polityczne podtrzymy
wał w pełni kolejny program tegoż stronnictwa z lutego 1920 r. 

Uchwalony w marcu 1921 r. program PSL Wyzwolenie stwierdzał, że 
„obecnie głównym celem naszego Stronnictwa jest utrwalenie i obrona 
niezawisłości Polski przez zaprowadzenie w niej rządów szczerze ludo
wych" ·1. Na gruncie państwowości polskiej, pełnej troski o umocnienie 
niepodległego bytu państwowego i sprawiedliwych granic stały: Pol
skie Zjednoczenie Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe Lewica, Chłop
skie Stronnictwo Radykalne i inne. W duchu umocnienia państwowości 
polskiej, zabezpieczenia jej niepodległego bytu wypowiadały się także 
programy innych, znacznie mniej wpływowych stronnictw, jak Polski 
Związek Ludowy „Odrodzenie" działający na Wileńszczyźnie i Zjedno
czenie Włościan w Wielkopolsce: 

Tymczasem realizacja tych postulatów programowych napotykała 
olbrzymie trudności. Państwo polskie od chwili swego powstania znalazło 
się w konflikcie nieomal ze wszystkimi sąsiadami. Polska w pierwszym 
okresie niepodległości miała spór graniczny z Litwą i Czechosłowacją. 
Nie przysparzała jej autorytetu na arenie międzynarodowej wojna z Ro
sją Radziecką. Część granicy zachodniej Polski z Niemcami wytyczyło 
powstanie wielkopolskie, a granice na Warmii, Mazurach oraz Górnym 
Sląsku miały być wyznaczone po przeprowadzeniu plebiscytu. 

Ziemie polskie, na których zgodnie z postanowieniami traktatu wer
salskiego miał się odbyć plebiscyt, budziły żywe zainteresowanie ruchu 
ludowego. W odróżnieniu od terenów wschodnich II Rzeczypospolitej za
mieszkiwali je chłopi i robotnicy, których kilkuwiekowa walka z napo
rem germanizacyjnym budziła wśród pozostałych mieszkańców wsi głę-

;i S. Lat o, W. St a n kie w i cz, Programy stronnictw ludowych, Warszawa

1969, s. 164. 
4 Tamże, s. 181. 
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bokie uznanie i szacunek. Niektóre stronnictwa ludowe określały swój 
stosunek wobec Górnego Sląska na pierwszych, odbywających się 
w przeddzień wyzwolenia zjazdach i programach. 

PSL Piast dało wyraz swojemu stanowisku w sprawie zjednoczenia 
i niepodległości Polski w rezolucji zgłoszonej przez posła Włodzimierza 
Tetmajera i przyjętej przez Koło Polskie w dniu 28 V 1917 r. Nawiązując 
do niej Rada Naczelna z końca listopada tegoż roku głosiła, że „wita obu
dzenie się świadomości narodowej w prastarej piastowskiej dzielnicy 
śląskiej i zobowiązuje swoją reprezentację polityczną do unicestwienia 
wszelkich zakusów, zdążających do oderwania Sląska od przyszłej zjed
noczonej Polski" 5• Obradujący w dniu 11 XI 1918 r. w Warszawie zjazd 
PSL Wyzwolenie stwierdzał, że „państwo polskie obejmować winno 
wszystkie ziemie zamieszkałe w większości swej przez Polaków, nie tylko 
zatem Królestwo Polskie, ale całe zabory: austriacki i pruski (ze Slą
skiem)" 6. Polskie Zjednoczenie Ludowe w programie z listopada 1918 r.
stwierdzało: ,,PZL dąży do utworzenia silnego i niepodległego państwa 
polskiego ze wszystkich ziem polskich z dostępem do morza" 1. Chłopskie 
Stronnictwo Radykalne w swoim programie z lipca 1922 r. pisało: .. ro
zumiejąc, że bez morza i bez portu nie będzie się mogła Rzeczpospolita 
Polska gospodarczo rozwinąć i uniezależnić od swych sąsiadów, dążyć 
będzie do odzyskania dla Polski niezbędnego Gdańska i szerokiego wy
brzeża morskiego, a uważając ziemie odwiec:mie polskie, zamieszkałe 
przez chłopów i robotników polskich, za niewątpliwie i niezbicie nasze, 
nie pragnąc nigdy ziem cudzych ani podbojów, będzie usiłowało odzy
skać dla Polski środkami dyplomatycznymi oba Sląski, Warmię i Mazu
ry" s. Uchwalony w dniu 10 listopada tegoż roku program Zjednoczenia 
Włościan tak precyzował stanowisko wielkopolskich ludowców do spra
wy Sląska: ,,Całą silą zaś będzie Związek nasz dążył do tego, by miano
wicie Sląsk, jako niewątpliwie polska dzielnica, wrócił do ojczyzny" s. 

W dniu 30 i 31 VII 1919 r. odbyła się debata sejmowa nad ratyfika
cją traktatu wersalskiego. Dostarczyła ona klubom poselskim poszcze
gólnych ugrupowań politycznych doskonalą okazję do wyrażenia swoje
go stanowiska wobec problemu terytorialnego kształtu Polski i jej przy
szłych granic. Wincenty Witos w debacie nad tym traktatem wyraził ubo
lewanie, że niezawisłość nie przypadła w udziale wszystkim ziemiom 
polskim, a o losach ich ma dopiero zadecydować plebiscyt 10

. Z ramienia 
PSL Wyzwolenie zarówno Eustachy Rudziński, jak i Maciej Rataj wy
powiadali się za odroczeniem ratyfikacji traktatu wersalskiego i tzw

_. 

s „Piast", 2 XII 1917. 
6 Programy stronnictw Ludowych, s. 147. 
1 Tamże, s. 153. 
a Tamże, s. 216. 
9 Tamże, s. 168. 
10 82 posiedzenie Sejmu w dniu 31 VII 1919 r.
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traktatu mniejszościowego, uważając, że stoi on w kolizji z zasadą suwe
renności państwa polskiego. Rataj w swoich wspomnieniach przyznawał, 
że zajął takie stano.wisko, gdyż wymagało tego poczucie godności naro
dowej. Był jednak z góry przekonany o tym, Ż€' w Sejmie znajdzie się 
w mniejszości, mimo iż traktat wersalski „nie uwzględniał wszystkich 
naszych nadziei dotyczących naszych granic zachodnich" 11. W swoich 
wystąpieniach przedstawiciele dwóch ·najbardziej wpływowych stron
nictw ludowych podzielili ogólną opinię społeczeństwa o krzywdzących 
postanowieniach traktatu wersalskiego w sprawie ziem etnicznie pol
skich. Powszechna bowiem była świadomość, że jest on krokiem wstecz 
w stosunku do projektu, który przewidywał przyłączenie Górnego ślą
ska do państwa polskiego. 

Podobnie jak i w całym społeczeństwie polskim losy Górnego Sląska 
budziły żywe zainteresowanie ruchu ludowego. Wiele uwagi poświęco
no mu w prasie, na zjazdach, wiecach, a nawet zebraniach kół wiejskich. 
Sprawa Górnego Sląska była problemem nieno·wym w działalności stron
nictw ludowych. Już bowiem w latach osiemdziesiątych XIX w. Bole
sław Wysł,ouch wypowiadał się za granicami etnograficznymi przyszłej 
niepodległej Polski i przyznaniem prawa samoistnienia innym narodo
wościom zamieszkującym ziemie dawnej Rzeczypospolitej. W swoich 
Szkicach programowych zamieszczonych na łamach „Przeglądu Społecz
nego" w 1886 r. pisał: ,,Zapytujemy siebie, dlaczego gubernie mohylow-· 
ska i witebska tak szybko pozbawiają się cech polskości, a Sląsk i Ma
zowsze prawie w oczach naszych odradzają się? Dlaczego tam kilku
dziesięcioletnia rusyfikacja zabiła narodowość polską, a tu kilka wieków 
germanizacji nie uczyniły kraju niemieckim? Bo tam polską była i jest 
szlachta, a na śląsku i Mazurach polskim jest lud prosty, który język 
swój i narodowość zachowuje silnie i uparcie wśród najmniej pomyśl
nych okoliczności" 12. 

Niewątpliwą zasługą stronnictw ludowych było to, że popularyzowa
ły problematykę Górnego śląska wśród społeczeństwa wiejskiego. Zapo
znawały je z tradycjami historycznymi tych ziem, z istniejącymi tam 
bogactwami naturalnymi oraz wieloletnią i uporczywą walką tego re
gionu z polityką germanizacyjną. Wśród argumentów świadczących o pol
skości tych ziem na pierwszy plan wysuwano fakt zamieszkiwania tam 
ludności polskiej. Jej też losy szczególnie bliskie były chłopskim ugrupo
waniom politycznym. ,,Wyzwolenie" apelowało do swoich czytelników: 
·,,Nie o węglu i nieprzebranych skarbach Górnego Śląska, ale o bracie
Górnoślązaku pamiętajmy nade wszystko" 1a.

Decyzja o plebiscycie zaostrzyła sytuację na Górnym Sląsku. Wywo
łała poczucie krzywdy wśród zamieszkującej go ludności polskiej, która

11 M. R at aj, Pamiętniki, Warszawa 1965. s. 51.
12 „Przegląd Społeczny", nr 5, Lwów 1886, s. 327-332. 

13 „Wyzwolenie", 16 I 1921. 



438 Zygmunt Hemmerling 

stanowiła większość mieszkańców nawet w świetle niemieckich źródeł 
urzędowych. Plebiscyt opóźniał przyłączenie Górnego Sląska do Pol
ski, stwarzał stronie niemieckiej możliwości pozyskiwania ludności wa
hającej się, a jej dyplomacji szansę wykorzystania trudnego położenia 
Polski na arenie międzynarodowej i wpływania na te państwa koalicyj
ne, które były niechętne sprawie przyłączenia Górnego Śląska do Pol
ski. 

Stronnictwa ludowe, a szczególnie PSL Lewica, Chłopskie Stronnic
two Radykalne, a także i Polskie Zjednoczenie Ludowe, uważały, że przy
jęcie decyzji o plebiscycie na Górnym Sląsku jest wyrazem nieprzychyl
nego stanowiska koalicji wobec Polski. Nie można bowiem w drodze ple
biscytu rozstrzygać losów ziem bezspornie polskich. Zdaniem tych stron
nictw winę za to ponosi również dyplomacja polska, a szczególnie Ignacy 
Paderewski i Roman Dmowski, którzy wykazywali zbytnią uległość wo
bec koalicji lub wręcz zaprzepaścili sprawę polską w Wersalu. Ksiądz 
Eugeniusz Okoń, przywódca Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, su
gerował nawet, że nie należy ratyfikować traktatu wersalskiego, dopóki 
nie zostanie przyznany Polsce Gdańsk i oba Sląski 14• Postulował rów
nież, by wytężyć wszystkie siły i naprawić błędy - jak to nazywał -
szlacheckiej dyplomacji. 

Polacy górnośląscy w nocy z 16 na 17 VIII 1919 r. po raz pierwszy za
protestowali przeciwk-0 decyzji traktatu wersalskiego o plebiscycie i chwy
cili za broń. 

W odpowiedzi na to PSL Wyzwolenie stwierdzało, że bezpośrednią 
przyczyną wybuchu powstania była decyzja o plebiscycie. Przypominało, 
iż na Sląsku przeciwko odwiecznemu wrogowi i niemieckiej przemocy 
walczy chłop i robotnik. Zwracało się z apelem do opinii światowej i pro
testem przeciwko dyplomacji państw koalicyjnych, która doprowadziła 
do krwawych ofiar na Górnym Sląsku. Jej stanowisko - zdaniem PSL 
""\Vyzwolenie - uniemożliwiało rządowi polskiemu udzielenie skutecznej 
pomocy broczącym krwią powstańcom. 

PSL Wyzwolenie wyraziło pełną solidarność z powstańcami śląskimi. ( 
Stało na stanowisku, że nadszedł odpowiedni moment połączenia Górnego 
Sląska z Macierzą. Wezwało wszystkie koła do organizowania wieców 
i zbierania ofiar pieniężnych na powstańców 1s. Domagało się od rządu 
natychmiastowej i energicznej · obrony tej dzielnicy, podjęcia kroków 
zmierzających do usunięcia władz niemieckich z Górnego Sląska. Nie
które organizacje terenowe PSL Wyzwolenie głosiły, że zwycięstwo ludu 

górnośląskiego to zwycięstwo idei polskiej na zachodzie, zwycięstwo chło
pów i robotników. Apelowały do swoich członków i zwolenników, by 
przyczynili się do tego zwycięstwa, ale kiedy zajdzie p-0trzeba oddali 

14 E. Ok oń, Waika o Gdańsk (Jedność Chłopska, 25 I 1920). 
15 „Wyzwolenie", 13 VIII 1919.
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również i życie. Zarząd Powiatowy PSL w Lublinie przyjmował zgło
szenia ochotników 16. 

W dniu 31 VIII 1919 r. odbyło się w Warszawie p0siedzenie Rady 
Naczelnej PSL Wyzwolenie, na której Stanisław Thugutt omówił sprawę 
Sląska i potrzebę walki całego społeczeństwa polskiego o jego wyzwole
nie. Rada Naczelna. w przyjętej uchwale protestowała przeciwko gwał
tom i okrucieństwom dokonywanym na ludności polskiej, w pełni aprobo
wała walkę zbrojną podjętą przez Górnoślązaków, wzywała koła do or
ganizowania Komitetów ObTony śląska i udzielania pomocy powstań
com 11. Wyzwoleńcy wzywali rząd, by domagał się interwencji militar
nej na Górnym Sląsku ze strony wojsk alianckich. 

W okresie I powstania śląskiego również i PSL Piast zajmowało ana
logiczne stanowisko jak PSL Wyzwolenie wobec podstawowych proble
mów Górnego Sląska. Jego zdaniem, zgodnie z dążeniami traktatu wer
salskiego, u którego podstaw legło prawo na�odów do stanowienia o swo
im losie, Górny Sląsk winien wejść na równi z innymi ziemiami zaboru 

\ 

pruskiego bez plebiscytu w skład Rzeczypospolitej. Klub posłów PSL 
Piast „stwierdza, że naród polski nie cofnie się przed żadnymi środkami 
i ofiarami, aby polski Górny Śląsk złączyć z Macierzą" 1s. 

Klub domagał się także od rządu, aby zażądał od państw koalicyjnych 
usunięcia paramilitarnych organizacji i administracji niemieckiej z tere
nu plebiscytowego i zastąpienia ich wojskami państw sprzymierzonych. 
Pod koniec 1919 r. PSL Piast wystąpiło z nienowym już postulatem pod
noszonym w lipcu przez kierownictwo polskiego obozu w sprawie obsa
dzenia Górnego Sląska oddziałami armii gen. Hallera. Miało to się przy
czynić do złagodzenia istniejących napięć i odsunąć na plan dalszy dą
żenia do walki zbrojnej 19_ 

Przedstawiciel dawnego Zjednoczenia Ludowego Henryk Wyrzykow
ski traktował I powstanie śląskie jako nieuniknioną konsekwencję pru
skiej zaborczości - niemieckiego imperializmu. Najlepszą odpowiedzią 

16 „Wyzwolenie", 28 IX 1919. 
11 Uchwała mówiła: ,,Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego prote

stuje najmocniej przeciwk:o bezecnym gwałtom i okrucieństwom popełnianym przez 
Niemców na ludzie polskim na Śląsku. Powstanie zbrojne na śląsku Rada Na
czelna uważa za zupełnie zrozumiały wybuch obrony ludu ciemiężonego przez 
setki lat i prowokowanego przez szereg miesięcy. 

Rada Naczelna wzywa wszystkie koła PSL do organizowania Komitetów 
Obrony Sląska dla przyjścia powstańcom z pomocą i pokrzepienia serc ich wido
kiem Polski, gotowej na najcięższe ofiary w obronie piastowskiej dzielnicy śląskiej. 

Zarazem Rada Naczelna wzywa rząd do najenergiczniejszeg,o upomnienia się 
o krzywdę ludu polskiego na śląsku, zapewniając go, że cały naród jest gotów
do walki z odwiecznym ciemiężcą Polski", ,,Wyzwolenie", 7 IX 1919.

1a „Piast", 31 VIII 1919. 
19 Por. ,,Piast", 31 VIII 1919, oraz W. Z i e  1 i ń s k i, Spoleczno-poUtyczna

aktywność mas górnośląskich w latach powstań i plebiscytu (Sesja naukowa w 50 
rocznicę powstania śląskiego, Katowice-Opole 26-27 kwietnia 1971, s. 13). 
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na te poczynania byłoby wysłanie wojsk na pomoc Górnoślązakom, ale 
na taką decyzję nie pozwala wo.jna prowadzona przez Polskę na wscho
dzie. Rząd polski, jego zdaniem, winien się zwrócić do koalicji, by Niem
cy opuścili Górny .Sląsk, a jeśli to nie pomoże, przejąć sprawę we własne 
ręce i rozstrzygnąć na drodze wojskowej 20. 

Ogólnie można przyjąć, że mimo pewnej różnicy stanowisk w kwe
stiach szczegółowych stronnictwa ludowe szukały rozwiązania sprawy 
Górnego Sląska w ramach polityki rządu Ignacego Paderewskiego lub 
nawet przy użyciu wojska. Powszechna była niewiara w dobrą wolę koa
licji. 

Doświadczenia pierwszego powstania skłoniły PSL Piast do bardziej 
generalnej oceny dotychczaso.wej polskiej polityki zagranicznej i sfor
mułowania na marginesie tych rozważań jakże trafnych uwag. ,,Polska 
dawna zrobiła w ciągu swych dziejów jeden kardynalny błąd - pisał 
organ PSL Piast _:_ pod wpływem jednej warstwy, odwracając się od Za
chodu, zwróciła całą uwagę na Wschód, zostawiając całe dzielnice za
chodnie na łup Niemcom, tego błędu już teraz powtarzać nie wolno. To, 
co kultura polska zdobyła na wschodzie, co zaorał pług polski, trzymać 
silnie musimy, ale nasze miejsce, nasza uwaga na zachodnich kresach, bo 
tam źródło naszej przyszłości gospodarczej; pamiętajmy, że stamtąd 
i zguba, i strata niepodległości przyjść może, jak już raz przyszła. Wschód 
to garść bogatych magnatów, Zachód to interes milionowej masy chłop
sko-robotniczej. A tej masy Polsce ludowej opuszczać nie wolno" 21. Dal
szy bieg wydarzeń nie potwierdził, że PSL Piast i jego przywódca Win
centy Witos wyciągnęli dostateczne wnioski płynące ze słusznej oceny 
dotychczasowej polityki polskiej. 

Do tej ogólnonarodowej debaty nad problemem Górnego Sląska włą
czył się także organ PSL Lewicy „Przyjaciel Ludu". Omawiając jego 
znaczenie dla Polski przypomniał, że ziemia ta kryje w sobie wielkie bo
gactwa naturalne niezbędne dla polskiej gospodarki. Zamieszkująca ją 
ludność polska - to chłopi i robotnicy mający wysoki stopień uświado- · 
mienia narodowego. Zdaniem tegoż pisma Sląsk to perła ziem polskich, 
o którą rozegra się najzaciętsza walka. Na tych ziemiach głównie winna
się koncentrować uwaga rządu polskiego, gdyż „dla nas Sląsk stokroć
droższy niż błota poleskie, bo tu idzie o kraj najbogatszy i o półtora milio
na Polaków najczystszej krwi i z wysoką oświatą. Wydrzeć go sobie nie
damy" 22• 

Klęska militarna I powstania Sląskiego pociągnęła za sobą wzrost ter
roru i krwawe represje ze strony władz niemieckich. Nawet komisja po
wołana przez rząd niemiecki ustaliła, że około 2500 osób zostało zabi-

20 H. Wyr z y ko wski, Nowa pruska zbrodnia Tła Slqskit a wojna na wscho

dzie (Gazeta Ludowa, 31 VII 1919). 
21 „Piast", 31 VIII 1919. 
22 „Przyjaciel Ludu", 6 VI 1920. 
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tych. Ponad 20 tys. osób w obawie przed represjami udało się na tułacz
kę. W tym szczególnie trudnym dla ludności górnośląskiej okresie stron
nictwa ludowe wzywały do ofiarności na pomoc dla uchodźców. Prasa 
ludowa zamieszczała apele o składanie ofiar: pieniędzy, żywności lub 
odzieży. Wykorzystywano dla przeprowadzenia zbiórek zebrania, jar
marki, odpusty, wiece lub posiedzenia rad naczelnych. Zbierano także na 
listy, które krążyły po wsiach. Ofiary na rzecz powstańców składali po:
słowie ludowi, czołowi działacze, indywidu�lni chłopi, koła wiejskie, 
a także i organizacje społeczno-gospodarcze. Wykazy ofiarodawców pu
blikowano na łamach „Wyzwolenia", ,,Piasta", ,,Woli Ludu", ,,Włościani
na" i „Gazety Grudziądzkiej". 

Zdaniem prasy ludowej wieś wykazała się nie tylko dużą ofiarnością 
na rzecz ludności górnośląskiej; kto może, ,,jedzie w tamte strony, aby 
z bronią w ręku przyjść z pomocą powstańcom. Setki socjalistów i ludow
ców poszło już dobrowolnie na Śląsk pomagać powstańcom, zwyciężyć 
lub ginąć w. obronie swej ziemi" 23

. W ostatnim kwartale 1919 r. i pierw
szej połowie 1920 r. obserwuje się w prasie ludowej spadek zaintereso
wania problematyką Górnego śląska. Sporadycznie pojawiają się arty
kuły dotyczące plebiscytu i jego ewentualnych wyników. Obydwa oma
wiane stronnictwa nie kwestionują już jego celowości, głoszą również 
tezę, że Polacy odniosą pewne zwycięstwo. Trudno dociec, w jakim stop
niu taki pogląd był podyktowany względami propagandowymi lub real
ną oceną sytuacji. W tym okresie zarówno strona polska, jak i niemiecka 
przygotowywały się intensywnie do plebiscytu. Rząd niemiecki starał 
sie wykorzystać trudną sytuację Polski na arenie międzynarodowej, dą
żył do opanowania Sląska bez plebiscytu. 

W odpowiedzi na prowokacje nacjonalistów niemieckich Górnośląza
cy w sierpniu 1920 r. chwycili po raz drugi za broń. Ten bohaterski zryw 
ludności górnośląskiej nie odbił się szerszym echem w działalności i pra
sie stronnictw ludowych. Zbiegał się on bowiem z odwrotem armii pol
skich na wschodzie, a nawet z sytuacją, w której położenie Polski jako 
państwa było trudne. Toteż na szpaltach prasy ludowej dominowała prob
lematyka wojny z Rosją Radziecką. Dystansował pod tym względem bar
dzo wyraźnie PSL Wyzwolenie i PSL Lewicę organ centralny PSL Piast, 
którego leader stał na czele rządu polskiego. Uwikłanie Polski w wojnę 
z Rosją Radziecką, sytuacja militarna i polityczna kraju sprawiły nie
wątpliwie, że jedyną szansę rozstrzygnięcia losów Górnego śląska i przy
łączenia go do Polski widziano w plebiscycie, który winien się odbyć 
w jak najkrótszym terminie 24. 

W dniu 7 X 1920 r. w debacie nad sprawozdaniem premiera Witosa 
o pokoju z Rosją Radziecką Jan Dębski w swoim wystąpieniu mówił:

23 „Wyzwolenie", 7 IX 1919. 

24 Sejm Ustawodawczy, 167 posiedzenie z 24 IX 1920 r. 
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„Wygraliśmy· wojnę na wschodzie, której chwilowy niepomyślny przebieg 
zaczął już ważyć na losach naszych granic zachodnich" 2s. Stwierdzenie 
Dębskiego wydaje się nieścisłe, wojna z Rosją Radziecką ważyła nie tyl
ko w określonej fazie na możliwościach i szansach Polski w walce o Gór
ny Śląsk, ale od kwietnia 1920 r. do pokoju ryskiego w marcu 1921 r. 
Przez cały okres kampanii plebiscytowej Polska pro.wadziła więc wojnę 
na wschodzie, co miało poważny wpływ na losy Górnego śląska. 

II powstanie śląskie poprawiłcr nieco pozycje Górnoślązaków w walce 
o Górny Śląsk za pomocą kartki wyborczej. Położyło ono bowiem kres
terrorystycznej działalności niemieckiej policji. .N a jej miejsce powołana
została polsko-niemiecka Komisja Plebiscytowa. Górny Śląsk pozostał
nadal jednak pod władzą brytyjsko-francusko-włoskiej Komisji Między
sojuszniczej i w granicach państwa niemieckiego. Nierówne więc były
szanse walki o duszę ludu polskiego. Toteż w drugiej połowie 1920 r.
i w pierwszym kwartale 1921 r. prasa ludowa główną uwagę koncentro
wała na mającym się odbyć plebiscycie.

,,Wyzwolenie'' opublikowało w obszernych fragmentach trafny ar
tykuł ze „Wspólnej Sprawy", który ukazywał szerokie aspekty problemu 
polsko-niemieckiej granicy na Górnym śląsku. Qdr.odzenie państwa pru
skiego i pozostawienie w jego granicach Górnego Śląska - pisał autor 
artykułu - może prowadzić w perspektywie do zagrożenia pokoju świa
towego. Górny Śląsk w rękach niemieckich to pra:.»o wynaradawiania 
zamieszkującej tam ludności, korzystania z jej pracy oraz rekruta do no
wych podbojów. Sprawa Górnego śląska to nie tylko problem stosunków 
polsko-niemieckich, ale problem rozwoju życia w całej Europie 2s. Wy
zwoleńcy wzywali Górnoślązaków, którzy znajdowali się poza terenem 
plebiscytowym, by wrócili na Górny Śląsk, wypełnili swój obowiązek 
wobec ojczyzny i przyszłych pokoleń, oddali swój głos za przyłączeniem 
Górnego Śląska do Polski. W dniach 4-6 marca obradował w Warszawie 
walny zjazd PSL Wyzwolenie, który w uchwąłach politycznych wyrażał 
dezaprobatę polityki mocarstw koalicyjnych w stosunku do mniejszych 
narodów i gotowość udzielenia pomocy ludności górnośląskiej w walce 
prowadzonej przez nią w obronie swej narodowości. Przyjęty na tym 
zjeździe program wyraźnie określał stosunek wobec ziem zamieszkanych 
w większości przez ludność polską. Stwierdzał on, że: ,,Państwo polskie 
obejmować winno wszystkie ziemie, na których większość mieszkańców 
stanowią Polacy. Gdyby nawet przemoc wydarła Polsce jakieś ziemie 
z ludnością w całości lub w większości swej polską, żadne pod przymusem 
podpisane układy, żadne inne względy uboczne nie mogą skłonić nas do 
zapomnienia o losie braci naszych, którzy z nami chcą żyć i pracować" 21. 

W okresie akcji plebiscytowej wyzwoleńcy zasyłali Górnoślązakom 

2s Sejm Ustawodawczy, 170 posiedzenie z 7 X 1920 r. 
2ll „Wyzwolenie", 6 II 1921. 
21 „Wyzwolenie", la III 1921. 
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słowa zachęty i moralnego wsparcia. Zapewniali o solidarności całego 
naroc;lu polskiego z ich dążeniami. Wyrażali przekonanie, że zbliżający 
się plebiscyt przesądzi ostatecznie losy Górnego śląska i umożliwi po
łączenie go z Macierzą. 

Analogiczne stanowisko co do roli plebiscytu w walce o Górny Śląsk 
miało również PSL Piast. Domagało się, aby została zapewniona pełna 
swoboda wypowiadania swojej woli i ·nie dopuszczano do gwałtów i fał
szerstw ze strony· niemieckiej. Premier Witos w swoim wystąpieniu 
w Sejmie w początkach lutego 1921 r. dotyczącym położenia państwa 
przeciwstawił się oskarżeniom niemieckim głoszącym, że Polska zmierza 
do złamania siłą postanowień traktatu wersalskiego i przyłączenia z uży
ciem siły zbrojnej Górnego śląska do Macierzy. Jego zdaniem, tryum
falny pochód polskości na tym terenie właśnie na podstawie postano
wień traktatu wersalskiego przyczyni się do przyłączenia Górnego Ślą
ska do PolskPS. 

,,Piast", informując o środkach, jakie przeznaczają ria akcję plebiscy
tową Niemcy, wzywał do dalszej ofiarności społeczeństwo polskie. Przy
łączenie do Polski Górnego śląska wraz z jego ludnością i bogactwami 
naturalnymi winno zapewnić krajowi należyty rozwój gospodarczy oraz 
dobrobyt chłopom i robotnikom. Nawoływał także do zaniechania w okre
sie przedplebiscytowym walk partyjnych, wzajemnych oszczerstw i ata
ków skierowanych szczególnie pod adresem przywódców państwa, co 
przynosi, jego zdaniem, wielką szkodę interesom narodowym w przed
dzień plebiscytu 29. Premier Witos zapewniał niejednokrotnie społeczeń
stwo, że rząd uczynił wszystko, aby przyspieszyć termin głosowania, 
a Górnoślązakom zagwarantować swobodę wypowiadania swojej woli. 
Akcentował także przekonanie rządu, że plebiscyt zapewni Polsce zwy
cięstwo. Tezę tę głosiła nadal cała prasa ludowa so. Również i „Gazeta 
Grudziądzka" w związku ze zbliżającym się plebiscytem żądała, by wszy
stkie osoby uprawnione do głosowania, a znajdujące się poza terenem 
Sląska, stawiły się w odpowiednich urzędach i spełniły swój patriotycz
ny obowiązek. Przekonywała ona swych czytelników o prawie Polski do 
Górnego śląska, nawołując ich do poświęcenia, wytrwałości i ofiarności 
dla tej sprawy 31 _ 

Na Górnym Sląsku w okresie akcji plebiscytowej obok przedstawi
cieli różnych środowisk i ugrupowań politycznych byli również ludow
cy. z ramienia PSL Piast działał w Bytomiu Gabriel Dubiel z Tarnowa, 
który redagował pismo dla ludu górnośląskiego pt. ,,Przewodnik Wiej
ski" s2. Z inicjatywy Stronnictwa i na wyr�źne P?lecenie premiera Wito-

28 „Piast", 6 II 1921. 

29 „Wyzwolenie", 20 II 1921; ,,Włościanin", 27 II 1921. 

30 ,,Piast", 27 II 1921; 6 III 1921. 

.:u „Gazeta Grudziądzka", 22 II 1921, 24 II 1921, 26 II 1921. 
32 „Wola Ludu", 13 XI 1921. Działalność Dubiela bardzo krytycznie oceniał
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sa wyjeżdżał na Górny Śląsk reda�tor naczelny „Piasta" Józef Rączkow
ski 33

. Przez ponad dwa miesiące w okresie akcji plebiscytowej był na 
Górnym śląsku działacz PSL Piast w Wielkopolsce Mieczysław Michał
kiewicz. Ten ostatni w swojej korespondencji do „Włościanina" podnosił 
wartości duchowe i moralne ludu górnośląskiego, jego szczere dążenie 
do połączenia z Polską i wskazywał, że separatystyczne tendencje endecji 
poznańskiej są wykorzystywane przez agitatorów w antypolskiej propa
gandzie 34

• Wspomniani wyżej działacze plebiscytowi - reprezentanci 
PSL Piast - twierdzili zgodnie, że premier Witos jak i jego stronnictwo 
-cieszy się pełnym poparciem ludl).ości Górnego śląska. Głoszono wręcz 
tezę o propiastowskim nastawieniu ludności wiejskiej tych terenów. Zda
je się jej jednak nie potwierdzać fakt, że Polskie Stronnictwo Ludowe nie 
osiągnęło większych sukcesów organizacyjnych na wsi górnośląskiej 35. 

Ruch ludowy włączył się także do akcji o <::harakterze ogólnonarodo
wym, mających na celu niesienie pomocy w różnej formie powstańcom 
i całej ludności górnośląskiej. Pod patronatem PPS i PSL Wyzwolenie 
powstał w drugiej połowie 1919 r. Komitet Obrony Śląska, kierowany 
przez wybitnego pisarza Andrzeja Struga. Do dyspozycji powstałego w lu
tym 1920 r. Polskiego Komisariatu Plebiscytowego stanęło również wielu 
ludowców. W dniu 29 VIII 1919 r. partie robotnicze z udziałem wyzwo
leńców zorganizowały manifestacje na placu Teatralnym w Warszawie. 
Uchwaloną tam rezolucję, domagającą się zbrojnej interwencji na Gór

nym śląsku, wręczyła premierowi Paderewskiemu delegacja, w której 
skład weszli: Bolesław Limanowski, Ignacy Baliński, Artur Śliwiński, 
Jan Święcicki i działacz ludowy Stanisław Thugutt. 

Także ludowcy wielkopolscy aktywnie działali w powstałym w Po
znaniu Komitecie Obrony śląska. Ich zasługą było przede wszystkim mo
bilizowanie wsi na rzecz pomocy dla ludności górnośląskiej. Na apel Pol
skiego Komitetu Plebiscytowego, wzywającego o pomoc dla rolników 
Górnego śląska,· których zapasy zarekwirowali Niemcy, wieś poznańska 
wysłała na Górny Śląsk wiele wagonów owsa, łubinu, ziemniaków, kaszy, 
marchwi i buraków ss. W kraju wydawano pisma, broszury i odezwy,

W. Witos pisząc: ,,Jednym z takich złych duchów był prof. Dubiel z Tarnowa,
paszkwilant i warchoł nienawidzący przy tym Korfantego w sposób nieludzki.

Jego praca plebiscytowa polegała prawie że wyłącznie na walce z Korfantym
prowadzonej przy pomocy Dziadosza, Kormana i jemu podobnych. Echa tej ro

boty dochodziły do mnie, gdyż Dubiel przyjeżdżał do Warszawy sam ze skargami,

albo też innych niezadowolonych przysyłał", W. W i t  o s, Moje wspomnienia, t. II,

Paryż 1964, s. 414.
33 J. Rą c z ko w s ki, Wśród polityków i artystów, Warszawa 1961, s. 439.
34 M. M i c h  a ł ki e w i c z, List z Górnego Sląska (Włościanin, 6 III 1920).
as W. Z i e  1 ińs ki, Spoleczno-poiityczna aktywność mas górnośląskich u, La-

tach powstań i plebiscytu, Katowice 1971, s. 22. 
36 Zob. A. W o l f f, Społeczeństwo Wielkopolski wobec spraw Górnego Sląska 

w okresie międzywojennym (Przegląd Zachodni, 1968, 2, s. 269-290). 
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które były kolportowane na Górnym Sląsku. Instytut Gospodarstwa Spo
łecznego wydawał pismo ilustrowane pt. ,,Wspólna Sprawa", którego 
współpracownikiem był znany działacz ludowy Aleksander Bogusław
ski 37. 

Sprawa Górnego Sląska, jego połączenia z Macierzą absorbowała całe 
społeczeństwo, wśród którego przeważającą część stanowili wówczas 
mieszkańcy wsi. Zasługą ruchu lu,dowego w dużej mierze było to, że wieś 
współuczestniczyła i w tych patriotycznych i ogólnonarodowych akcjach, 
które wymagały pełnej mobilizacji i poświęcenia całego narodu. 

W miarę zbliżania się terminu plebiscytu rodziły się obawy o jego 
wyniki ze względu na atmosferę i warunki, jakie stwarzała strona nie
miecka. Dążyła ona do wywołania niepokoju i zaburzeń, dokonywała 
gwałtów na ludności polskiej, magazynowała broń. Premier Witos w od
·powiedzi na interpelację Klubu Poselskiego w dniu 11 III 1921 r. wyra
ził przekonanie, że wynik plebiscytu będzie korzystny dla Polaków.
Stwierdził również, że wszechstronny rozwój gospodarczy ziemi górno
śląskiej może zapewnić tylko jej połączenie z Polską ss.

W przeprowadzonym w dniu 20 III 1921 r. plebiscycie 40,40/o ogółu
głosów padło za Polską, a 59'0/o głosujących wypowiedziało się za przy
łączeniem Górnego Sląska do Niemiec. W literaturze historycznej do
statecznie znane są okoliczności, które zadecydowały o wynikach plebi
scytu. Nie zamierzam ich więc ponownie analizować. Stronnictwa ludowe
przyjęły wyniki plebiscytu dość spokojnie i z dużą dozą optymizmu. Za
równo PSL Wyzwolenie, jak i PSL Piast uznały, że w warunkach gwał
tów ze strony niemieckiej, sprowadzenia około 200 tysięcy emigrantów
oraz nieprzychylnego stanowiska Anglii i Włoch wynik plebrscytu uznać
należy za zadowalający. Łudzono się, że decyzje traktatu wersalskiego
biorące za podstawę nie liczbę głosów, lecz wyniki głosowania w gmi
nach, umożliwią korzystny dla Polski podział Sląska na dwie części.
Vv rezultacie zostaną przyłączone do Polski powiaty z bogatymi zasobami
mineralnymi i przemysłem. Niepokój budził tylko fakt, czy wobec roz
bieżności istniejących między mocarstwami koalicji zostaną przy po�zia
le Górnego Sląska wzięte pod uwagę wyniki plebiscytu. Zdaniem stron
nictw, wielką rolę do spełnienia w tym względnie miała polska dyplo
macja. PSL Wyzwolenie z dużym krytycyzmem odnosiło się do ministra
spraw zagranicznych księcia Eustachego Sapiehy, który - jak uważa
no - nie umiał sprostać stojącym przed sobą zadaniom 39

. Podobny
stosunek miało do Korfantego. Wydaje się, że niejednokrotnie stron
nictwo to oceniało członków rządu i działaczy 'niepodległościowych na

J7 A. Bog usławski, Wspomnienia, t. III, 1919-1922, Archiwum Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego, sygn. P-32, le. 205. 

aa „Piast", 20 III 1921. 
39 „Wyzwolenie", 3 IV 1921. 

4 - Sobótka 1976, z. 3 
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Górnym Sląsku przez pryzmat partyjno-politycznych antagonizmów ist
niejących między endecją a piłsudczykami. 

Duży niepokój w stronnictwach ludowych budziło odwlekanie decy
zji w sprawie podziału Górnego śląska. W sytuacji, kiedy coraz częściej 
dochodziły informacje o nieżyczliwym stanowisku Anglii wobec Polski, 
podnosiły się głosy w szeregach ruchu ludowego o potrzebie walki zbroj
nej i konieczności przyłączenia Górnego Sląska do Polski bez względu 
na stanowisko mocarstw koalicyjnych 40. 

Analogiczne głosy padały również w terenowych ogniwach PSL Piast. 
Odbywający siq w dniu plebiscytu na Górnym śląsku w Mordach w pow. 
siedleckim wiec tegoż stronnictwa przyjął następującą uchwałę: ,,W dniu, 
kiedy na Górnym śląsku odbywa się decydująca walka o przynależność 
do tego kraju, zasyłamy naszym braciom Ślązakom słowa otuchy i pew
ności, że ich decydująca postawa Śląsk na wieki z Rzecząpospolitą po
łączy. Gdyby jednak szacherki niemieckie doprowadziły do innych rezul
tatów, nie zgodzimy się na takie rozstrzygnięcie i nawet z bronią w ręku 
upomnimy się o naszą własność odwieczną" u. 

Powszechnym oczekiwaniom na połączenie Górnego Śląska z Polską 
zgodnie z wynikami plebiscytu towarzyszyły różne uchwały i rezolucje 
domagające się energicznej akcji rządu polskiego na arenie dyploma
tycznej. Kiedy okazało się, że zjednoczenie Górnego Sląska z Macierzą 
stanęło pod znakiem zapytania m. in. z powodu krzywdzącej interpre
tacji tych wyników przez rząd berliński, wówczas w nocy z 2 na 3 maja 
doszło do wybuchu III powstania śląskiego. 8 maja „ Wyzwolenie" poda
ło krótką notkę o wybuchu III powstania śląskiego 42. ,,Piast" zamieścił 
pierwsze i obszerniejsze informacje na ten temat dopiero 15 maja. Rów
nież pod tą samą datą podał wiadomość o powstaniu organ wielkopol
skiej organizacji PSL Piast „Włościanin" 43. Do niektórych środowisk 
ludowych informacja o wybuchu powstania dotarła przypuszczalnie o wie
le wcześniej, niż podała ją prasa ludowa. Ale były niewątpliwie również 

40 Panujące wówczas nastroje oddaje w pewnym stopniu wiersz sekretarza 
gminnego Michała Kossowskiego z Wojsławic. 

,,Tak nam dopomóż Bóg! 
Oderwany od Macierzy przed siedmiu wiekami 
Dziś się musisz z nią połączyć, Sląsk nasz kochany! 
Nie pomogą żadne gwałty, szacherki Prusaków, 
Orzeł Biały pod swe skrzydła wnet przyjmie Ślązaków. 

Staniemy wszyscy do walki, gdy zagra pobudka, 
Miecz rozstrzygnie sprawę Sląska - sprawa jasna, krótka. 
Tak jak ongi za Jagiełły Grunwald wam sprawimy, 
A Sląsk Górny do Ojczyzny naszej przyłączymy!" 

,,Wyzwolenie", 19 IV 1921. 
41 „Wola Ludu", 17 IV 1921. 
42 „Wyzwolenie", 8 V 1921. 
43 „Włościanin", 15 V 1921.
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i takie, do których prasa z 15 maja, zawierająca informacje o powstaniu, 
doszła dopiero pod koniec drugiej dekady miesiąca. Szybkość przekazy
wania informacji miała niewątpliwy wpływ na aktywność środowisk 
wiejskich. 

Wszystkie stronnictwa przyjęły wiadomość o wybuchu powstania ja
ko naturalny odruch ludności polskiej Górnego śląska do przekreślenia 
planów państw koalicyjnych zmierzających do podeptania woli Górnoślą
zaków połączenia się z Polską. Powszechne również było przeświadcze
nie, że Górnoślązacy „chwycili za oręż, aby plebiscytem krwi umocnić 
plebiscyt głosów" 44. PSL. Wyzwolenie w wydanej do członków odezwie 
krytykowało stanowisko państw koalicyjnych zarówno w traktacie wer
salskim, jak i w sprawie projektów podziału śląska po plebiscycie. Uzna
ło za słuszną decyzję Ślązaków przystępujących do III powstania. Sta
rało się wywierać nacisk na rząd, aby z godnością i uporem bronił inte
resów tej dzielnicy na arenie międzynarodowej. Rada Naczelna PSL 
Wyzwolenie z ubolewaniem konstatowała, iż lud górnośląski nie znaj
duje dostatecznego oparcia w rządzie i dyplomacji polskiej. Wzywała do 
udzielenia powstańcom pomocy, ,,do jakiej jesteśmy zdolni, bądź to w po
staci pieniędzy i żywności, bądź przez czynną pomoc w walce o wol
ność" 45. PSL Wyzwolenie stało na stanowisku, iż lud górnośląski przy
stępując do III powstania dał rządowi polskiemu wielki atut w walce 
dyplomatycznej. Rząd nie umiał go jednak wykorzystać, zajmując stano
wisko zbyt ostrożne i wyczekujące 46• Dlatego też, zdaniem PSL Wyzwo
lenie, rząd Witosa chciał wyciszyć dochodzące do kraju informacje na te
mat walk powstańczych, dążąc do zlikwidowania tej sprawy w opinii spo
łecznej. Ponownie sporo uwagi sprawie III powstania śląskiego poświę
ciła Rada Naczelna PSL Wyzwolenie obradująca w dniu 5 V 1921 r. 
W wygłoszonym referacie politycznym Stanisław Thugutt poddał kry
tyce działalność W. Korfantego, uważając, iż nie dorósł on do zadania, 
które mu powierzono. Nie zdobył zaufania radykalnej części ludu gór
nośląskiego. Swój stosunek wobec tego problemu wyrazili również w dy
skusji Nocznicki, Szymanowska, Woźnicki, Stolarski, Kirst i Łypace
wicz. Napiętnowali oni obojętność sfer rządzących wobec problemu gór
nośląskiego, domagali, się usunięcia ministra spraw zagranicznych Sa
piehy oraz wysłania delegacji rządu i naczelnika państwa na rozmowy 
w sprawie Górnego Sląska 47. 

W ślad za stanowiskiem władz naczelnych szły również ogniwa tere
nowe PSL Wyzwolenie. W �amościu zjazd powiatowy tegoż stronnictwa 
,,żąda poparcia materialnego, fizycznego i moralnego powstania na Gór
nym śląsku, czyniąc odpowiedzialnymi organy rządu w razie zdławie-

44 Tamże. 

45 „Wyzwolenie", 15 V 1921. 

�6 Tamże.

47 „Wyzwolenie", 22 V 1921. 
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nia tego pov.rstania". W powiecie lubartowskim wyzwoleńcy głosili: ,,Nie 
cofniemy się przed żadną ofiarą, by złączyć ten skrawek piastowskiej 
ziemi, zamieszkałej przez lud polski, z Macierzą". W Brzeżuniu w pow. 
sieradzkim podjęto tej treści uchwałę: ,,Oświadczamy gotowość do wszel
kich ofiar i pomocy, by rodakom ze Sląska pomóc wywalczyć ich słuszne 
prawa". Na wiecu w Żelechowie, odbytym w dniu 8 maja z udziałem 
delegata Komitetu Obrony Sląska, zgromadzony kilkutysięczny tłum po
stanawia m. in.: ,,Zwrócić się do rządu o opiekę dla powstańców, aż do 
pomocy zbrojnej włącznie, i o występowanie z interwencją dyplomatycz
ną do koalicji o niezwłoczne przyłączenie do Polski Górnego Sląska dla 
uniknięcia niepotrzebnego przelewu krwi". Wyzwoleńcy z Wielunia 
stwierdzali: ,,Staniemy jak jeden mąż ramię przy ramieniu, z bronią 
w ręku i na gwałt niemiecki odpowiemy gwałtem" 48. 

PSL Piast różniło się od PSL Wyzwolenie w ocenie stanowiska rządu 
polskiego w stosunku do III powstania śląskiego. Pia-stowcy usprawiedli
wiali powstańców, którzy ----- ich zdaniem - siłą chcieli zmusić państwa 
Entanty do przyłączenia Górnego Sląska do Polski. Rząd stanął wobec 
faktu dokonanego i nie mógł mu przeciwdziałać. Stojąc na stanowisku 
traktatu wersalskiego w sprawie Górnego Sląska, rząd dążył przede 
wszystkim do przekreślenia krzywdzącego projektu koalicji dotyczącego 
jego podziału. Zostało to - zdaniem PSL Piast - dokonane jednak 
z chwilą wybuchu III powstania i dzięki osiągniętym przez nie sukce

som. Pozostawienie powiatów przemysłowych pod polską administracją 
byłoby według piastowców dostateczną rekompensatą za przelaną krew. 
„Piast" w numerze z 15 maja pocieszał czytelników, że z chwilą, kiedy 
numer tej dojdzie do ich rąk, ,,powstanie górnośląskie będzie już zlikwi
dowane" 49. 

W tym przekonaniu prawdopodobnie nie zamieszczał informacji i spra
wozdań z zebrań, wieców i zjazdów - z wyjątkiem Wielkopolski - na 
których przypuszczalnie była omawiana problematyka III powstania ślą
skiego. Zjazd piastowców wielkopolskich obradujący w pierwszej deka
dzie maja w Poznaniu przyjął w sprawie Górnego śląska rezolucję zgło
szoną przez Osieckiego. Mówiła ona o tym, że lud wielkopolski „wszyst
kim, czym może, poprze usiłowania braci górnośląskich w kierunku po
łączenia się z Polską i będzie im niósł pomoc pośrednio i bezpośrednio, 
wedle sił i możliwości" so. Rezolucja wyrażała nadzieję, że państwa koa
licyjne przy wytyczaniu granicy na Górnym Sląsku uszanują wolę pow
stańców, wyniki plebiscytu i postanowienia traktatu w tym względzie. 

Rezolucja w sposób ogólnikowy stwierdzała gotowość do poparcia pow
stańców. Różniła się jednak dość istotnie swoim tonem o.d analogicznych 

48 Informacje na temat podejmowanych w terenie rezolucji zamieszcza „Wyzwo
lenie" z 15 V 1921, 22 V 1921. 

�9 „Piast", 15 V 1921. 
50 Tamże. 
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rezolucji i uchwał podejmowanych przez wyzwoleńców. Nie wywierała 
ona jakiegoś nacisku na rząd, nie mówiła o gotowości do zbrojnego po
parcia powstańców, jak to czyniło wiele rezolucji i uchwał PSL Wy
zwolenie. Należy przypuszczać, iż pod tym względem nie było tak istot
nej różnicy między terenowymi ogniwami Piasta i Wyzwolenia. Prasa 
pierwszego z tych stronnictw unikała jednak tego typu informacji. Czy
niła raczej duże wysiłki, aby usprawiedliwić w oczach społeczeństwa po
litykę prezesa PSL Piast i jednocześnie premiera ówczesnego rządu Win
centego Witosa. Podała również pełny tekst oficjalnego wystąpienia pre
miera w Sejmie z dnia 10 maja, w którym przedstawił decyzje rządu 
podjęte w związku z wybuchem powstania i starał się je usprawiedliwić. 

PSL Piast w całej rozciągłości i bez żadnych zastrzeżeń akceptowało 
rządową politykę likwidacji powstania, jego działalność dyplomatyczną 
i stosunek wobec państw koalicyjnych. Brutalny atak premiera Lloyda 
Georga w parlamencie na politykę rządu i państwa polskiego w sprawie 
Górnego śląska umocnił je jeszcze w przekonaniu, że politykę zagranicz
ną Polski należy budować na sojuszu i przyjaźni z Francją 51. 

Nieco inaczej i bardziej krytycznie oceniał politykę rządu oraz rozwój 
wydarzeń na Górnym Śląsku organ byłego Zjednoczenia Ludowego, zwią
zanego już z PSL Piast. Jego zdaniem, III powstanie śląskie to krwav.ry 
plebiscyt, to protest przeciwko przekreśleniu praw i dążeń narodu pol
skiego. Pokój w Europie i. przyjazne stosunki między narodami nie zapa
nują dopóty, dopóki ziemie polskie nie zostaną zjednoczone. Pismo nawo
ływało w czasie III powstania śląskiego, by powstańcom pomóć czynem. 
Dosyć słów, rezolucji, uczuć i obietnic. Żądało, by ich szeregi zasilić 
ochotnikami, bronią, umundurowaniem, żywnością i udzielać pomocy 
materialnej także rodzinom powstańców. Sugerowało opinii publicznej, 
że na Polsce mści się wiara w sprawiedliwość i przychylność koalicji. Po
seł Aleksander Niedbalski podsuwał myśl postawienia koalicji przed fak
tem dokonanym, przypominając, iż nikt nie może zagwarantować, czy 
w Wielkopolsce nie byłoby plebiscytu, gdyby nie karabiny powstańców. 
Wniosek stąd wypływający to zerwać ze słabością i uległością, a liczyć 

/ 

tylko na własne czyny s2_ 

Ogniwa terenowe stronnictw ludowych i ich władze na poszczegól
nych szczeblach kształtowały opinię społeczną wsi. Nie miały one jednak 
istotniejszego i bezpośredniego wpływu na politykę rządu. W pewnym 
stopniu brali udział w jej kształtowaniu przedstawiciele stronnictw lu
dowych wchodzących w skład koalicji rządowej lub kierujący nawet po
lityką rządu. Stosunek rządu Witosa do III powstania śląskiego był rów
nież przedmiotem badań naukowych. Osiągnięte w tym względzie wy
niki świadczą, iż rząd chciał, aby powstanie miało tylko charakter krótko
trwałej zbrojnej demonstracji wobec zagranicy. Udzielał powstańcom po-

s, ,,Piast", 22 V 1921. 
s2 „Ludowiec - Gazeta Ludowa", 15 V 1921, 22 V 1921. 
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mocy kadrowej i w sprzęcie wojennym tylko w takim stopniu, aby nie 
dopuścić do załamania powstania przez Selbstschutz. Pomoc ta, mimo 
ciężkiej sytuacji gospodarczej, nie wyczerpywała współczesnych możli
wości rządu, a powstańcom uniemożliwiała prowadzenie akcji ofensyw
nej. W swej polityce rząd zasłaniał się potrzebą zachowania pozorów 
neutralności. W gruncie rzeczy od chwili wybuchu powstania dążył do je
go likwidacji, używając różnego typu nacisku w pertraktacjach z Korfan
tym ss. Rada Ministrów niejednokrotnie zajmowała jednoznaczne stano
wisko w tych kwestiach. Znamienny jest również fakt, że polityka rządu 
Witosa spotykała się z poparciem przedstawicieli stronnictw ludowych 
wchodzących w jego skład. Istniejące m. in. różnice taktyczne, znajdują
ce wyraz w działalności terenowej stronnictw, zacierała na forum rządu 
obawa, by III powstanie śląskie nie przerodziło się w masowy ruch re
wolucyjny, który swe ostrze skierowałby nie tylko przeciwko Niemcom, 
ale również i przeciw rządowi polskiemu. 

Rząd Witosa w walce o Górny Śląsk liczył na poparcie Francji i in
nych państw sprzymierzonych nawet wówczas, kiedy niektóre z nich 
działały wyraźnie na szkodę polskich interesów narodowych. Jeszcze 
w odpowiedzi na napastliwą mowę Lloyda Georga premier Wincenty 
Witos, opierając się na zapewnieniach rządu francuskiego, w dniu 18 V 
1921 r. stwierdził w Sejmie: ,,Rząd polski odwołuje się jeszcze raz do 
przywódców ruchu powstańczego i całego ludu górnośląskiego, aby ruch

powstańczy zlikwidowali i dali możność sprawiedliwego rozstrzygnięci.a 
losów Górnego Sląska przez państwa sprzymierzone" 54• Kierownictwa 
stronnictw ludowych w zasadniczych kwestiach popierały politykę rządu 
Witosa. PSL Piast w walce o Górny Śląsk przywiązywało zasadniczą wa
gę do przetargów dyplomatycznych, szukając w nich oparcia głównie 
o Francję. W tych kwestiach zbieżne było z PSL Piast stanowisko Związ
ku Ludowo-Narodowego i Narodowej Partii Robotniczej na Górnym Ślą
sku. W polityce prowadzonej przez PSL Wyzwolenie wobec Górnego
śląska można dostrzec pewnego rodzaju dwoistość. Ogniwa terenowe,
a nawet poszczególne instancje Stronnictwa, krytykują rząd za nieumie
jętne wykorzystanie III powstania w przetargach dyplomatycznych, nie
dostateczne poparcie powstańców i ugodową postawę Korfantego w roz
wiązywaniu niektórych problemów społecznych, o które walczył i na
których realizację czekał lud śląski. W praktyce przedstawiciele PSL
Wyzwolenie w rządzie popierali Witosa i jego politykę, współdziałali
z PPS i innymi partiami w Polskim Komitecie Plebiscytowym, znajdo
wali wspólną płaszczyznę porozumienia z piłsudczykami, którzy wywie
rali poważny wpływ na stanowisko rządu Witosa w sprawie Górnego
Sląska.

S3 Problem ten omawia bardziej wyczerpująco: T. J ę dr us z c z  a k, Polityka 

polska w sprawie Górnego Sląska 1918-1922, Warszawa 1958, s. 315-378. 

54 227 posiedzenie Sejmu w dniu 18 maja 1921 r. 
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Drugi problem, który nie doczekał się dotychczas opracowania w na
szej literaturze, a który wiąże się ściśle z okresem powstań śląskich, to 
zagadnienie aktywności wsi górnośląskiej i związanych z nią przemian 
świadomości narodowej i politycznej chłopów. Pod koniec I wojny świa
towej w okresie walki o wyzwolenie narodowe i społeczne powstał na 
Górnym śląsku społeczno-zawodowy ruch chłopski skupiający się w ślą
skim Związku Rolników, przemianowanym na początku grudnia 1920 1. 

na Sląski Związek Kółek Rolniczych. 
Pierwsze kółka rolnicze powstały w powiecie opolskim w początkach 

1918 r., a już w kwietniu tegoż roku było w tym powiecie 40 kółek sku
piających ok. 2 OOO członków. W ślad za powiatem opolskim kółka rolni
cze zaczęły powstawać w powiatach: strzeleckim, raciborskim, rybnic
kim, lublinieckim i innych. Bardziej sprzyjające warunki do dalszego 
rozwoju kółek powstały na Górnym śląsku po przejęciu władzy przez 
Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową i wojska alianckie. 
Wówczas to działacze chłopscy i związany z nimi działacze plebiscytowi 
przystąpili do organizowania kółek na całym terenie plebiscytowym. 
W październiku 1920 r. śląski Związek Kółek Rolniczych skupiał w 767 
kółkach 58 840 członków. W przededniu plebiscytu śląski Związek Kółek 
liczył już ponad 65 tys. członków 55. Obejmował on swym zasięgiem ob
szar 15 powiatów, a więc cały teren plebiscytowy. Na uwagę zasługuje 
fakt, że kółka rozwijały się w tak U!)rzemysłowionych powiatach, jak 
katowicki, bytomski czy zabrski. Powiaty rybnicki i pszczyński wysuwa
ły się na czoło pod względem liczebności członków. W pierwszym z nich 
było około 11 tys. członków kółek, a w drugim ponad 10 tys. 

Inicjatorami i organizatorami kółek byli m. in. Feliks Kupiła:., syn 
chłopa z powiatu opolskiego, redaktor „Nowin Raciborskich", Franciszek 
Kursiarz, Michał Duda, Sylwester i Jakub Kania, Karol Bieniusza, Igna
cy Drzymała, Jan Szula, Konstanty Reś i inni. Dane dotyczące rozwoju 
organizacyjnego kółek są bardzo wymowne. świadczą one niejako o eks
plozji aktywności społecznej wsi górnośląskiej. W ciągu niecałych trzech 
lat, w okresie napięć społecznych i politycznych, powstała organizacja 
społeczno-zawodowa, która zdołała skupić w swoich szeregach ponad 
65 tys. członków. Dla porównania warto dodać, że poznań·skie kółka rol
nicze posiadające długoletnią tradycję i doświadczony aktyw wzrosły 
w latach 1920-1922 zaledwie o tysiąc członków 56. 

Przyczyny rozwoju górnośląskich kółek rolniczych są bardzo złożone. 
Wbrew postanowieniom statutowym nie były one tylko organizacją spo
łeczno-zawodową, której naczelne zadanie stanowiła obrona interesów 

55 F. K u pi 1 a s, Społeczna i narodowa działalność w Związku Rolników Slą

skich (Wspomnienia Slązaków i Zaglębiaków. Wybór i opracowanie K. Popiołek,

Katowice 1970, s. 212-221). 
SG Księga pamiątkowa Poznańskich Kółek Rolniczych 1866-1926, Poznań 1926, 

s. 75.
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rolnictwa. Tereny, na których powstały i rozwijały się kółka, wchodziły 
nadal w skład Niemiec. Organizatorów kółek obowiązywało pruskie usta
wodawstwo wyjątkowe, a m. in. głośna ustawa o zebraniach i stowarzy
szeniach z maja 1908 r. Toteż nie chcąc popadać w konflikt z jej posta
nowieniami nie mogli ujawniać oni celów politycznych i narodowych, 
jakie przed nimi stawiali. Przyznawał to w pełni przewodniczący Za
rządu Głównego Sląskiego Związku Rolników Feliks Kupilas pisząc: ,,Za
kładamy kółka rolnicze celem obrony naszych interesów chłopskich. 
Właściwym celem będzie uświadomienie chłopów i agitowanie, by byli 
przygotowani do wspólnego wystąpienia. O tym drugim celu nie wolno 
mówić głośno i oficjalnie" 51_ Związek przygotowywał chłopów na tere
nie Górnego Śląska i pozostałych terenach plebiscytowych do walki 
o wyzwolenie narodowe. Budził w nich świadomość przynależności do
narodu polskiego. Szeroko rozbudowana sieć kółek rolniczych stanowiła
oparcie dla działaczy plebiscytowych. Umożliwiała im dotarcie do środo
wisk ludności wiejskiej. Na zebraniach kółek rozprawiano się z fałszy
wymi argumentami niemieckiej propagandy, informowano o wydarze
niach w Polsce, agitowano chłopów, by występowali z niemieckiej orga
nizacji pod nazwą Landbund. Lokale Związku Rolników stawały się
ośrodkami życia polskiego. Znajdowały w nich pomieszczenie również
komitety plebiscytowe. W wielu wypadkach działacze kółek wchodzili
w skład aktywu tychże komitetów.

Śląski Związek Rolników za pomocą swego wspomnianego JUZ orga
nu prasowego pod nazwą „Przewodnik Wiejski" przeciwstawiał się nie
mieckiej propagandzie oczerniającej Polskę w oczach Górnoślązaków. 
Przypominał tradycje historyczne tej ziemi i „dobrodziejstwa" pruskiej 
polityki germanizacyjnej. Wspomniany organ mówił o polskości tych 
ziem i powszechnej woli jej mieszkańców połączenia się z Polską. Zwią
zek wbrew swoim postanowieniom statutowym dawał wyraz opinii chło
pów górnośląskich wobec niektórych ważkich kwestii politycznych. Na 
zjeździe delegatów w Bytomh1 w dniu 1 XII 1920 r. zaprotestował prze
ciwko decyzji kardynała Bertrama zakazującej duchowieństwu udziału 
w pracy plebiscytowej. Zarządzenie Bertrama było skierowane swym 
ostrzem przeciwko Polakom ss. Związek wypowiadał się także przeciwko 
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej w sprawie udziału 
w głosowaniu tzw. emigrantów. Prowadził dość żywą akcję polityczno,
-uświadamiającą. Niemal w przededniu plebiscytu w dniu 5 marca na
Walnym Zj,eździe Delegatów w Bytomiu podjął następującej treści
uchwałę: ,,My, rolnicy Górnego śląska, z ziemią tą od wieków potem
i krwią naszych ojców i naszą własną związani, stwierdzamy przed ca-

57 F. Kup i 1 as, Powrót Górnego Sląska do Macierzy. Wspomnienia. Rękopis. 

Z biory Bi blioteki Sląskiej w Katowi cach. 
58 „Strzecha Sląska", 12 XII 1920. Zob. także Rat a j, op. cit., s. 53--54. 
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łym światem, jeszcze raz niezłomnie i uroczyście, że ziemia górnośląska 
od wieków jako dziedzictwo piastów była polska i że mimo wiekowej nie
woli i ucisku niemieckiego jest polska i musi pozostać polską. Toteż ślu
bujemy przy nadchodzącym plebiscycie glosować jak jeden mąż za przy
należnością Górnego Sląska do Macierzy polskiej i wpływać na naszych 
niezdecydowanych jeszcze lub obałamuconych niemiecką agitacją roda
ków, by również swej ojczyźnie Polsce w głosowaniu plebiscytowym 
wierność dochowali" 59. 

Wspomniana rezolucja potwierdza wyraźnie tezę, że działalność kółek 
na polu narodowym była jedną z podstawo.wych przyczyn ich dynamicz
nego rozwoju. Zasługą kółek było również to, że w składzie delegacji 
ludności górnośląskiej, która przybyła z protestem do premiera Witosa 
w sprawie projektu podziału Górnego śląska w myśl koncepcji Korfan
tego, znaleźli się również chłopi. Kółka utrwalały poczucie więzi z Macie
rzą chłopów górnośląskich, organizowały wycieczki swoich członków, 
sprowadzały produkty żywnościowe i ziarno siewne, nawiązywały kon
takty z kółkami rolniczymi i organizacjami ludowymi. Wielu chłopskich 
bojowników o wyzwolenie narodowe i społeczne Górnego śląska rozpo
czynało swą działalność właśnie w kółkach rolniczych. Z kółek rolni
czych prowadziła droga do POW i szeregów powstańców śląskich so. 
Wydaje się, iż członkowie kółek rolniczych stanowili dość poważną część 
ogólnej liczby powstańców, niektórzy z nich pełnili funkcje dowódców 
oddziałów powstańczych i komendantów POW. W okresie walki o wyzwo
lenie narodowe i w procesie działalności we wspomnianych organizacjach 
kształtowała sie świadomość narodowa górnośląskich chłopów i poczu
cie ich przynależności i więzi z narodem polskim. 

Znamienny jest również fakt, że aktywizacja górnośląskich chłopów 
umożliwiała nie tylko powołanie śląskiego Związku Rolników, ale rów
nież pierwszej politycznej organizacji chłopskiej, mianowicie na począt
ku III dekady lutego 1920 r. powstało na Górnym śląsku Stronnictwo 
Ludowe zwane również Polskim Stronnictwem Ludowym lub Śląską 
Partią Ludową. Jego organizatorami byli przedstawiciele miejscowej in
teligencji wywodzącej się ze środowiska wiejskiego, polscy księża, dzia
łający na niwie narodowej, oraz bardziej uświadomieni politycznie chło
pi. Spośród wielu z nich należy wymienić Feliksa Kupilasa, Jana Grzon
kę, Wincentego Lubasa, Gabriela Dubiela, Piotra Pampucha, doktora 
Franciszka Lercha i ks. Andrzeja Zająca. 

Stronnictwo Ludowe na Górnym Sląsku powstało w odmiennych wa
runkach politycznych niż w Galicji czy Wielko,polsce. Jego bezpośred-

59 Cyt. za: H. To m i c z ek, Spółdzielczość na Górnym Sląsku do 1922 Toku, 

Opole 1957, s. 85. 
oo Potwierdzają to w peł ni wspomnienia wybit nego działa cza chłopskiego na

Górnym Sląsku. Zob. A. Bożek, Pamiętniki, Katowice 1957, s. 79-109. 
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nim celem była nie reprezentacja interesów chłopskich w parlamencie, 
lecz działalność politycznouświadamiająca w związku ze zbliżającym się 
plebiscytem. W walce o wyzwolenie narodowe kwestie społeczne śląskich 
rolników schodziły na drugi plan działalności Stronnictwa Ludowego. 
W dążeniu do realizacji głównego. celu, jakim była walka o wyzwolenie 
narodowe, działacze tegoż Stronnictwa ściśle współpracowali z Polskim 
Komisariatem Plebiscytowym, Wydziałem Wykonawczym i Naczelną Ra
dą Ludową. Członkowie Stronnictwa Ludowego, podobnie jak i działacze 
kółek, brali udział w akcji plebiscytowej i walce zbrojnej z oddziałami 
Selbstschutzu u1. 

W okresie walki o wyzwolenie narodowe powstał i rozwijał się ruch 
chłopski w tak masowej skali, jakiej nie znała dotąd historia wsi na Gór
nym Sląsku. Sląski Związek Rolników był najbardziej masową polską 
organizacją po robotniczych związkach zawodowych. Odegrał on wspól
nie ze Stronnictwem Ludowym dość poważną rolę w walce o wyzwolenie 
narodowe Górnego śląska. Jego dorobek i działalność społeczno-zawodo
wa i polityczna wymagają pogłębionych badań naukowych. 

Reasumując można stwierdzić, że ruch ludowy w okresie powstań 
śląskich stanowił ważką siłę społeczno-polityczną w ówczesnym pań
stwie polskim. Zajmował on aktywną postawę w walce o Górny Śląsk. 
Wynikało to z jego dotychczasowego dorobku ideowo-programowego, 
z dążenia do zjednoczenia ziem etnicznie polskich i umocnienia niepod
ległości. Władze omawianych stronnictw, tj. PSL -Wyzwolenie i PSL 
Piast, różniły się pod względem taktycznym swoim stosunkiem do rządu 
polskiego i podejmowanych przez niego inicjatyw dyplomatycznych. 
W gruncie rzeczy jednak sprawę przynależności Górnego Śląska do P9l
ski chciały rozstrzygnąć na płaszczyźnie polityczno-dyplomatycznej lan
sowanej przez rząd. 

Masy członkowskie obu stronnictw, a szczególnie PSL Wyzwo.lenie, 
poddawały krytycznej ocenie politykę rządu, domagały się bardziej zde
cydowanej pomocy dla powstańców, aż do interwencji zbrojnej włącznie. 

W okresie powstań śląskich umacniała się świadomość narodowa oraz 
poczucie więzi _i solidarności chłopów z wszystkich ziem polskich. Grun
towały się i pogłębiały uczucia patriotyczne i narodowe, których najpeł
niejszym wyrazem była działalność śląskiego Związku Rolników i Stron
nictwa Ludowego. Cele zawodowe i społeczno-polityczne tych organiza
cji zrealizowało już w naszych warunkach politycznych i w sojuszu z kla
są robotniczą radykalne Stronnictwo Ludowe dopiero po II wojnie 
światowej. 

&i Zarys historii poŁskiego ruchu ludowego, praca zbiorowa, t. II, 1918-1939,

Warszawa 1970, s. 458; Wyg 1 end a, op. cit., s. 93. 
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DIE BAUERNBEWEGUNG GEGENUBER DEN ·scHLESISCHEN AUFSTXNDEN 

Im Kampf um die Unabhangigkeit des polnischen Volkes, die Starkung des 
Staatswesens und die Festlegung dessen gerechter Grenzen hatte die Bauern
bewegung eine wesentliche Rolle gespielt. Mit lebhaftem Interesse wurde das 
Schicksal Oberschlesiens verfolgt, das im iiberwiegenden Masse von polnischer 
Bevolkerung bewohnt war, unter welcher die Bauern die Mehrzahl bildeten. Die 
Bauernparteien (PSL Piast, PSL Wyzwolenie, Chłopskie Stronnictwo Radykalne, 
PSL Lewica u.a.) popularisierten die Problematik dieser Gebiete unter der Be
volkerung von ganz Polen. Die Beschltisse des Versailler Traktats sind als Aus
druck eines unfreundlichen Verhaltnisses der alliierten Machte gegeniiber Polen 
gewertet worden. So wurde auch die Nachricht vom Ausbruch des I. schlesischen 
Aufstandes vom 16. zum 17.August 1919 im vollen Umfang gebilligt worden. Von 
der Regierung verlangte man damals, dass sie energisch"e Schritte unternehme 
zwecks Beseitigung der deutschen Behorden und den Aufstandischen weitgehende 
Unterstiitzung angedeihen lasse, und zwar diplomatischen oder gar militarischen 
Charakters. 

Der Ausbruch des II. schlesischen Aufstandes fand kein lebhafteres Echo in 
der Bauernpresse, denn sie hatte ihre Aufmerksamkeit auf die militarische und 
politische Lage des Landes im Zusammenhang mit dem Konflikt im Osten gelenkt. 
In der Presse wurde jedoch die Frage der Volksabstimrnung erortert. Man sprach 
sich fiir eine moglichst rasche Durchfiihrung des Plebiszits aus. Die Parteien PSL 
Piast (mit ihrem Anfiihrer Witos, dem damaligen Ministerprasidenten) und PSL 
Wyzwolenie waren sich in dieser Angelegenheit einig. Vertreter der Bauernbewe
gung wirkten auch im Hilfskomitee fiir Schlesien. 

Die fiir Polen ungiinstigen Ergebnisse des Plebiszits vom 20.Marz 1921 sind 
von den Bauernparteien ziemlich gelassen und mit Zuversicht aufgenommen wor
den. Man gab sich der Hoffnung hin, dass fur die Entscheidung liber die Teilung 
Schlesiens die Abstimmungsergebnisse in den Gemeinden massgeblich sein werden, 
dio oino fur Polen gerechte Teilunit ermciglichen werden. 

Alle Bauernparteien befiirworteten den Ausbruch des III.Aufstandes. PSL 
Piast unterstiitzte vorbehaltlos die Regierungspolitik und mass grosse Bedeutung 
diplomatischen Verhandlungen mit Hilfe Frankreichs bei. In der PSL Wyzwolenie 
kritisierten die Grundorganisationen und einzelne Parteiinstanzen die Regierung, 
<lass sie in den diplomatischen Verhandlungen den III.Aufstand nicht geschickt 
genug ausniitzte, dass sie auch den Aufstandischen keine ausreichende Unter
stiitzung gewahrte; kritisiert. wurde ferner die versohnlerische Politik W. Kor
fantys. Doch die Vertreter dieser Partei in der Regierung unterstiitzten Witos. 
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MAREK MACIEJEWSKI 

Z PROBLEMATYKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ PARTII 

NARODOWYCH SOCJALISTOW W REJENCJI OPOLSKIEJ 
PRZED 1933 R. 

Po zakończeniu działań wojennych w 1918 r. w Niemczech licznie 
po.wstawały nacjonalistyczne związki paramilitarne, szczególnie zaś kor
pusy ochotnicze (Freikorps) oraz ugrupowan�a polityczne typu volkische. 
Organizacje te zbliżały wspólne demagogiczne hasła wymierzone w ustrój 
parlamentarno-demokratyczny i postanowienia traktatów pokojowych. 
Trzon związków bojowych i stowarzyszeń volkische stanowili zdemobi
lizowani żołnierze i przedstawiciele warstw średnich, którzy napływali 
do wspomnianych organizacji w związku z kryzysem gospodarczym i po
litycznym oraz sytuacją rewolucyjną wśród lewicy społecznej. W na
stępstwie przegranej wojny podważona została ustabilizowana pozycja 
drobnomieszczaństwa, a demobilizacja pozbawiła rzesze wojskowych źró
deł utrzymania i prestiżu społecznego. Zmiany struktury klasowej po 
1918 r., polegające na koncentracji kapitału i zaniku małych przedsię
biorstw, dotknęły rzesze kupców, rzemieślników i drobnych przedsię
biorców przemysłowych. Brak stabilizacji ustroju parlamentarno-demo
kratycznego rodził u drobnomieszczaństwa przeświadczenie o rychłym 
upadku rządów republikańskich, z czym wiązały się obawy o objęcie 
władzy przez komunistów. Stąd wynikała aktywizacja ·propagandy na
cjonalistycznej zwróconej przeciwko żydowskim kapitalistom, przed
stawicielom rządu republiki i marksistom . .Jedną z wielu antyrepubli
kańskich i antysocjalistycznych organizacji była Niemiecka Partia Ro
botnicza (Deutsche Arbeiterpartei),.założona w Monachium 5 I 1919 r. Po 
wstąpieniu do partii Hitlera i byłych wojskowych zapoczątkowany zo
stał proces jej przekształcania w masowy ruch polityczno-militarny, 
którego organizacja na początku lat dwudziestych wykroczyła poza Ba
warię. 

Geneza ruchu narodowych socjalistów na Sląsku sięgała okresu pow
stań ludności polskiej. Za prehitlerowskie organizacje można uznać od
działy korpusu Oberland i innych freikorpsów oraz Selbstschutzu, wsła
wione terrorem wobec Polaków występujących przeciwko przynależnoś-
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ci Śląska do Rzeszy 1
. W 1921 r. bojówkarze tych związków walczyli 

z polskimi powstańcami niejednokrotnie ze swastyką na sztandarach. 

Po ich rozwiązaniu, na podstawie ustawy o ochronie republiki z 21 VII 

1922 T., znaczna część freikorpsów opuściła Śląsk, szukając schronienia 

w Bawarii, której władze sprzyjały antyrepublikańskiej propagandzie. 

Jeszcze przed wyda niem wspomnianej ustawy znalazła się tam większość 

członków Freikorps Oberland, zasilając miejscowe oddziały szturmowe 

narodowych socjalistów 2. 

Przywódcy niektórych pozostałych na Śląsku formacji ochotniczych 

podjęli wśród ludności propagandę na rzecz Hitlera. Spopularyzowaniem 

idei narodowosocjalistycznych zajęli się m. in. P. von Heydebreck 

i G. Rossbach, z których inicjatywy odbył się pod koniec 1922 r. prze

marsz 1400 osób ze swastykami w Gliwicach a. W styczniu 1923 r. gru

pa prohitlerowskiej młodzieży zorganizowała w Zabrzu wiec pod hasłem 

odzyskania polskiej części Sląska .i. Przeciwko ludności polskiej występo

wali działający na Śląsku członkowie korpusu Oberland. Na wiosnę 

1923 r. spośród nich uformowana została bojówka SA w Raciborzu s. Jej 
założycielem byli dwaj późniejsi działacze śląskiej NSDAP, Adamczyk 

i Hawellek. Na przełomie 1922/1923 r. utworzono oddział szturmowy 

w Zabrzu, zanim jeszcze powstała tam grupa lokalna NSDAP o. 

W tym samym czasie podjęto starania o powołanie organizacji par
tyjnej na śląsku. Prawdopodobnie w celu uzyskania poparcia dla tych 
zamiarów przez naczelne władze- NSDAP kierownictwo freikorpsów wy
słało w 1922 r. do Monachium swych delegatów, którzy uczestniczyli w ze
braniach bawarskich narodowych socjalistów. Próby utworzenia komó
rek partyjnych nie powiodły się, ponieważ w lecie 1923 r. elementy na-

1 Por. F. P o ł o m s k i, Uwagi o dzialaLności NSDAP na Sląsku Opolskim 

(Studia Sląskie, t. X, Katowice 1966, s. 127). 
2 W październiku 1922 r. do NSDAP wstąpiły przybyłe ze Sląska organizacje 

nacjonalistycznowojskowe zrzeszone w Vereinigung zur Wahrung der Interessen 
deutscher Grenzmarker, a ich przywódca E. Heines, późniejszy szef śląskich SA, 
objął kierownictwo jednej z kompanii monachijskich oddziałów szturmowych. 
J. B a n a s z k i  e w i c z, Powstanie partii hitierowskiej. Studium socjoLogiczne

genezy faszyzmu niemieckiego 1919-1923, Poznań 1968, s. 296.
3 F. B i a ł y, Z dziejów niemieckich korpusów ochotniczych 1920-1923 (Studia 

Sląskie, t. XIX, Opole 1971, s. 404). 
4 Por. pismo MSZ w Warszawie do polskiego konsula w Monachium z 5 II

19'23 r. w sprawie organizacji bojowych na Sląsku Opolskim. Archiwum Akt No
wych w Warszawie (dalej: AAN), Zespół Konsulatu Generalnego RP w Monachium 
129, niefol. 

5 Vom Kampf und Sieg der schlesischen SA. Ein Ehrenbuch, Wrocław 1933, 
s. 49.

6 F. B i a ł y, Początki ruchu hitlerowskiego w prowincjach śląskich (Acta

Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. XXII, 1972, s. 59). 
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cjonalistyczne na Sląsku zaangażowały się we współpracę z pokrewną 
ideowo narodowemu socjalizmowi Deutschvolkische Partei 7• 

Po nieudanym puczu monachijskim (8/9 XI 1923 r.) i osadzeniu Hitle
ra w więzieniu uległa osłabieniu działalność zmierzająca do założenia 
grup NSDAP na Sląsku. Z materiałów archiwalnych wynika, że w tym 
okresie w rejencji opolskiej nie zakładano komórek zdelegalizowanej par
tii hitlerowskiej s. Agitację na rzecz· utworzenia śląskiej NSDAP osłabiła 
poprawa sytuacji ekonomicznej w 1924 r., w której następstwie hasła 
narodowosocjalistyczne straciły na popularności w kręgach robotniczych 
i drobnomieszczańskich. Wreszcie powstaniu zorganizowanego ruchu hi
tlerowskiego przeszkodziła postawa sił lewicowych. Pod przewodnictwem 
KPD w kilku miejscowościach na Śląsku Opolskim podjęto energiczne 
środki dla zwalczania prohitlerowskiej propagandy 9• Wątpić można za
tem w prawdziwość doniesień ,,Volkischer Beobachter" z końca 1922 r. 
o powołaniu komórek partyjnych w Gliwicach, Opolu, Bytomiu, Zabrzu,
Oleśnie i Piechowicach 10.

Na początku 1925 r. Hitler po wyjściu z więzienia przystąpił do roz
budowy NSDAP w liczną i silną organizację polityczną, z której rozwo
jem wiązał nadzieje na legalne objęcie władzy. Ożywionej propagandzie 
narodowych socjalistów należy przypisać, że już w 1925 r. partia liczyła 
ponad 21 OOO członków w 16 okręgach 11_

Na Sląsku okręg partii narodowych socjalistów (Gau Schlesien der 
NSDAP) założony został 15 III 1925 r. we Wrocławiu 12• W tym samym 

7 M. Cyg a ń ski, SS w pruskich prowincjach Sląsk.a w latach 1929-1935

(Studia Sląskie, t. XXV, Opole 1974, s. 204). 
8 Archiwum Państwowe ro. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego (dalej: AP Wro

cław), Zespół Rejencji Opolskiej, Wydział I (dalej: RO I) 1702. Por. pisma landrata 
z Niemodlina z 124 XI 1923 r. (fol. 151) i landrata z Raciborza z 23 XI 1923 r. (fol. 153), 
w których komunikowali prezydentowi rejencji opolskiej, że zarządzenie o rozwią
zaniu NSDAP z 20 XI 1923 r. na terenie ich powiatów było bezprzedmiotowe. 
Wcześniej Trybunał Stanu Rzeszy wyrokiem z 15 III 1923 r., wydanym na pod
stawie zarządzenia z 15 XI 1922 r. (Ministerial-Blatt filr die Preussische innere 
Verwaltung, 1922, s. 1115), zakazał działalności NSDAP w Prusach, Saksonii, Ba
denii, Meklemburgii, Hamburgu i Bremie. Por. ież E. De u e r  1 e i  n, Der Aufstieg

deT NSDAP in AugenzeugenbeTichten, Dlisseldorf 1968, s. 166. 
9 AP Wrocław, RO I 1702, fol. 561. 
10 Informacje takie podają, opierając się na „Volkischer Beobachter", G. F r  a n z

-W i 11 i n g, Die HitleTbewegung. Der UTsprung 1919-1922, Hamburg-Berlin 1962, 
s. 176, i W. M a s e r, Die Friihgeschichte der NSDAP. Hitlers Weg bis l!J24, Frank
furt a. M.-Bonn 1965, s. 320.

11 Por. W. S c  haf e r, NSDAP, Entwicklung und Struk.tur der Staatspartei des

Dritten Reiches, Hannover-Frankfurt a M. 1957, s. 11. 
12 F. H e  i s  s, Das Schlesienbuch, Berlin 1938, s. 299. Por. też raport prasowy 

konsula RP w Opolu z 4 X 1935 r. o obchodach 10-lecia NSDAP na $ląsku (AAN, 
Zespół Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 7518, fol. 95); pismo MSZ 
do konsula w Opolu z 20 VI 1933 r., w którym mowa o założeniu w 1925 r. okręgu 
NSDAP na Sląsku. AAN, Zespół Konsulatu Generalnego RP w Opolu (dalej: KG 
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roku wydzielono jej okręg dla Górnego Sląska pod kierownictwem Hey
debrecka i M. Filluscha. W 1925 r. istniało 15 grup lokalnych w trzech 
okręgach 13, na drugim zjeździe bowiem śląskiej NSDAP 1 XI 1925 r. 
uchwalono powołanie prócz okręgu górnośląskiego także okręgu Dolnego 
i Srodkowego Sląska z siedzibami władz partyjnych we Wrocławiu 
i w Legnicy. 

Pierwsza komórka partyjna narodowych socjalistów zawiązała się 
25 III 1925 r. w Zabrzu z inicjatywy działacza korpusów ochotniczych 
M. Filluscha, który był również założycielem grup NSDAP w innych
miejscowościach rejencji opolskiej. W porównaniu z Dolnym Śląskiem,
gdzie narodowi socjaliści znaleźli oparcie wśród burżuazji i junkierstwa,
na Sląsku Opolskim ich ruch do końca istnienia republiki weimarskiej
nie uzyskał szerszego poparcia społecznego. Szeregi NSDAP zasilili tu
głównie członkowie freikorpsów i innych nacjonalistycznych związków
bojowych, którym partia stwarzała iluzję awansu społecznego.

Propaganda nacjonalistyczna zaktywizowała się po zniesieniu stanu 
wyjątkowego i delegalizacji NSDAP oraz Deutschvolkische Freiheitspar
tei w 1925 r. Przywódca górnośląskiego okręgu partii narodowych so
cjalistów Heydebreck zapowiadał w swym rozkazie zorganizowanie 
12 VII 1925 r. w Gliwicach wspólnego wiecu związków paramilitarnych 
z udziałem organizacji z Bytomia, Biskupic, Raciborza, Kędzierzyna, 
Głubczyc i Gliwic 1-1. Dla rozpowszechnienia haseł narodowosocjalistycz
nych i rozbudowy organizacji partyjnej nakazywał noszenie odznak 
i sztandarów hitlerowskich oraz kolportowanie czasopism NSDAP wśród 
bojówkarzy korpusów ochotniczych. Agitacja powtórzyła się w następ
nym miesiącu, ponieważ nie wszyscy członkowie związków bojowych 
podporządkowali się wyżej wymienionym poleceniom 1s. Prohitlerowskie 
wiece odbyły się w Zabrzu (19 VIII), w Bytomiu (20 VIII) i w Gliwicach 
(21 VIII). Podczas manifestacji zorganizowanej 3 IX 1925 r. w Gliwicach 
przemawiał bliski współpracownik Hitlera G. Strasser, którego Heyde-

Opole) 20, fol. 131. Por. też P. W. Jak u b  a s  c h k, Helmut Bruckner. Sein Kampf

und Sieg um Schlesien, Jelenia Góra 1933, s. 49. ,,Volkische Wochenblatt" w nrze 
10 z 22 III 1925 r. tak pisał o powodach utworzenia okręgu NSDAP na Sląsku: ,,Am 
Sonntag, den 15 Marz, fand in Breslau der letzte Gautag der Nationalsozialistischen 
Freiheitsbewegung statt. Nach einem gemeinsamen Traubekenntnis zu Ludendorff 
wurde der Gau Mittelschlesien der Nationalsozialistischen Freitheitsbewegung von 
seinem bisherigen Gauleiter Bruckner aufgelost. Anschliessend daran folgte die 
Grtindungstagung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei". 

13 H. Be n n e c  k e, Hitler und die SA, Mtinchen-Wien 1962, s. 121. 
H AP Wrocław, RO I 1781, fol. 55. Heydebreck zapowiadał, że wiec w Gli

wicach będzie pierwszą na taką skalę akcją nacjonalistyczną. W związku z tym 
stwierdzał: ,,Ich erwarte, dass sich jeder einzelne bewusst ist, dass wir einer schar
fen Kritik ausgesetzt sind. In Haltung und Auftreten hat sich ein jeder als Sołdat 
und Freiheitskampfer zu fiihren". 

1s Tamże, fol. 58. Rozkaz VI. 
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breck sprowadził w celu wyjaśnienia członkom ugrupowań nacjonali
stycznych metod działania i ideologii narodowych socjalistów 16. Zabie
gi te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, tj. rozbudowy NSDAP 
w rejencji opolskiej. Niemniej w 1931 r. ówczesny gauleiter H. Bruckner 
sławił w Opolu zasługi Heydebrecka dla zorganizowania śląskiej 
NSDAP 17. 

W 1925 r. do śląskiej NSDAP należało zaledwie 105 osób 1s, przy czym 
większość z nich stanowili członkowie grup lokalnych w przemysłowych 
miastach Górnego śląska, gdzie najpierw powstały organizacje partii 
hitlerowskiej. Prócz Zabrza komórki NSDAP zawiązały się m. in. w Gli
wicach, Bytomiu i Zabrzu-Biskupicach. Ich liczebność nie przekraczała 
kilkunastu osób. W pierwszym roku istnienia NSDAP w Gliwicach akces 
zgłosiło do niej jedynie 5 osób, których w grupę lokalną zorganizował 
H. Cholewa z Zabrza. W 1926 r. cały okręg NSDAP na śląsku liczył oko
ło 1100 członków. Większość z nich należała jednak do organizacji par
tyjnej w rejencji wrocławskiej i legnickiej. Rok później liczebność
NSDAP zmniejszyła się do 800-1000 osób. Agitacja przeprowadzona
wówczas przez J. Goebbelsa nie odniosła żadnego skutku 19 mimo sta
rań dokładanych przez władze partyjne o rozpowszechnienie haseł na
rodowosocjalistycznych. Akcję propagandową p0djęli przywódcy śląskiej
NSDAP 17 VII 1927 r. w Gliwicach, organizując najpierw przemarsz
bojówkarzy SA z Bytomia, Gliwic,. Zabrza, Raciborza, Opola, Kluczborka
i Ozimka, a następnie publiczne zebranie swej partii 20.

Przed pojawieniem się kryzysu ekonomicznego końca lat dwudzie
:;tych komórki NSDAP istniały jedynie 'W niektórych miejscowościach 
rejencji opolskiej. Pod koniec czerwca 1926 r. grupa partii hitlerowskiej 
utworzona została w Kluczborku w czasie zebrania z udziałem 120 osób, 
na którym Czarnowski, późniejszy przywódca miejscowych SA-manów, 

1s Tamże, fol. 59. Rozkaz VIII. Strasser zatytułował swoje przemówienie: ,,Was 
will Adolf Hitler". 

17 Por. pismo konsula RP w Opolu L. Malhomme do MSZ z 27 VIII 1931 r., 
w którym omawiając uroczystości poświęcenia domu NSDAP w Opolu m. in. do
nosił: ,,W czasie wygłoszonych przemówień poseł Helmut Bri.ickner wskazywał na 
to, że ruch hitlerowski wyszedł z organizacji Freikorps Heydebreck, która brała 
udział w powstaniach górnośląskich". AAN, Zespół Ambasady RP w Berlinie 348, 
fol. 47-48. 

18 „Heimatkalender flir das oberschlesische Industriegebiet", 1936, s. 117. 
19 K. J o n c a, Polityka narodowościowa Trzeciej Rzeszy na Sląsku Opolskim 

(1933-1940). Studium polityczno-prawne, Katowice 1970, s. 95. 
20 Przywódca i:aciborskiej komórki NSDAP J. Adamczyk przemawiając na tym 

zebraniu dowodził, że kryzys w gospodarce światowej prowadził do upadku sy
stemu parlamentarno-demokratycznego i rzekomo podważał skuteczność socjali
stycznych reform w Związku Radzieckim (AP Wrocław, RO I 1800, fol. 82). Inny 
działacz hitlerowski, Fillusch wyprowadził stąd wniosek, że doktryna marksizmu 
przeżyła się, i wyjaśniał zebranym, że nie marksizm, lecz narodowy socjalizm wi
nien stanowić ich ideologię, tamże (fol. 83). 

s - Sobótka 1976, z. 3 
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mówił o zasługach Hitlera dla rozwoju NSDAP 21. Kolejna komórka za
wiązała się 19 III 1927 r. w Raciborzu. Kilka dni później policja infor
mowała o powołaniu 28-osobowej grupy NSDAP w Opolu, założonej 
prawdopodobnie przez inspektora kolejowego Ehlerta 22. W 1928 r. przy 
poparciu Deutschnationale Partei powstała NSDAP w Niemo.dlinie. 14 II 
1930 r. prezydent policji w Opolu donosił prezydentowi rejencji, że pod 
koniec 1929 r. kupiec W. Fischer i pięciu urzędników celnych zawiązało 
organizację NSDAP w Chałupkach. 

Równocześnie rozbudowano istniejące już komórki partyjne. Na przy
kład grupa NSDAP w Zabrzu pod koniec 1927 r. liczyła 66 członków, 
a w 1929 r. - przypuszczalnie w związku z pojawieniem się kryzysu 
ekonomicznego - należało do niej 85 osób. Analogiczne spostrzeżenia 
nasuwają się w odniesieniu do liczebności narodowych socjalistów w Opo
lu, których szeregi w 1929 r. powiększyły się do 115 osób. Wzrost liczeb
ności opolskiej NSDAP jej kierownictwo wykorzystało do podjęcia za
biegów o założenie oddziału SS (Schutz-Staffeln) 2a. 

Materiały archiwalne pozwalają na wyrażenie opinii, że formacje 
zbrojne partii narodowych socjalistów w rejencji opolskiej pojawiły się 
później niż komórki NSDAP. W pierwszym okresie działalności NSDAP 
przeszkodę w ich założeniu stanowiła znikoma liczba członków partii 
i brak poparcia· przez miejscową ludność. Ekscesy terrorystyczne naro
dowych socjalistów spotykały Bit; z; dezaprobatą znaczne3 części społe
czeństwa. Tolerowane były natomiast przez władze policyjne rejencji 
opolskiej. Należy podkreślić, że postawa policji wobec hitlerowskiego 
terroru tylko sporadycznie przybierała formę interwencji. Częściej ogra
niczano się do inwigilacji, która ułatwiała narodowym socjalistom pro
wadzenie akcji wywrotowych przeciwko elementom lewicowym i mniej
szości polskiej oraz krytykę władz republiki. Warto przypomnieć choćby 
masakrę przybyłych do Opola artystów teatru katowickiego (28 IV 
1929) 24. 

U schyłku republiki . weimarskiej terror NSDAP stał się coraz bar
dziej bezkarny. Bojówki hitlerowskie nie zawahały się nawet przed 
gwałtem i mordem politycznym. Głośnym echem odbiło się zamordo
wanie przez SA-manów z Kluczborka robotnika Augusta Bassy z Bą
kowa oraz napad na dom przywódcy polskiej mniejszości Arki Bożka 
w Markowicach. W sierpniu 1932 r. ofiarą hitlerowskiego terroru padł 

21 M. M a c  i e  je w s k i, Uwagi o genezie partii narodowych socjalistów i jej 

ideologii na Sląsku Opolskim (1925-1932) (Studia Sląskie, t. XXIV, Opole 19'13, 

s. 191).
22 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 31.
23 J o n c a, op. cit., s. 99. 
24 Zob. artykuł A. N o w a k, Masakra artystów teatru katowickiego w Opolu 

w dniu 28 kwietnia 1929 r. w świetle dokumentów niemieckich (Studia Śląskie, 

t. III, Katowice 1960) .

•
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polski komunista i robotnik Konrad Piecuch z Potempy koło Bytomia 2s.

Siły lewicowe na czele z KPD odpowiedziały na liczne akty gwałtu i ter
roru NSDAP organizowaniem szerokiego frontu antyhitlerowskiego w re
jencji' opolskiej, powołując w październiku 193D r. Związek Walki z Fa
szyz1:1em (Kampfbund gegen den Faschismus) 2s.

Nasileniu terrorystycznej działalności towarzyszył wzrost szeregów 
hitlerowskich bojówek. Dla przykładu można podać, że w kwietniu 1929 r. 
SA w Kluczborku zrzeszała 45 członków, gdy w styczniu 1928 r. liczyła 
zaledwie 12 osób 21. W okresie kryzysu ekonomicznego i politycznego po
dwoiła się również liczebność SA w Raciborzu. Policyjny wykaz. grup 
SA i SS w prowincji górnośląskiej z końca stycznia 1928 r. zawierał in
formację, że miejscowy oddział szturmowy składał się z 40 osób dowo
dzonych przez kupca K. Kremsera. Natomiast w styczniu 1930 r. w Ra
ciborzu było już 77 SA-manów, którym przewodził A. Hawellek. Oddział 
szturmowy został wówczas podzielony na trzy sekcje. Najmłodsi bojów
karze (do 18 roku życia) należeli do tzw. Jugendstaffel F. Irrzika, ślusa
rzowi Biniusowi podporządkowano członków do 25 roku życia, a jeszcze 
starsi utworzyli grupę dowodzoną przez A. Scholza 2s. Należy podkreślić, 
że oddziały szturmowe stanowiły przytłaczającą większość bojówek 
NSDAP na Sląsku 29. Formacje SS, podporządkowane zresztą dowództwu 
SA, przed 192!) r. utworzono w Gliwicach i Raciborzu 30_ W pozostałych
miejscowościach zbrojnym oparciem NSDAP były oddziały szturmowe. 
W 1930 r. władze NSDAP przystąpiły do ich reorganizacji, polegającej na 
połączeniu bojówek SA w oddziały liczące co najmniej 100 osób. Podział 
organizacyjny SA zakładał utworzenie 700-osobowej brygady dla Byto
mia, Gliwic i Zabrza, 500-oso9Pwej dla Opola, Głubczyc, Prudnika, Ra
ciborza i Koźla oraz 400-osobowej dla Kluczborka i Olesna 31. 

W pierwszych latach działalności NSDAP na Śląsku wśród jej człon
ków rozwinęły się tendencje radykalne, reprezentowane we władzac'h 
partyjnych przez „rewolucyjny" odłam skupiony wokół braci Strasse
rów, do których koncepcji skłaniał się gauleiter Dolnego śląska E. Rosi
kat. Wpływy „lewicy" w śląskiej NSDAP zmalały w 1928 roku, gdy 

25 Por. E. K l e  i n, Mord w Potempie. Kapitulacja republiki weimaTSkiej przed 

Hitlerem (Studia Sląskie, t. VII, Katowice 1963, s. 102. 
26 Szerzej na ten temat por. S. Mig dał, Opolszczyzna przeciw faszyzmowi

w 7>rzededniu dojścia Hitlera do władzy, Katowice 1960, s. 70 i n. 
27 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 198-199.
28 Tamże, fol. 1003-1004. Pismo prezydenta policji w Opolu do prezydenta re

jencji z 22 I 1930: Derzeitige Starke der SA der Nationalsozialistischen-Arbeiterpartei 
in Ratibor. 

29 Por. Cyg a ń ski, op. cit., s. 208 i n.
30 Mac i e  je wski, op. cit., s. 192.
31 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 939-940. Prezydent policji V-{ Opolu do nad

prezydenta prowincji górnośląskiej, sprawozdanie: SA-Standarte der NSDAP in 

Oberschlesien. 
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Rosikata pozbawiono kierownictwa dolnośląskiej organizacji narodowych 
socjalistów 32. Gauleiterem Górnego i Dolnego Sląska został wówczas 
Bruckner, również sympatyzujący z radykalnym odłamem NSDAP. Przy
wódcom prawego skrzydła partii znane były wprawdzie „rewolucyjne" 
,poglądy Brucknera, lecz równocześnie doceniano jego zdolności organi
zacyjne i propagatorskie. Jeszcze przed powołaniem na stanowisko przy
wódcy śląskiej NSDAP Bruckner prowadził ożywioną agitację partyjną. 
We wrześniu 1927 r. przemawiał w Opolu, Kędzierzynie, Raciborzu, 
Kluczborku i Gliwicach, występując przeciwko ustawie o ochronie re
publiki i Żydom, za co postawiony został przed sądem w Opolu 5 VII 
1928 r. 33 Pobłażliwe stanowisko sędziów wobec rozpowszechnianych 
przez niego oszczerstw pod adresem żydów ośmieliło Brucknera do wy
głoszenia przemówienia, w którym mówił o sobie jako o „polowym żoł
nierzu" (Feldsoldat) NSDAP i górnośląskim bojowniku. 

W świetle tej wypowiedzi prawdopodobne wydaje się, że właśnie 
z jego inicjatywy w 1928 r. dokonano podziału okręgu Górnego śląska 
na trzy podokręgi NSDAP. Pierwszy z nich obejmował powiaty uprze
mysłowione, w skład drugiego wchodziły powiaty Racibórz, Koźle, Głub
czyce i Prudnik, trzeci zaś podokręg stanowiły pozostałe powiaty rejen
cji opolskiej s.i. 

Do najbardziej aktywnych należeli narodowi socjaliści w podokręgu 
przemysłowym. W opinii prezydenta policji w Gliwicach NSDAP rozwi
nęła się tu dość silnie, chociaż jej osiągnięcia „w porównaniu z progra-

,2 Cy g a ń s k i, op. cit., s. 207. Sympatie dla radykalnych koncepcji Strasserów 
można tłumaczyć tym, że Sląsk należał do okręgów o największym odsetku „sta
rych" działaczy NSDAP, zarówno przed 1933 r. (41,70/o), jak też po „Machtiiber
nahme" (52,90/o). S c h ii f e r, op. cit., s. 35. Dla tej kategorii członków partii 
Hitlera jego sojusz z klasami posiadającymi i armią stanowił zagrożenie „rewolu
cyjnego" oblicza ruchu. Por. W. Ho r n, Fiihrerideologie und Parteiorganisation 

in der NSDAP 
0

(1919-1933), Diisseldorf 1972, s. 250 i n. 
33 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1774. Por. też „Der Nationale Sozialist ftir die 

Ostmark" nr 30 z 29 VII 1928. Znamienny był pogląd sądu, że rozpowszechniane 
przez Brticknera określenie „republika żydowska" nie mogło stanowić obrazy sy
stemu władzy państwowej, skoro w rządzie licznie reprezentowani byli Żydzi. Jako 
nieobrafliwe uznano również określenie „syjonistyczny Żyd", ponieważ: ,,die Be
zeichnung »zionistischer Jude« sei keine Beleidigung, sonder nur die Feststelltung 
der national-politisćhen Einstellung innerhalb der jiidischen Rasse" (tamże, fol. 
1775). Na marginesie warto odnotować, że nie było to odosobnione stanowisko sądu. 
6 III 1924 r. sędzia okręgowego sądu w Wernigerode dr Beinert uniewinnił nie
mieckonarodowego agitatora za podobne oskarżenia pod adresem Żydów. Sąd Naj
wyższy Rzeszy uznał, że określenie „republika żydowska" nie jest obraźliwe, bo 
oznacza nadmierną władzę i wpływy Żydów. Por. H. i E. Ha n n ove r, Zanim

przyszedł Hitler. Sądy i polityka w Republice Weimarskiej, Warszawa 1972, 

s. 365-366. 
34 Por. F. Ha w r a n e k, Niemiecka socjaldemokracja w prowincji g6rno

ślqskiej w latach 1929-1933, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 182. 
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mem i celem tej partii" były skromniejsze od zakładanych przez przy
wódców ruchu. Narodowi socjaliści zawdzięczali swe sukcesy Bruckne
rowi i Filluschowi, których charakteryzować miał szczególny fanatyzm 
w propagowaniu haseł partyjnych 35. Z doniesień prezydenta policji 
wynika, że komórki NSDAP w jego służbowym okręgu prowadziły �ży
wioną działalność propagandową, organizując liczne zebrania, wiece, 
a nawet spotkania towarzyskie. Tylko w Gliwicach w okresie ód 13 VII 
do 24 VIII 1928 r. odbyły się cztery otwarte zebrania. Pod koniec czerw
ca i na początku lipca tego roku członkowie grup w Kędzierzynie i Cha
łupkach zorganizowali obchody „dnia śląskiego" NSDAP. W uroczystoś
ciach. 8 VIII 1928 r. w Birawie, poświęconych żołnierzom poległym w cza
sie I wojny światowej, uczestniczyło 68 narodowych socjalistów z Gór
nego Sląska. Aktywnością odznaczała się komórka NSDAP w Bytomiu. 
27 lipca odbyło się tam publiczne zebranie z udziałem 50 osób, do któ
rych przemawiał Kremser. Prezydent policji informował, że wystąpie
nie Krernsera utrzymane było w tonie charakterystycznym dla licznych 
przemówień działaczy narodowosocjalistycznych 36. Wszystkie komórki 
partii hitlerowskiej z Górnego Sląska wzięły udział w tzw. ,,niemieckiej 
·manifestacji" (deutsche Kundgebung), urządzonej 19 sierpnia w Bytomiu.
Podczas wiecu z przemówieniem wystąpił Bruckner: ,,Jeśli my, narodowi
socjaliści, urządzamy dzisiaj manifestację, czynimy to w tym celu, aby
całemu narodowi pokazać, w jak ostrym przeciwieństwie do obecnego sy
stemu państwowego stoi ruch Adolfa Hitlera. 60 milionów ludzi wierzy,
że szczęście samo przyjdzie... Komuniści sięgają po wielki kapitał, lecz
oszczędzają żydowskie, banki... Żądamy wolności mowy dla Adolfa Hi tle
ra. Każdy Żyd, każdy Chińczyk może tu przemawiać, tylko Adolf Hitler
nie może" 37.

Treść wypowiedzi gauleitera wyrażała hasła powszechnie reprezen
towane przez NSDAP w całych Niemczech: antykomunizm, antysemi
tyzm, nienawiść do ustroju republikańskiego. Ideologia śląskich narodo
wych socjalistów nie odbiegała zresztą od ogólnych założeń politycznych
ruchu hitlerowskiego. Wydaje się, że silniej niż gdzie indziej zwracano
się przeciwko mniejszości polskiej i rzekomo krzywdzącemu naród nie
miecki podziałowi Sląska. ·Konsul generalny RP w Opolu donosił o anty
polskiej man�..stacji, zorganizowanej przez nazistów z Opola 10 VI 1929 r.
na znak protestu przeciw aresztowaniu sprawców napadu na artystów
teatru katowickiego. W rezolucji podjętej przez manifestujących określo
no przyjazd polskich artystów z przedstawieniem Halki jako akt poli-

35 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1774. 

36 Tamże, fol. 1831. Sprawozdanie z 5 IX 1928 r.: Rechtsradikale Bewegung. Die 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. 
37 Tamże, fol. 1833. 
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tyczny, który Polacy zamierzali wykorzystać do podjęcia walki o oder
wanie Śląska Opolskiego od Rzeszy ss. 

Tematem licznych zebrań NSDAP była krytyka ustroju republikań
skiego i członków rządu. Podczas wyżej wspomnianej manifestacji pre
tekstem do zaatakowania władz republiki stała się ich polityka narodo
wościowa. M. Fillusch oskarżał rząd o to, że dopuszczając do rozpatrzenia 
skargi na napad w Opolu przez Radę Ligi Narodów działał na szkodę in
teresów narodu niemieckiego. Wcześniej (13 VII 1928) wystąpiono prze
ciwko zarządzeniu policji w Gliwicach zakazującemu rozklejania pla
katów narodowosocjalistycznych. Ten sam mówca podbudował wówczas 
tradycyjną już krytykę władz republikańskich zarzutem ograniczania 
swobó.d demokratycznych: ,,W wolnej republice nie wolno nam powie
dzieć żadnego wolnego słowa bez niebezpieczeństwa zaaresztowania i po
stawienia przed sądem" 39

. Zarzut ten Fillusch skierował pod adresem 
prezydenta P. von Hindenburga, kanclerza H. Milllera i ministra spraw 
wewnętrznych Prus A. Grzesińskiego, jednocześnie posądzając ich o sym
patyzowanie z marksistami. 

Krytykę ustroju wiązano z hasłami antyżydowskimi i antymarksi
stowskimi, które weszły do arsenału hitlerowskiej propagandy obok 
akcentów antypolskich. Zdaniem Filluscha system wielopartyjny i opano
wanie gospodarki przez Żydów zapowiadały rychły upadek republiki 40. 
Od usunięcia Żydów z życia społecznego i gospodarczego uzależniał 
uzdrowienie narodu przez czyste rasowo kierownictwo państwowe. In
ny prelegent NSDAP, niejaki Tiirk ze Swidnicy, na zebraniu opolskiej 
komórki partii hitlerowskiej 8 VI 1929 r. posługując się zbliżonymi argu
mentami stwierdził: ,,Żydostwo jest i pozostanie największym niebez
pieczeństwem dla całego świata" 41. Podjęcie z nim walki stanowiło -
w jego- przekonaniu - obowiązek każdego narodowego socjalisty, po
nieważ Żydzi skupili w swych rękach niemal cały aparat państwowy, 
sądownictwo, prasę i gospodarkę. Przy tej okazji Tiirk podjął nieudolną 
polemikę z komunistami, wykazując nieznajomość ideologii marksistow
skiej i historii ruchu robotniczego. Mówca dowodził, że opracowana przez 
Marksa doktryna służyła interesom kapitalistów i wykorzystana została 
przez rząd niemiecki w walce z klasą robotniczą. 

Ataki na Żydów i komunistów zawierało przemówienie G. Strassera, 

38 M a c  i e  j e  w s k i, op. cit., s. 194-195. W czasie manifes�acji głównym mów

cą był dr Knaak z „Oberschlesische Tageszeitung", który wygłosił przerr.ówienie 

pt. Górny Sląsk w niebezpieczeństwie. AAN, KG Opole 14, Col. 7--8. 

39 AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1777. 

40 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 529. ,,Die Regierung mit ihren vielen Par�eien 

ist nicht mehr als eine schliipfrige trage Masse, ohne Energie. Was die heutige 

Regierung leistet, ersieht man am besten aus den vielen Anleihen ... Die ganze 

Wirtschaft liegt in den Handen der Juden und solange diese die Herrschaft haben, 
wird das deutsche Volk niemals gesunden". 

41 Tamże, fol. 503-5Q.9. 
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który uczestniczył w zebraniu otwartym członków NSDAP w Opolu 
25 XI 1929 r., poświęconym krytyce planu D. Younga. Plan ten rzeko
mo stwarzał przesłanki przekształcenia republiki weimarskiej w między
narodowe stowarzyszenie żydowskiej finansjery, zagrażając tym samym 
jej samodzielności państwowej 42_ W myśl postulatu „rasowej krwi dla 
zdrowej gospodarki" Strasser domagał się wyłączenia wszystkich osób 
uznanych przez doktrynę narodowosocjalistyczną za nie-Niemców spod 
niemieckiego ustawodawstwa i odebrania im wszelkich godności pań
stwowych 43. 

Tru<:łno ustalić, kiedy antyżydowskie i rasistowskie elementy propa
gandy hitlerowskiej uzyskały na Sląsku pierwszych zwolenników. Zdaje 
się, że wystąpienia w tonie zbliżonym do przemówień Adamczyka, Bruck
nera, Filluscha, Turka i Strassera musiały być częste, skoro NSDAP roz
powszechniała tu ulotki o treści antyżydowskiej. Narodowi socjaliści 
z Kluczborka już w 1927 r. nawoływali do bojkotu żydowskich sklepów 4.4• 

Wśród haseł propagandowych NSDAP w rejencji opolskiej wysuwa
ły się codzienne postulaty społeczne i ekonomiczne. Głoszone były w na
dziei na pozyskanie dla ruchu elementów upośledzonych, którym w za
mian za poparcie NSDAP w wyborach i akces do partii obiecywano re
formy po objęciu władzy przez Hitlera. Strasser podczas swego prze
mówienia w Opolu zapewniał 700 zebranych osób, że celem NSDAP jest 
walka o nacjonalizm rozumiany jako jedność narodu i niezależność od 
czynników zewnętrznych oraz o socjalizm, czyli zapewnienie dostatecz
nej egzystencji 45. Na licznych zebraniach domagano się upaństwowienia 
wiejskich przedsiębiorstw i banków, usunięcia bezrobocia i inflacji oraz 
obniżenia podatków. 

Społecznemu oddziaływaniu tych postulatów można przypisać wzra
stającą popularność NSDAP na Sląsku Opolskim u schyłku republiki 
weimarskiej. Rozwojowi partii hitlerowskiej sprzyjało. bowiem niezado-

42 Tamże, fol. 589-597. Fakty historyczne przeczą opinii Strassera. Plan ame
rykańskiego ekonomisty D. Younga, przyjęty przez rząd Rzeszy 7 VI 1929 r. za 
sprawą G. Stresemanna, obniżył niemieckie zobowiązania reparacyjne do 2050 mln 
marek rocznie. 

43 Por. pkt. 4-7 programu partii hitlerowskiej z 20 lI 1920 r. G. F e d  e r, 
Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedanken, MUnchen 
1933, s. 19--22. Nacjonalistyczne i rasistowskie elementy ideologii narodowych so
cjalistów znalazły wyraźne odbicie również w pracy G. Federa pt. Der deutsche 

Staat auf nationaier und sozialer Grundlage, MUnchen 1932. 
44 W jednej z ulotek czytamy: ,,wer beim Juden kauft, versilndigt sich an seinem 

Volke und hilft seinen Ausbeutern auf den Thron·• (AP Wrocław, RO I 1795 . 
. fol. 41). W innej nawoływano do czynnych wystąpie11 przeciwko ludności żyd')w

skiej. 
45 AP Wrocław, RO I 1800, fol. 793: ,,Nationalismus ist Sicherung nach aussen 

filr die Allgemeinheit und heisst zusammenhalten und sich freimachen ... Sozia
·lismus isl Sicherung nach innen, zum Schutze jedes einzelnen deutschcn Staats
bUrgers".
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wolenie spowodowane kryzysem gospodarczym, który spotęgował się na 
początku lat trzydziestych. Grupy lokalne NSDAP pojawiły się tam, gdzie 
dotąd nie zostały jeszcze założone, a istniejące już po.większyły się o no
wych członków. W 1930 r. policja odnotowała powstanie organizacji par
tyjnej m. in. w Głubczycach (26 I), Koźlu (2 III), Kietrzu (9 III) 
i w Chruszczowie (11 V) 46. Z każdym rokiem pogłębiającego się kryzysu 
rosła liczba członków i grup lokalnych NSDAP. I tak w styczniu 1931 r. 
54 komórki zrzeszały 2286 osób, a już w marcu tego roku NSDAP liczyła 
tu 5282 członków w 115 terenowych organizacjach. Na rok przed hitle
rowską „Machtiibernahme" było na Sląsku 228 grup lokalnych i 10 417 
członków NSDAP 47. Tylko do oddziałów szturmowych należało wów
czas ponad 6500 osób. Przeą. 1933 r. najliczniej reprezentowani byli w par
tii hitlerowskiej na śląsku robotnicy (30,40/o członków), pracownicy umy
słowi (17,80/o) oraz kupcy, drobni przedsiębiorcy i rzemieślnicy (17,70/o) 48, 
których napływ do NSDAP wiązał się z bezrobociem i inflacją. 

Sytuacja kryzysowa nie pozostała bez wpływu na drobne sukcesy 
NSDAP w wyborach do Reichstagu i Landtagu Prus. Po raz pierwszy 
mandat poselski z ramienia partii narodowych socjalistów uzyskał na ślą
sku Opolskim M. Fillusch w wyborach do parlamentu Rzeszy z 14 IX 
J 930 r. 49 Natomiast w wyborach do Sejmu Pruskiego z 24 IV 1932 r. 
liczba głosów oddanych w opolskim okręgu wyborczym na NSDAP za
pewniła jej cztery mandaty, przy czym narodowi socjaliści zawdzięczali 
je ożywionej akcji propagandowej. Niemniej ich osiągnięcia były skrom
niejsze od sukcesów SPD, Centrum i KPD. Akcjom wyborczym towarzy
szyły akty terroru wobec politycznych przeciwników NSDAP, tym bar
dziej zuchwałe, że gabinet kanclerza F. von Papena cofnął 14 VI 1932 r. 
wydane zaledwie osiem tygodni wcześniej zarządzenie o rozwiązaniu hi
tlerowskich bojówek so. 

46 Tamże. Por. fol. 865, 891, 901, 991. 
47 H a w r a n e k, op. cit., s. 66. 
�a Die Entwickiung der Partei in Zahten, Berlin 1938, s. 286-287, podaję za: 

Cy g a ń s k i, op. cit., s. 210. 
49 M. Or z e  c h o  w s k i, Wyniki wyborów do Pariamentu Rzeszy i Sejmu Pru

skiego na Siqsku w tatach 1919-1933 (Studia i Materiały z Dziejów Sląska, t. VIII, 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1966, s. 496). 

so Zarządzenie to wydał prezydent. P. von Hindenburg 13 IV 1932 r., opierając 
się na prerogatywach art. 48 Konstytucji weimarskiej. Por. ,,Reichsgesetzblatt" 

I 1932; s. 175. W jego uzasadnieniu stwierdzono, że w praworządnym państwie 
nie można pogodzić się z istnieniem prywatnej armii narodowych socjalistów. 

H. Mich a e 1 is, E. Sc hr a e p 1 e r, G. Sc h e e  1, Ursachen und Folgen. 

Vom deutschen Zusammenbruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuardnung 

Deutschlands in der Gegenwart, t. VIII, Berlin 1964, s. 458-460. Z doniesień władz 

rejencji opolskiej wynika, że narodowi socjaliści nie stawiali oporu rozbrajającym 
ich oddziałom policji. Por. pismo landrata z Nysy do prezydenta rejencji z 14 IV 
1932 r. (AP Wrocław, RO I 1798, fol. 11), w którym czytamy: ,,Die Durchfiihrung 
der Notverordnung des Herrn Reichsprasidenten betreffend Auflosung der SA 
und SS ist ohne Storung erfolgt". 
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NSDAP do końca republiki weimarskiej nie uzyskała w rejencji opol

skiej takiej popularności, jak w innych prowincjach ówczesnej Rzeszy, 
chociaż posiadała dynamiczną i ekspansywną organizację 51

. Lokalny za
sięg jej oddziaływania i niewielka liczba członków w porównaniu z in
nymi partiami powodowały, że nawet w dobie kryzysu ekonomicznego 
narodowi socjaliści nie uzyskali tu większego znaczenia politycznego. Do
minującymi partiami pozostawały Centrum o silnych wpływach wśród 
katolickiej ludności oraz SPD i KPD, które cieszyły się poparciem ra
dykalnych odłamów. Jedynie zdeklasowane elementy Sląska Opolskiego 
i część właścicieli ziemskich w obawie przed rzekomym niebezpieczeń
stwem komunistycznym w pełni poparły NSDAP. 

ANEKS 

I 

AP Wrocław, RO I 1781, fol. SS, 58-59. 

Ab s c h r  i f t! 

B e f e h l  1 

Der volk. Wehrbund, Gau Ob.Schlesien, ist durch mich unter Einreichung der 

Satzungen dem Polizeiprasidium in Gleiwitz angemeldet worden. 

Die mir von unserem Schirmherrn Ex.Ludendorff zugesandten Richtlinien ge

hen den Organisationen zu. Entgegen den von anderen vaterlandischen Verbanden 

aufgebrachten Geriichten, dass wir eine verbotene Geheimorganisation waren, be
tone ich noch mal ausdri.icklich, dass seit Aufhebung des zivilen Ausnahmezu

standes in O.S., wie jede andere Organisation, auch wir Volkiscben das Recbt 

haben, uns zu betatigen. 

Der gesamte Wehrwolf in Deutschland hat sich durch seinen Bundesvorsitzen..: 

den, Herm Kloppe, Halle, Ex.Ludendorff zur Verfiigung gestellt und ist einer, 

der dem Wehrbund angehorenden volk. Biinde. Diejenigen Teile des Wehrwolfes, 

welche nicht im volk. Wehrbund organisiert sind, sondern wie an einzelnen Orten 

als Jung-Stahlhelm fungieren, bezeichnen sich zu Unrecht als Wehrwolf. 

Der Wehrwolf Ratibor hat in Auswirkung dieser Entscheidung seines Bundes

vorsitzenden, mir, als dem Fiihrer des Wehrbundes, Gau O.Schl., unterstellt. 

Am 12.Juli versammeln siC'h samtliche Verbande zu einem gemeinsamen 

Marsch durch Gleiwitz. 

Hierzu befehle ich: 

a) Die Verbande sammeln sich urn 103� Uhr vormittags am Waldschloss ge

geniiber der Lok. Werkstatt an der Strasse Gleiwitz-Hindenburg. 
b) Beuthen fahrt mit dem Zuge ab Beuthen bis Borsigwerk und marschiert

nach dem Hiittengasthaus Biskupitz. Von hier aus zusammen mit der Komp. 

Biskupitz Marsch nach dem Sammelplatz. 

c) Die von Ratibor, Kandrzin, Leobschutz und Slawentzitz kommenden Teile·

marschieren nach Eintreffen vom Bahnhof Gleiwitz direkt zum Sammelplatz. 

51 Por. F. Rys z k a, Polityka hitlerowska na Sląsku (1933-1945) (Studia Slą

skie, t. X, Katowice 1966, s. 17). 
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d) 1045 Uhr marschieren die Verbande geschlossen unter meiner Flihrung durch
Gleiwitz (Kronprinzenstr., Bahnhofstr., Oberwallstr., Ring, Wilhelmstr.) liber Pe
tersdorf nach dem Labender Walde. Hier wird abgekocht. Fur Kochgeschirr und 
Konserven_ haben die Verbande selbst zu sorgen. 

e) Rlickkehr nach Gleiwitz gegen 6 Uhr abends.
f) Jugendgrup'pen nehmen am Ausmarsch nicht teil.
g) Anzug: Putschanzug mit Armbinde. Fahnen sind mitzubringen, soweit wie

moglich sind � Fahnen zu flihrcn. 
h) Unser Durchmarsch durch Gleiwitz wird das erste Auftreten de,· v:olk.

Verbande in Gleiwitz sein. Ich erwai;te, dass sich jeder einzelne bewusst is,, dass 
·wir einer scharfen Kritik ausgesetzt sind. In Haltung und Auftreten hat sich ein
jeder als Sołdat und Freiheitskampfer zu fil_hren. Jedes Sprechen, Rauchcn und
Umsehen ist verboten.

gez. v. Heydebreck 

Obiger Befehl ist nachstehenden Filhrern zugegangen: 

Blachnick, St. Annaberg 
Heidrich, Leobschlitz 
Schippan, Ratibor 
Wołany, Slawentzitz 
Wozniok,· Beuthen 
Gorlich, Kandrzin 
Berger, Gleiwitz 
Edelmann, Beuthen 
Heider, Bauthen 
Peschel, Schomberg, 

Schmidt, Glejwitz 
Wilczek, Petersdorf, 
Wystrich, Gleiwitz, 
Wangeloh, Hindenburg, 
Lorenz, Hindenburg 
Lćibner, Hindenburg 
Podrschwa, Hindenburg 
Maketta, Hindenburg 
Wischnowski, Malapane 

Befehl VI. 

1. Trotz dem jetzt schon 120 Nadeln (Hakenkreuz mit Stahlhelm) ausgegeben
worden sind, sehe ich nur sehr wenige unserer Leute das Abzeichen trage;-.. Wir 
haben keinerlei Grund unsere Gesinnung zu verbergen. Parole isl: ,,A b z e  l ch e n 
h e r  a u s", auch wenn es den Juden nicht pass�. Leute, welche durch Tra.gen des. 
Abzeichens sich beruflichen Schadigungen aussetzen, sind ausgenommen. 

2. Wilczech, Petersdorf, reicht umgehend die Liste liber diejenigen Leu,e. wel
che von mir Windjacken bekommen hab"en, ein. Aus dieser Liste muss A::- und 
.Abzahlung eine� jeden ernichtlich sein. 

3. Die Einstellung bei den Megnin-Werken erfolgt voraussichtlich am -.5. 8.
1925. 

4. Gemass Befehl IV Ziff. · 2 sind mir die N amen der Kassierer anzugebe::.
5. Die Formationen haben dahin zu streben, dass sie neben der traditionellen

Fahne sich auch unsere Hakenkreuz-Fahne beschaffen. Die Fahne 120 X 180 kostet 
beim Streiter-Verlag Zwickau, Sachs. 17 M per Nachn. 

6. Es ist die Pflicht der Organisation unsere nat. soz. Presse zu unterstutzen.
Die Nat. Soz. Zeitung Schlesiens ist der „Schl. Beobachter". Der „Schl. Beobachter" 
kostet 60 Pfg. und erscheint einmal wochentlich. Ich erwarte, dass zum min<lesten 
jeder Komp. Fiihrer den „Beobachter" halt, schon urn sich selbst im Rahmen , der 
.Bewegung auf dem Laufenden zu halten. 

Gleiwitz, den 9.8.25. 

gez. v. Heydebreck 
Ftihrer des Volk. Wehrbundes. 

A.B. 
gez. Hans Hildebrand 
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B e  f e  h 1 VII. 

1. Es finden Fi.ihrerbesprechungen statt:
Mittwoch, den 19. August, Hindenburg, Kiessling,
Donnerstag, den 20 Beuthen, Chr. Vereinshaus, 
Freitag, den 21 „ Gleiwitz, Bahnhofshotel. 
2. Niichster Pflichtsonntag ist der 6.9.25. An diesem Tage findet in Beuthen die

Einweihung des Denkmals der gefallenen Selbstschutzkiimpfter statt. Zu dieser 
Einweihung sind siimtliche Verbande eingeladen worden. Einzig die volk. Verbiinde 
hat man, dem jiid. Geldgebern zu liebe, tibergegangen. Wir werden das Andenken 
unserer Kameraden ehren und sind dazu nicht auf andere Verbiinde angewiesen. 
Besondere Anordnungen erfolgen im niichsten Befehl. 

3. Es ist unglaublicher Wei..;;e durch unwahre Geriichte Stimmung gegen die
Kameraden Konietzny und Krautwurst gemacht worden. Beide Kameraden haben 
mein vollstes Vertrauen, die Geri.ichte beruhen auf Unwahrheit. 

4. Die gesamte Jugendbewegung innerhalb des volk. Wehrbundes Gau O. Schle
sien i.ibernimmt Herr Ludwig. Beuthen Gartenstr. unabhiingig davon, ob sich die 
Bi.inde Schlageter- oder York v. Wartenburg-Bi.inde nennen. Jugendverbiinde, wel
che nicht im volk. Wehrbund eingegliedert sind, haben nicht das Recht, sich auf 
die grosse volk. Bewegung und auf ihren Schirmherrn Exzellenz Ludendorff zu 
berufen. 
Gleiwitz, den 16. August 1925 

gez. v. Heydebreck 
A. B. 

gez. Hans Hildebrand 

II 

AP Wrocław, RO I 1827, fol. 1831-1837. 

Sprawozdanie prezydenta policji w Gliwicach dla nadprezydenta prowincji 
górnośląskiej z 5 IX 1928 r. 

III. RECHTSRADIKALE BEWEGUNG

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei veranstaltete am 27.7. im 
Christlichen Gewerkschaftshaus in Beuthen eine offentliche Versammlung, an 
der etwa 50 Personen teilgenommen haben. Der Bezirksleiter Kremser hielt die 
Hauptrede; er brachte nichts Neues vor. Zum Schlusse wurde der Plan eines Ver
gni.igens -bera ten. 

Am 1.8. hielt die Ortsgruppe Gleiwitz der NSDAP. eine Generalversammlung 
ab. Aus dem Geschiifts- und dem Kassenbericht ging hervor, dass die Gruppe 
nur 42 „zahlende" und 5 „fordernde" Mitglieder und 12 RM. Schulden hat. Zum 
Ersten Vorsitzenden wurde Wilczek wiedergewiihlt. Die i.ibrigen Vorstandsmitglieder 
hat der Vorsitzende selbst zu ernennen. 

Kn der feierlichen Enthtillung eines Kriegerdenkmals in Birawa am 8.8. haben 
sich aus meinem Dienstbezirk 68 Angehorige der NSDAP beteiligt. 

Am 19.8. veranstaltete die NSDAP in Beuthen eine sogenannte „Deutsche 
Kundgebung". Hieran waren alle Ortsgruppen des Bezirks Oberschlesien der Partei 
beteiligt. Die Teilnehmer versammelten sich au! dem Bahnhof Bobrek, von wo 
sie geschlossen zu Fuss nach Beuthen marschiert sind. In der Hindenburgstrasse in 
Beuthen wurde der Zug, der 126 Mann stark war und zwei Fahnen mitfi.ihrte, von 
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dem Gauleiter Briickner mit einer Musikkapelle empfangen. Vom hier bewegte 
sich der Zug mit Musik weiter bis nach dem Ringe. Nachdem die Teilnehmer hier 
Aufstellung genommen hatten, hielt Briickner Ansprache. Hinter den Reihen der 
Nationalsozialisten sammelte sich inzwischen eine grosse Menscbenmenge an, baup
sachlich Kommunisten, die von der Kundgebung bereits vorher erfuhren und nun 

offenbar die Absicht hatten, die Veranstaltung zu storen. Briickner fiihrte u.a. 

folgendes aus: 
„Wenn wir Nationalsozialisten heute eine Kundgebung veranstalten, so tun wir 

es zu dem Zwecke, urn dem gesamten Volke zu zeigen, in welch scharfem Gegen
satz die Bewegung Adolf Hitlers zum heutigen Staatssystem steht. Sechzig Millio

nen duseln in den Tag hinein und glauben, dass das Gliick von selbst kommt". -
,,Die Kommunisten greifen das Grosskapital an; aber sie schonen die Judenban
ken". - (Grosser Larm hinter der Front). ,,Wir fordern Redefreiheit ftir Adolf 
Hitler. Jeder Jude, jeder Chinese darf hier reden, nur Hitler nicht". - ,,Euch, 
Judengesichter, die ihr heute bier grinst, euch werden nach einmal die A,ugen 
iiberlaufen". - (Grosser Larm binter der Front und Nieder-Rufe). ,,Jawohl", fuhr 
Bruckner fort, ,,nieder - und zwar nieder mit dem Schwarzrotgoldenen System!" -

Briickner schloss mit einem Hoch auf Hitler. Seine Ausfiihrungen waren fiir 
Andersgesinnte so beleidigend, aufreizend und herausfordernd, dass die Empłi
rung der Menschenmenge hinter der Front mit jedem Augenblick wuchs. Es 
wurde wiederholt versucht, die Reihen der Nationalsozialisten zu durchbrechen und 
Bruckner tatlich anzugreifen; die Polizei verhinderte jedoch alle Ungesetzlichkeiten. 

Nachmittags veranstalteten die Nationalsozialisten einen Umzug. Am Selbst
schutzdenkmal auf dem Wilhelmsplatz wurde ein Kranz niedergelagt. Dabei hielt 
Bruckner wiederum eine Ansprache. Er sprach in seinem Sinne von deutscher 
Ehre. Mit Bezug auf dem gefallenen Selbstschutzkampfer sagte er, dass sie zu 
ihrem +eile die Ehre der Natlon wieder,hergestellt hatten, und 2.war trotz der 

Regierungen, die je nur halbem Herzen dabei waren. 
Alsdann bewegte sich der Zug nach dem Festlokal, dem Christlichen Gewerk

schaftshaus am Friedrich-Wilhelm-Ring. Hier gab die Musikkapelle zunachst ein 
Gartenkonzert; von 20 Uhr ab wurde getanzt. Diese 'Veranstaltungen verliefen 
ohne jede Storung, dagegen sind ausserhalb des Festlokals wiederholt einzelne 
Mitglieder der NSDAP. mit Kommunisten zusammengestossen. Die Schutzpolizei 
hatte ofters einschreiten miissen. Dass bęi diesen Zusammenstossen jemand ernst
lich verletzt worden ware, ist jedoch zunachst nicht beobachtet worden. 

Zwolf Nationalsozialisten aus Biskupitz, die nach der Veranstaltung mit der 
Bahn nach Hause gefahren sind, stiessen am Bahnhof Bersigwerk mit der etwa 
40 Mann starken Schalmeienkapelle der Beuthener Ortsgruppe des RFB. zusam
men, die bis dahin in Biskupitz konzentiert hatte und nun nach Beuthen zuriick
fahren wollte. Die Kommunisten stiirzten sich auf die Nationalsozialisten und 
wollten mit den Musikinstrumenten auf sie einschlagen. Wahrend die meisten 
Nationalsozialisten sich durch die Flucht retten konnten, wurden zwei von ihnen 
erheblich verletzt. Einer der Verletzten war tangere Zeit arbeitsunfahig. Ein Straf
verfahren ist eingeleitet; es verspricht jedoch wenig Erfolg, weil nicht feststeht, 
welche von den 40 Musikern strafbare Handlungen begangen haben. 

Am 22.8. zeigte ein Nationalsozialist aus Hindenburg - Biskupitz an, dass 

er anlasslich der geschilderten „deutschen Kundgebung" in Beuthen auf dem Wege 
von Bahnhof zum Festlokal von einem gewissen Gollorz durch einen Stockhieb 
schwer verletzt worden sei. Die Ermittlungen hieruber sind nach nicht abgeschlos

sen. 
Die Ortsgruppe Gleiwitz der NSDAP hielt am 24.&. eine Mitgliederversammlung 

ab. Der Vorsitzende- gab bekannt, welche Personen er inzwischen zu Vorstands
mitgliedern ernannt habe. Darauf kiindigte er an, dass kunftig zu allen Veran-
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staltungen der Partei die Mitglieder durch Postkarte einzeln eingeladen werden 
wi.irden. Die Postkarte solle dann beim Betreten des Versammlungsraumes als 
Ausweis dienen. Auf diese Weise solle verhindert werden, dass die Spitzel der 
politischen Polizei die Veranstaltungen der NSDAP. iiberwachen. Im librigen ist 
der :Versammlungsverlauf belanglos [ ... ] 

ZUR GESCBICHTE DER PARTEJ DER NATIONALSOZIALISTEN 

IM REGIERUNGSBEZffiK OPOLE IN DER ZEIT VOR 1933 

Die Anfange der Nazi-Partei im Regierungsbezirk Opole sind in der Zeit der 
Aufstande der polnischen Bevolkerung nach dem I. Weltkrieg zu suchen. Nach 
Meinung des Verfassers bildeten die nationalistischen paramilitarischen Verbande, 
insbesondere die Freikorps, welche gegen die polnischen Aufstandischen kampften, 
die soziale Basis und den Ftihrungskader der Hitler-Partei. Nach der Grtindung 
eines Parteibezirks im Jahre 1925 entwickelte sich ein Netz von NSDAP-Zellen. 

Die Nazis erlangten hier bis zum Ende der Weimarer Republik keine grossere 
Bedeutung im politischen Leben. Charakteristisch war fur die Entwicklung der 
NSDAP die Bildung von lokalen Gruppen und Schlagertrupps in verschiedenen 
Ortschaften, Terrorexzesse gegentiber den Kommunisten und der polnische Min
derheit sowie geringe Erfolge bei den Wahlen im Vergleich zu den Ergebnissen 
der im Regierungsbezirk Opole dominierenden Parteien, des Zentrums und der 
KPD. Erst die Wirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre brachte einen Anstieg der 
Mitgliederzahl auf liber 10 Tsd. im Jahre 1932. Die NSDAP gewann an Popula
ritat beim Kleinbiigertum .und den unteren Schichten, die in Hoffnung auf eine 
Verbesserung ihrer materiellen Lage die Losungen der Nazi-Propaganda akzep,
tierten. Die Ideologie der Nationalsozialisten im Regierungsbezirk Opole unterschied 
sich iibrigens von den allgemeinen Grundsatzen der Bewegung nicht. Neben dem 
Antisemitismus und Antikommunismus sowie der Feindschaft gegeniiber der rę
publikanischen Ordnung traten antipolnische Akzente auf. Es scheint jedoch, dass
man hier stiirker als woanders die Befriedigung sozialer und okonomischer Postulate 
des Miftelstandes und selbst der Arbeiter forderte . 

..... 
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ANTONI T. WRÓBEL 

GABINET ŚLĄSKO-ŁUŻYCKI 
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ WE WROCŁAWIU 

• 

Przyszłym autorom dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła-.. 
wiu 1 zapewne utorują drogę do ustalania faktów - do ich analizy i wią-
zania w syntezę - opublikowane przez bibliotekarzy obszerniejsze opra-
cowartia 2

. Wiele cennych informacji trzeba będzie jeszcze wydobyć, szcze
gólnie z materiałów zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Wro-
cławskiego i w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej 3. To ostatnie może 
być źródłem szeregu danych, potrzebnych zwłaszcza w badaniach funk
cji, potencjału wykonawczego poszczególnych oddziałów i efektywności 
ich współdziałania w zmieniających się co jakiś czas warunkach orga-
nizacyjnych czy strukturalnych BU_ Na uwagę zasługują tak oddziały 
podstawowe, jak i oddziały specjalne, które nie powstały spontanicznie,. 
lecz tworzyły się w bardzo trudnych warunkach organizowanej od :pod-. 
staw BU. 

Gabinet Sląsko-Łużycki jest najstarszym oddziałem specjalnym wro-
cławskiej BU. Jego początki sięgają r. 1945. W artykule nie chodzi o peł
ne przedstawienie dotychczasowych dziejów czy o kronikarskie ujęcie
faktów, lecz o ukazanie w zarysie warunków, które złożyły się_ na pow-
stanie i rozwój Gabinetu Sląska-Łużyckiego wraz z jego cennym księ-
gozbiorem. 

Dnia 9 V 1945 r. przybyła do zniszczonego Wrocławia czołówka grupy 
naukowo-kulturalnej z drem Antonim Knotem (obecnie profesorem) na_ 
czele, pierwszym bibliotekarzem i organizatorem BU. Następnego dnia 
przyjeżdża wraz z wymienioną grupą drugi bibliotekarz, Zofia Gestom-
ska-Zarzycka, późniejszy organizator i kierownik Gabinetu Sląsko-Łu--

1 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej skrót: BU).
2 Zob. zestawienia bibliograficzne w: Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-. 

1955, t. II, Wrocław 1959, s. 526--551; Uniwersytet Wrocławski w latach 1956-

1959, Wrocław 1964, s. 348-371; Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970 [bi-. 

bliografia za lata 1960-1970J, Wrocław 1970, s. 399--445. 
3 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej (dalej skrót: ABU). 

•
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-życkiego '· Była to pierwsza kadra· biblioteczna s, która powiększała się
z każdym miesiącem s. Ci pierwsi bibliotekarze podjęli wielki trud ra
towania, ochrony, rewindykacji i porządkowania ocalałych zbiorów 1 

oraz przygotowania budynku byłej Biblioteki Miejskiej, · posiadającej
ponad 300-tysięczny księgozbiór, do pełnienia funkcji BU s.

Wszystkie prace organizacyjne, prowadzone przez małą jeszcze gru
pę bibliot�karzy, przebiegały w atmosferze ofiarności, zapału i w sce
nerii miasta rozpoczynającego wielkie odgruzowanie i wielką odbudowę.
Przybywali do Wrocławia i osiedlali się w nim oraz w innych miejsco-·
waściach ziem zachodnich ludzie z całego kraju i z zagranicy. Stan wie
-dzy o polskich tradycjach tych ziem, o zawsze polskiej ziemi śląskiej, na 
ogół niewielki w momencie osiedlenia, wymagał szybkiego podjęcia na 
większą skalę badań naukowych i upowszechnienia przez historyków, so
.cjologów i literatów przeszłości Sląska oraz interpretacji nowego proce
.su historycznego 9. Do badań włączały się również inne dyscypliny od
budowującej się nauki polskiej, ażeby - jak stwierdzał Tadeusz Mikul
ski - ,,wspólnymi siłami wytworzyć we Wrocławiu świadome środowi
sko naukowe ... by rzeczywistość naukową śląską, dla wielu z nas zaledwie
odkrytą, włączyć najśpieszniej do świadomości powszechnej społeczeń
.stwa" 10. Sląsk od początku działalności wrocławskiego ośrodka nauko
wego stał się wielkim tematem badawczym dla pracowników nauko-

4 A. K n o t, Początki uniwersyteckiej pionierki (Trudne dni, t. I, Wrocław 

1960, s. 160, 164). 
s Z. G o s t o m  s k a  - Z a r  z y c k  a, Delegatura Ministerstwa Oświaty we Wro

cławiu 1945 r. (tamże, s. 309). 

6 Skład osobowy BU w czerwcu 1945 r.: dr Antoni Knot, dyrektor, Zofia 

Gostomska-Zarzycka, Włodzimierz Kozak, Jan Wageman, Franciszek Biegun, mgr 

Stanisław Szczepankiewicz, mgr Stefan Nawara, Helena Bilczewska, Wojciech 

Kwaśny i mgr Adam Ursel. 

7 O pierwszych miesiącach pracy bibliotekarzy oraz o akcji rewindykacyjnej 

zbiorów informują szerzej: S. N a w a r  a, Dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyte

.ckiej we Wrocławiu 1945-1955 (Pamiątka dziesięciolecia Biblioteki Uniwersyteckiej 

we Wrocławiu, 1945-1955, Wrocław 1955, s. 5-9); t e  n ż e, Biblioteka Uniwer

sytecka (Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, t. I, Wrocław 1959, s. 319-
.323); K n o t, op. cit., s. 171; G o s t o m s k a-Z arz y c k a, Delegatura ... , s. 285-

289, 293, 298-299, 309-312. 

s Czytelnię dla profesorów i asystentów otwarto 1 II 1946 r. Dnia 8 VI 1946 r., 

w czasie obchodzonych we WrocłaWiu (8-11 VI) Dni Kultury Polskiej na Ziemiach 

Zachodnich, nastąpiło otwarcie czytelni i oficjalne przekazanie przez władze mia

sta zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej Uniwersytetowi Wrocławskiemu. 
9 M. O r z e c h o w s  k i, W. W r z e s i  ń s k i, Przemiany terytorialne Polski

po II wojnie światowej w świadomości społecznej (Przemiany w świadomości spo

łecznej mieszkańców województw zachodnich i północnych w latach 1945-1970, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 28-29). 
10 T. M i k  u 1 s k i, Nauka polska nad Odrą (Przegląd Zachodni, 1946, nr 3, 

s. 284-285).
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wych wielu specjalności, w tym także dla pracowników BU 11• Potrzeby 
nauki, zainteresowanie zagadnieniami śląskimi, oddziaływanie Instytu

tu śląskiego 12, położenie Biblioteki i rozpoczynający się proces wszech
stronnej integracji społecznej miały decydujący wpływ na ustalony naj
wcześniej, podstawowy kierunek specjalizacji w zakresie gromadzenia 
zbiorów, dotyczący terenu odzyskanego - całego Sląska. 

Nie jest znany dzień ani miesiąc 1945 r., w którym Z. Gostomska 
otrzymała od dyrektora BU polecenie zorganizowania Gabinetu śląskie
go 13. Realizacja koncepcji tworzenia oddzielnego zbioru literatury o te
matyce śląskiej wiązała się w znacznej mierze z efektami intensywniej
szego przebiegu od września 1945 r. akcji rewindykacji zbiorów biblio
tecznych 14. Ich wzrastające zasoby były w owym czasie masowym źród
łem nabytków. Zwożono samochodami olbrzymie ilości książek, czaso
pism i innych materiałów bibliotecznych. Tkwiły w nich liczne silesiaca, 
wydobywane i wydzielane w toku późniejszego sortowania. Już w grud
niu 1945 r. poczęto tworzyć podstawy Gabinetu śląskiego w postaci za
czątków zbioru, któremu należało zapewnić pracowników i pomieszcze
nie. Prace organizacyjne w tym zakresie przyspieszono w pierwszym 
kwartale 1946 r. Był to rok oficjalnego startu i działalności pierwszego 
oddziału specjalnego BU, Gabinetu Śląskiego 15. Jego początkowe zadania 
polegały na skupianiu w jednym miejscu druków i kształtowaniu ich za
sobu w sposób ułatwiający szybki dostęp do potrzebnej literatury. Po
szukiwano dzieł z różnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych 16• 

Znoszono wybrany materiał książkowy i ustawiano w wyznaczonym na 
zbiory śląskie pomieszczeniu, znajdującym się obok gabinetu dyrekto-

n Zob. np. M. P r z y w e c k  a - S a m e c  k a, Bibliografia prac bibliotekarzy 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu za lata 1945-1955, Wrocław 1955; B. K o
c o w s k i, Kronika naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1945-1957) 

(Roczniki Biblioteczne, 1958, s. 565-574). 

12 W sierpniu 1945 r. Instytut Sląski w Katowicach przekazał BU dar 160

swoich dzieł wydanych do 1939 r. Pierwsze zapisy książek w „Księdze akcesji" BU 
rozpoczynają się od sierpnia 1945 r. i informują o darze tego Instytutu oraz o skie
rowaniu 79 dzieł do Gabinetu Sląskiego. O powstaniu i działalności oddziałów 
Instytutu Sląskiego zob. też T. T [u ł a s i  e w  i c z], SzeToka akcja Instytutu Slą
skiego (Pionier, nr 45, 18 X 1945); M a j, Otwarcie Instytutu Stąsk�ego we Wro
cławiu. (Naprzód Dolnośląski, nr 52, 10 IV 1946); W. R o s  z k o  w s k a, Instytut 
Sląski (Zeszyty Wrocławskie, 1949, nr 1-2, s. 141-145; R. Lu t m a  n, Dzieje 
Instytutu Sląskiego (Instytut Sląski, Komunikat nr 1, Opole 1957, s. 2-4). 

13 .N a w a r  a, Dziesięciolecie ... , s. 9, 16. 

14 Chodziło o organizowanie od podstaw zbioru śląskoznawczego, jako nie
zależnego od zarejestrowanego w ocalałych katalogach księgozbioru byłej Biblioteki 
Miejskiej oraz od tworzącego się z nabytków bieżących zbioru ogólnego BU. 

1s Sprawozdanie za rok 1949, s. 70. 

16 ABU, 17 Sprawozdanie z prac Grupy „Pracownicy umysłowi" za czas od 
d. 4 do 16 lutego 1946 r., s. 3.

6 - Sobótka 1976, z. 3 

' 
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ra 11. Ustalone w tym czasie kryteria doboru literatury nakazywały gro
madzić druki od XVI do XVIII w. nie tylko o śląsku, ale także tłoczone 
na jego terenie w wymienionym okresie, i materiał drukowany po 1800 r. 
o treści związanej z interesującą nas częścią kraju 1s. Przystąpiono do
opracowania katalogowego druków zwartych i sporządzania katalogu sy
stematycznego. Rozpoczął się proces organizacji zbioru śląskoznawcze
go 10 i kształtowania jego zawartości. Proces· ten nie przebiegał równo
miernie i bez trudności. Wiele zależało od możliwości dalszego wzboga
cania zasobu, przede wszystkim drukami wyszukanymi w Zbiornicy
Księgozbiorów Zabezpieczających we Wrocławiu 20. Biuro Akcesji 21 nie
uczestniczyło w systematycznym zasilaniu zbioru śląs�iego nabytkami
z produkcji bieżącej. Kierowano do niego jedynie skąpe ilości niektórych
dubletów .. W okresie rozwijania się BU i tworzenia nowych oddziałów
specjalnych Gabinet Sląski przekazuje im w 1947 r. zgromadzone w cza
sie rewindykacji rękopisy i stare druki.

Rok 1948 wnosi do dotychczasowej struktury zbioru nowe elemen
ty, rozszerzające jego zasięg terenowy. Z książek przejmowanych ze zbio
rów zabezpieczonych wydziela się i porządkuje druki dotyczące Łużyc 
i w językach łużyckich. Pojawienie się wydawnictw łużyckich kojarzyło 
się niewątpliwie z losem dziejowym Łużyczan. Tworzonym zbiorom łu
życkim wyznaczono miejsce w Gabinecie śląskim 22. W konsekwencji 
jego poszerzonej i odtąd trwale ustalonej śląsko-łużyckiej specjalizacji 
nastą1iła w 1948 r. zmiana nazwy oddziału na Gabinet śląsko-Łużycki 23. 

Do 1949 r. -dominowała sprawa tworzenia od podstaw oddzielnego 
zbioru. Gromadzono, sortowano � układano w porządku działowym przej
mowane ze zbiorów zabezpieczonych różne druki, w tym silesiaca i lusa
tica 24. W 1949 r. przejęto 31 343 wol. Wydzielono z nich tysiące dubletów 

n ABU, 20 Sprawozdanie z prac ... za czas od d. 1,8 do 30 marca 1946 r., s. 3. 
Gabinet dyrektora BU mieścił się w budynku głównym na 1 piętrze, przy ul. 
K. Szajnochy 7-9.

1s Biblioteki we Wrocławiu. Wywiad z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Antonim Knotem (Naprzód Dolnośląski, nr 70, 3/4 V 1946). 
19 Zasada tworzenia w następnych latach dalszych oddziałów specjalnych była 

niezmienna. Jak w Gabinecie śląskim, tak i w innych oddziałach specjalnych 
organizowano oddzielne zbiory wraz z ich odrębnymi inwentarzami, stosując usta
lone kryteria doboru materiału bibliotecznego. Odrębnego inwentarza nie posiada 
jedynie Oddz. Bibliologiczny utworzony w 1957 r. 

20 Zbiornica Księgozbiorów Zabezpieczonych Ministerstwa Oświaty we Wro
cławiu mieściła się do 1948 r. przy ul. K. Szajnochy 7/9, następnie od 1949 r. przy 
ul. W. Cybulskiego 30/38. 

21 Biuro Akcesji, Dział Akcesji - to dawne nazwy obecnego Oddziału Groma
dzenia i Uzupełniania Zbiorów. 

22 Z. G o s  t o  ros k a  - Z a r  z y c k  a, Materiały do katalogu druków w języku

łużyckim, Wrocław 1950, Wstęp. 
23 Gabinet Śląsko-Lużycki (dalej skrót: Gab. śl.-Luż.). 
24 W 1948 r. otrzymano ze Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych pewną 

ilość lusatików, pochodzących z byłego Górnołużyckiego Towarzystwa Umiejętności 
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oraz innych druków zbędnych i 4 182 wol 25 włączono do księgozbioru Gab. 
Sl.-Łuż. W sierpniu nastąpiła jego przeprowadzka z budynku głównego 
do pomieszczeń w budynku II 2s. Przemieszczony i wzbogacony zbiór 
książek i czasopism, reprezentujący różne gałęzie wiedzy o śląsku i Łu
życach 21, mógł w korzystniejszych warunkach lepiej służyć czytelnikom. 
Z powodu braku kompletnych katalogów orientację w zbiorze druków 
zwartych ułatwiał porządek alfabetyczny w obrębie układu rzeczowego. 
Rok 1949, utrwalony efektami ogromnego wysiłku małej liczby pracow
ników Gab. Sl.-Łuż. 2e, zakończył w nim pierwszy etap organizacji zbioru. 
W tym roku określono też podstawowe kierunki specjalizacji BU 29. W na
stępnym roku przyjęto jeszcze pewne ilości druków ze zbiorów zabezpie
czonych, ale w zasadzie zakończono akcję gromadzenia w Gab. śl.-Łuż. 
materiałów z tego źródła. 

Przystąpienie od 1950 r. do opracowania katalogowego i inwentaryzo
wania druków zwartych, przede wszystkim z podręcznego zbioru źródeł 
i opracowań, liczącego 11 tys. tomów so, rozpoczyna drugi etap organi
zacji księgozbioru oraz warsztatu pracy. W toku tych czynności odbywa 
się, jak w latach poprzednich, udostępnianie książek i świadczenie in
nych usług czytelniczych. Od 1951 r. objęto opracowaniem katalogowym 
także czasopisma, aby jak najszybciej udostępnić zbiory czytelnikom 31. 

W maju następuje zmiana kierownictwa oddziału. Opuszcza BU aktyw
ny bibliotekarz, zasłużony organizator. Gab. Sl.-Łuż. Z. Gostomska-Za
rzycka, której pamięć i sylwetkę utrwalono w publikacjach 32. Jej pracę 
kontynuuje przez szereg lat na stanowisku kierownika prof. dr Marta 

(Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) w Gorlitz oraz księgozbiór łu
życki przekazany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego z dawnej 
Centralnej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zob. Sprawozdanie ... , 1949, s. 42. 

2s Tamże, s. 71. 
2s Przy ul K. Szajnochy 10. 
21 Sprawozdanie ... , 1949, s. 70. 
2s Tamże, s. 71-73. 
29 1. Stare druki obce XIV-XVIII w., 2 .  silesiaca i lusatica, 3. literatura do 

stosunków polsko-czeskich, 4. literatura do stosunków polsko-niemieckich i 5. lite
ratura z z�kresu bibliologii. Zob. B. K o c o w s k i, Bibiioteka Uniwersyteck\
we Wrocławiu w 1949 r. (Sobótka, 1949, s. 294); J. Re i t e r, Przewodnik po Bibtio
tece Uniwersyteckiej (Wrocławski Informator Uniwersytecki na rok akademicki 
1959/1960, Wrocław 1959, s. 214). 

oo M. B u r b  i a n k a, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jako warsztat 
pracy naukowej (Zeszyty Wrocławskie, 1950, nr 1-2, s. 149). 

ru M. B u r b  i a n k a, Gabinet Sląska-Łużycki (Pamiątka ... , s. 54). 
32 Tamże, s. 53-54; E. Ma r c z  e w  s ka - S t a  ń d o w a, Trochę wspomnień

(Pamiątka ... , s. 56-57); Trudne dni, t. I, s. 464-465. Pamięci Z. Gostomskiej-Za
rzyckiej, współpracowniczce Komisji Sląskiej Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego i założycielce Gabinetu Sląsko-Łużyckiego, poświęcili swoje prace B. Kocow
ski, M. Burbianka i K. Głombiowski w publikacji: Z dziejów książki na Sląsku, 
Wrocław 1953, s. 2 karty przedtytułowej. 
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Burbianka 33. Wiele sił i energii poświęca oddziałowi. Uczestniczy w po
rządkowaniu i intensywnym opracowaniu zbiorów. Kształci młodą kadrę 
biblioteczną i zajmuje się pracą naukową. Organizuje przeprowadzki, 
częściową w 1956 r. do hali muzycznej oraz całego księgozbioru i oddziału 
w 1958 r. do odbudowanego budynku na Wyspie Piaskowej. Oddział Gro
madzenia zaczyna zasilać zbiór śląsko-łużycki większą ilością książek 
i czasopism z różnych źródeł nabycia, zwłaszcza egzemplarzem obowiąz
kowym. W 1960 r. włączono do Gab. Śl.-Łuż. unikatowy i historyczny 
zbiór druków dotyczących Wrocławia, zachowany w większości w księ
gozbiorze dawnej Biblioteki Miejskiej, a w roku następnym zbiór daw
nych dysertacji Uniwersytetu Wrocławskiego o różnorodnej tematyce. 
W nowych warunkach wzrastał z każdym rokiem także ruch czytelni
czy. M. Burbianka opuszcza od dnia 1 VIII 1965 r. ulubiony oddział i obej
muje stanowisko kierownika Oddziału Prac Naukowych. 

Rozwojowi Gab. Śl.-Łuż. towarzyszy od 1951 r. inne zjawisko, od
zwierciedlające się w ustalanych określonym trybem postępowania 
strukturach organizacyjnych. Do 1950 r. Gab. śl.-Łuż. zachowuje nor
malną nazwę i miejsce w wykazie oddziałów. W lutym 1951 r. Senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza schemat organizacyjny BU, 
przedstawiony przez jej dyrektora 34. Nazwa Gabinet śląsko-Łużycki 
występuje w tym schemacie 35 i jest uzasadniona w piśmie dyrektora BU 
do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki 36. W tym samym roku poja
wia się określenie o innym brzmieniu: Oddział Regi:onalny (Gabinet Ślą
sko-Łużycki), lecz czytelników informuje się o zbiorze śląsko-łużyckim 
i pracowni, używając przyswojonej i właściwej nazwy oddziału 37. W póź
niejszych publikacjach wymienia się „Oddział Zbiorów Regionalnych 
(Gabinet Sląska-Łużycki)". W nawiasie umieszczano jeszcze nazwę pier
wotną as. Nazwa tego oddziału specjalnego, rozbudowana do dwóch czło
nów, urzędowego i jakby interpretującego, obowiązywała od dnia 1 XI 

33 Pierwsi kierownicy Gab. Śl.-Łuż.: Zofia Gostomska-Zarzycka w okresie od 
1945 do 30 IV 1951. Ur. 20 I 1899 w Przemyślu. Zm. 4 III 1952 w Krakowie; prof. 
dr Marta Burbianka w okresie od 1 V 1951 do 31 VII 1965. Ur. 18 III 1898 w Ryn
gowianach (dawna gub. kowieńska). Zm. 2 XI 1973 we Wrocławiu. 

34 Organizator BU i jej pierwszy dyrektor, prof. dr Antoni Knot, ustąpił 
ze stanowiska z dniem 30 IX 1963. W następnych latach kierowali BU: dr Jadwiga 
Pełczyna w okresie od 1 X 1963 do 31 VIII 1969; kustosz dypl. mgr Mieczysław 
Szczerbiński w okresie od 1 IX 1969 do dnia zgonu. Zm. 19 II 1975 w czasie peł
nienia obowiązków służbowych. Od dnia 15 IV 1975 objął stanowisko dyrektora 

BU dr Bartłomiej Kuzak. 
35 ABU, Wyciąg z protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu, odbytego dnia 

17 II 1951 r. 
�6 ABU, Pismo dyrektora BU do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki, Depar

tamentu Nauki, Wydziału Bibliotek z dnia 1 III 1951, s. 1-2. 
37 R e  i t e r, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 1954, s. 6, 20. 
38 Np. t e  n ż e, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Informator, Wrocław 

1958, s. 5. 
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1957 r. 39 W kolejnej strukturze organizacyjnej BU, przygotowanej na 
podstawie Ramowej struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej Szko

ły Wyższej -to, wprowadzonej i obowiązującej od 1964 r. 41, znika nazwa 
Gabinet Sląsko-Łużycki. Nie mieściła się ona w konstrukcji Ramowej 

struktury. Powstała organizacyjna fikcja, pominięto bowiem fakt istnie
nia znanego szeroko Gab. Sl.-Łuż. Uważano tak uformowaną strukturę 
BU nawet za ostateczną 42. Negatywne skutki działań podejmowanych 
w sytuacji obowiązującego schematu organizacyjnego odbiły się poważnie 
na pracy Gab. śl.-Łuż. i trudzie dalszego konsekwentnego kształtowania 
i wzbogacania księgozbioru. Podtrzymywana fikcja stała się źródłem ofi
cjalnej dezinformacji na zewnątrz, a w warunkach wewnętrznych nawet 
dezorientacji niektórych bibliotekarzy w sprawach faktycznej działal
ności tego oddziału 43. Natomiast autorzy wielu cennych opracowań rze
telnie informują o jego istnieniu oraz o zawartości zbioru 44. 

Przełomowym wydarzeniem rozpoczynającym trzeci etap działalnoś
ci oddziału można nazwać uwolnienie Gab. Sl.-Łuż. od obowiązku opra
cowywania katalogowego druków zwartych od 1 I 1965 r. i czasopism 
od 15 III 1966 r. Zrealizowano wcześniej p['zedstawiany postulat jedno
litego opracowania zbiorów bibliotecznych przez wyspecjalizowane od
działy podstawowe i wyeliminowania różnic w sposobie ustalania opisu 
katalogowego, dostrzeganych już w 1947 r. 45. Opracowywanie przez wie
le lat zbioru w Gab. SL-Łuż. zaciążyło na pracy tego oddziału i ograni-

39 Tamże, s. 6. 
40 Załącznik do zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 

1961 r. w sprawie str11kturv organizacyjnej i zasad działania bib�ioteki giównej 

szkoły wyższej oraz bibliotek przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
szkól wyższych podległych MinistroWi Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Szkol. 

Wyższ., nr 3, 1961, poz. 9). 
41 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 1964 r. w spra

wie zatWierdzenia struktury organizacyjnej bibliotek głównych szkól wyższych 
podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Szkoln. Wyższ., nr 1, 

1964, poz. 6). 
42 S z c z e r b  i ń s k i, op. cit., s. 277.
43 Specjalna komisja ekspertów, powołana przez Rektorat Uniwersytetu Wro

cławskiego dnia 14 XI 1972 r., zapoznała się wszechstronnie z działalnością oddziału 
i rozstrzygnęła sprawę jego nazwy: ,,Zbiorom regionalnym Biblioteki Uniwersy
teckiej należy przywrócić dawną nazwę Gabinet śląsko-Łużycki, w pełni oddającą 
specyfikę tego oddziału i w dalszym ciągu powszechnie używaną w kraju i za
granicą". 

44 Zob. np. W a 1 c z y, op. cit., s. 8; K. K o r z o n, M. Z a w i a 1 s k a, Biblio
teki i księgozbiory naukowe Wrocławia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1974, s. 27; J. Cz a c h  o w s k a, R. Lo t h, Przewodnik polonisty, Wroclaw

Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 481; R. M a j e w s k i, T. S o z a ń s k a, Bi
twa o Wrocław styczeń-maj 1945, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 

s. 12.
45 Przeprowadzano okresowe kontrole katalogowania zbioru śląsko-łużyckiego

,,dla ujednostajnienia pracy katalogowej w Bibliotece". Por. ABU, Podzia ł czyn
ności na miesiąc styczeń i luty 1947 r., s. 3. 
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czało jego funkcje i możliwości rozwojowe. Należało inaczE;j widzieć rolę 
i zadania Gab. Sl.-Łuż., położonego na terenie Sląska, w prężnym środo
wisku naukowym, oraz określić potencjonalne, wielostronne korzyści, wy
nikające z możliwości zapewnienia warunków do racjonalnego konstru
owania księgozbioru śląsko-łużyckiego i skupiania brakujących w nim, 
jedynych · w BU egzemplarzy silesiaków i lusatików, rozproszonych 
w zbiorach ogólnych i niektórych oddziałach specjalnych. Kolejny kie
rownik 46 opracowuje docelowy program dalszego rozwoju Gab. śl.-Łuż., 
przyjęty w grudniu 1965 r. przez dyrekcję BU. W założeniach programo
wych wyznaczono cel i wytyczono jemu podporządkowane kierunki real
nego działania, zmierzające do utworzenia w tym oddziale - na pod
stawie zbiorów BU i bieżących nabytków - szerokiej, specjalistycznej 
bazy materiałowej, tematycznie związanej ze Śląskiem i Łużycami, a tak
że do zorganizowania śląsko-łużyckiej pracowni naukowej. 

Zgodnie z planem pracy na lata 1966-1967 przystąpiono do częścio
wej realizacji programu perspektywicznego. Rozpoczęto od pilnych prac 
o charakterze organizacyjno-porządkowym. W 1966 r. przygotowano do
sprawdzenia i opracowania kilkaset dawnych gazet. W budynku głów
nym przeglądnięto cały katalog czasopism zbiorów ogólnych i wypisano
z niego treść kart katalogowych ponad 500 następnych tytułów czaso
pism śląskich i łużyckich. Chodziło o przeniesienie tych czasopism w ca
łości ze zbiorów ogólnych do zbioru śląsko-łużyckiego lub uzupełnienie

reprezentowanych w nim tytułów rocznikami pozostałymi· jeszcze w ma
gazynie głównym. Ponadto sprawdzono znaczną część dawnego zespołu
różnych druków i odkryto wśród nich unikaty uważane za zaginione 47. 

Po pewnych zakłóceniach wspólnym wysiłkiem oddziałów Magazynów
i Konserwacji, Opracowania Wydawnictw Ciągłych Nowych i Gab. Śl.
Łuż. do 1972 r. przeniesiono ze zbiorów ogólnych do zbioru śląsko-łużyc
kiegó kilka tysięcy woluminów czasopism. W pierwszej kolejności prze
transportowano polskie gazety i czasopisma z terenu śląska wydawane
do 1939 r. Ich nieliczne i należące do rzadkości kompletne egzemplarze,
zachowane jedynie w niektórych bibliotekach krajowych, są skarbami ro
dzimej, polskiej kultury narodowej na śląsku. Trzeba je przechowywać
w możliwie jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń 48. Po prze-

4s Od 1 VIII 1965 mgr Antoni Wróbel. 
47 Np. Ustawy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" we Wrocławiu, Poznań 

1895; drukowane także w Poznaniu Sprawozdania roczne Towarzystwa Gimnastycz

nego „SokóŁ" we Wrocławiu z lat 1896, 1897, 1898, 1900 i 1901. Zob. J. So wi ń

s ki, Wrocławskie gniazdo „Sokola" w relacjach organu Związku Sokołów Pol
skich w Państwie Niemieckim (Rocznik Wrocławski, t. VII,J.VIII: 1963/1964, Wro
cław 1965, s. 135, przyp. 3). Z innych unikatów np. rocznik 1846 postępowego 
pisma „Der Rosenberg-Creutzburger Telegraph". Zob. T. Go s p od a r e k, Spo
łeczna publicystyka Józefa Lompy podczas Wiosny Ludów, O pole 1964, s. 69, 

przyp. 4. 
�a z inicjatywy Gab. Sl.-łuż. zorganizowano w BU konferencję na temat stanu 
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niesieniu do Gab. SL-Łuż. zmikrofilmowano je i zabezpieczono. Czytelni
kom zapewniono korzystanie z mikrofilmów. 

Druki zwarte i czasopisma, będące polonikami śląskimi, w tym także 
wrocławskimi, są ciekawym materiałem ekspozycyjnym. W sprawie po
loników śląskich zwracają się czytelnicy bezpośrednio do Gab. Śl.-Łuż. 
Pytają o polonica śląskie bez względu na rok wydania i zawartą w nich 
treść, najważniejszym bowiem elementem jest język polski tych druków 
i miejsce wydania na śląsku w okresie obcego na nim panowania. Kry
teria formalne, bo nimi można posłużyć się, pomogły włączyć silesiaca, 
lusatica i nasze polonica śląskie z byłej Biblioteki Miejskiej do zbioru 
starych druków obcych, pozbawiając Gab. Sl.-Łuż. materiału, po który 
wypada nieraz sięgać. 

Dalekosiężny program rozwoju Gab. Sl.-Łuż., którego zasadnicze 
fragmenty niżej podajemy, jasno określił kierunki działań i funkcję tego 
oddziału. Ustalono najważniejsze założenia głównych przedsięwzięć w za
kresie specjalistycznej bazy materiałowej, jej udostępniania i przecho
wywania: 1. najbogatszy i najkompletniejszy zbiór śląskich i łużyckich 
druków zwartych oraz tytułów czasopism, którymi dysponuje BU, po
winien znajdować się w Gab. SL-Łuż.; 2. pojedyncze egzemplarze ślą
skich i łużyckich draj{ów zwa.Ttych oraz tytułów czasopism ma zawierać 
tylko zbiór Gab. Sl.-Łuż.; 3. śląskie i łużyckie druki zwarte oraz czaso
pisma w zbiorach ogólnych BU lub w zbiorach innych oddziałów specjal
nych mogą być dubletami w stosunku do pozycji znajdujących się w zbio
rze Gab. Sl.-Łuż.; 4. na podstawie innych zbiorów należy uzupełniać 
.zbiór śląsko-łużycki mikrofilmami brakujących w nim tytułów czasopism 
i reprodukcjami druków, które ukazały się do 1939 r.; 5. zachować w jak 
najlepszym stanie unikaty czasopism i druków zwartych, reprodukować 
:zagrożone druki i udostępniać je w postaci mikrofilmów, m�rokart, kse
rokopii czy innych wytworów nowoczesnych urządzeń reprograficznych. 

W pracach Gab. SL-Łuż. wyodrębniono umownie kilka etapów nie
przerwanego procesu organizacji księgozbioru. W toku jego powstawa
nia pojawili się czytelnicy. Od 1949 r. wzrasta liczba korzystających. 
Natomiast dwukrotne przemieszczanie oddziału i zbioru w latach 1956-
1958 nie sprzyjało rozwojowi czytelnictwa. Dopiero po tym okresie na
silił się ruch czytelniczy i zwiększyła z każdym rokiem liczba świadczo
nych usług. Np. w 1949 r. przeprowadzono kwerend i udzielono informa
cji 112; w 1965 r. już 408; w 1975 r. kwerendy i informacje biblioteczne 
oraz bibliograficzne osiągają liczbę 1617. Ze zbioru udostępniono czytel-

zachowania w bibliotekach, ochrony, zabezpieczania, mikrofilmowania i udostęp
niania poloników śląskich oraz innych rzadkich druków zwartych i czasopism 
polskich z terenu Sląska, ukazujących się do 1939 r. Konferencja odbyła się dnia 
8 II 1967 r. z udziałem przedstawicieli Biblioteki Głównej WSP, Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Instytutu Sląskiego w Opolu i Biblioteki Śląskiej 
oraz Sląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. 
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nikom 608 wol. w 1949 r., 3367 wol. w 1965 r. i 8590 wol. w 1975 r. Na 
podstawie tych kilku liczb czytelnik dostrzeże fakt wzrastającego stale 
zainteresowania księgozbiorem śląsko-łużyckim. O jego narastaniu in
formują inne dane z tych lat 49. W 1949 r. zbiór Gab. Śl.-Łuż. liczy 10 696

wol. druków zwartych i tysiące woluminów czasopism jeszcze nie opra
cowanych. Do 1965 r. opracowano 13 640 wol. druków zwartych i 29 107 
wol. czasopism oraz włączono do zasobu materiału drukowanego dawny 
zbiór wrocławski o 9144 wol. W 1965 r. księgozbiór śląsko-łużycki, wy
kazany w katalogach, zawierał 51 891 wol. Wiele druków pozostało jesz
cze do opracowania. Dotychczasowe i powstałe w 1974 r. człony księgo
zbioru so uformowały jego podstaw.ową bazę materiałową i stały się me
rytorycznym wyznacznikiem struktury organizacyjnej Gab. Śl.-Łuż. sr

Zbiory śląsko-łużyckie wzrosły w 1975 r. do 91 559 wol. oraz innych jed
nostek i składały się z 21 767 wol. druków zwartych, 38 398 wol. czaso
pism, 

0

0k. 21 tys. druków ulotnych, 1250 zwojów mikrofilmów czasopism 
i 9144 wol. różnych druków historycznego zbioru dotyczącego Wrocła
wia. 

Rozwój badań naukowych i wzrost zainteresowania tematyką śląską 
zobowiązują do intensywniejszego doskonalenia warsztatu pracy i two
rzenia jak najlepszych warunków, umożliwiających dogodne dotarcie do 
opracowanego już materiału bibliotecznego. Księgozbiór śląsko-łużycki 
od pierwszych lat istnienia oddawał wielkie usługi badaczom 52. Korzy
stają z niego pracow1,1icy naukowi i inni czytelnicy wielu krajowych 
ośrodków naukowych i niektórych zagranicznych. Inna niż w dawnych 
latach jest dzisiaj rola Gab. Sl.-Łuż. Obecnie musi on łączyć i wiązać 
prace bibliotekarskie, a więc sprawy organizacji księgozbioru, różnych 
potrzeb czytelników czy stałego doskonalenia warsztatu pracy, z działal
nością służącą nie tylko badaniom naukowym, lec2: także określonym 
celom kulturalnym, społecznym i gospodarczym na terenie śląska i ca
łego kraju. Nastąpiła dalsza aktywizacja księgozbioru, który niejako wy
szedł poza czytelnię i począł uczestniczyć szerzej w upowszechnianiu za
wartych w nim treści jako wartości ogólnospołecznych i ogólnonarodo
wych. Wiele wystaw przygotowano za pomocą książek i czasopism ze 
zbioru śląsko-łużyckiego. Ukazywano je w ogólnopolskich i lokalnych 
programach telewizyjnych oraz omawiano w programach radiowych. Gab. 
Sl.-Łuż. włączał się z powodzeniem do rozwiązywania określonych spraw, 

49 Wszystkie dane liczbowe ustalono na podstawie sprawozdań rocznych Gab. 

Sl.-Łuż. z wykazanych lat. 
50 W 1974 r. uporządkowano zbiór druków ulotnych. Zbiór mikrofilmów czaso

pism organizowano kilka lat na podstawie tytułów własnych i innych bibliotek. 
przy pomocy Pracowni Reprograficznej. 

51 Gab. SL-Łuż. posiada cztery sekcje: druków zwartych, czasopism, druków 
'Ulotnych i zbioru mikrofilmów. 

s2 M. B u r b i a n k a, Biblioteka Uniwersytecka we WrocŁ�wiu, r. 1950 (So-

bótka, 1950, s. 247). 
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sygnalizowanych przez miejscową prasę 53
. Jego księgozbiór stał się czyn-· 

nikiem wspomagającym interdyscyplinarne badania naukowe, skupione· 
na zagadnieniach przeszłości oraz rozwoju społecznego, kulturalnego· 
i gospodarczego południowo-zachodniej części naszego kraju. 

Księgozbiór śląsko-łużycki zawiera od początku „dzieła ze wszystkich. 
dziedzin wiedzy o Łużycach i Śląsku Dolnym, Górnym, Opolskim czy 
Cieszyńskim 54• Literaturę uzupełniającą warsztat pracy naukowej sta
nowią pozycje o treści ogólniejszej, np. opracowania na temat ziem za
chodnich PRL. Cennym materiałem są polonica, wydawane na całym 
Sląsku do 1922 r. oraz od 1922 r. w tej jego części, która pozostawała 
jeszcze w granicach Niemiec do czasu wyzwolenia w 1945 r. Zasięg języ
kowy druków jest nieograniczony, ponieważ o wcieleniu do tego zbioru 
decyduje treść związana z obszarem Sląska i Łużyc. Materiały drukowa-
ne i rękopisy o tematyce łużyckiej, bez względu na ich język, miejsce
i rok wydania, oraz druki o różnej tematyce, lecz wydane w językach 
łużyckich, nazywane są lusatikami. Cechy formalnowydawnicze mate
riału zawartego w zbiorze śląsko-łużyckim są zróżnicowane. Znajdują się 
w nim czasopisma, wydawane od XVIII w., wydawnictwa ciągłe, seryj

ne, zbiorowe, druki zwarte stare i nowe, druki ulotne, odbitki, nadbitki, 
maszynopisy i reprodukcje druków, a więc ich mikrofilmy, fotokopie
i kserokopie. Publikacje tego księgozbioru wykazują także wszystkie
spotykane cechy piśmienniczoformalne. 

Koncentrowana w Gab. Sl.-Łuż. na -podstawie zbiorów BU i uzupeł
niana nabytkami z bieżącej krajowej i zagranicznej produkcji wydaw
niczej specjalistyczna baza materiałowa tworzy księgozbiór zwarty w za
kresie treści, bo związany z obszarem Sląska i Łużyc. Możliwość korzy
stania z tak organizowanej bazy materiałowej i uzyskiwania w pracowni 
informacji o literaturze dotyczącej śląska i Łużyc stwarza czytelnikom. 
warunki o wyjątkowych walorach warsztatowych. Proste drogi prowa-
dzą czytelników różnych dyscyplin naukowych do Gab. Śl.-Łuż., który 
jest w kraju jedynym tego typu oddziałem specjalnym, innym od tra
dycyjnych oddziałów specjalnych w bibliotekach naukowych. Jego mery
toryczna odmienność polega na ścisłym powiązaniu księgozbioru z wszech
stronną problematyką ·terenu śląska i Łużyc. Księgozbiór przekroczy
wkrótce liczbę 100 tys. wol. i innych jednostek. 

Trzydziestoletnią, wielokierunkową działalność Gab. śl.-Łuż. nakre-
ślono w zarysie w dziedzinie organizacji i oddziaływania księgozbioru, 
unikając niedomówień w cząstkowym przedstawieniu warunków jego, 

53 Zob. np. A. G a w 1 i k, Gdzie podpisano kapitulację „Festung Breslau"

(Wieczór Wrocławia, nr 113, 15 V 1973); te n że, Ostatni akt rozegrał się w piwni

cach wilii „Collonia" (tamże, nr 93, 20, 21 IV 1974); W. Dom i n i k, Na szlakach 

• Wrociaw-Gross Rosen (Wieczór Wrocławia, nr 33, 8, 9 II 1975).
54 Z. G os t om s k a  - Z a r z y c k a, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. 

w szóstym roku pracy (Przeglą d Zachodni, 1951, nr 1/2, s. 289). 
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tworzenia. Nie komentowano ich, ani też nie oceniano. O niektórych 
problemach uczyniono jedynie wzmianki, a innych nie poruszano w ogó
le. Z okazji 30-lecia BU i jej najstarszego oddziału specjalnego podjęto 
próbę przedstawienia fragmentu dziejów Gab. śl.-Łuż., zrodzonego w at
mosferze historycznego faktu powrotu całego śląska do Macierzy i w wa
runkach konkretnych potrzeb społecznych. Ten pierwszy w dziejach BU 
oddział specjalny powstał z pasji twórczego działania bibliotekarzy na 
rzecz rozwojµ nauki, społeczeństwa, regionu i kraju. Tym celom służył 
Gab. $1.-Łuż. w okresie minionego 30-lecia i służyć powinien coraz lepiej 
w przyszłości. 

DAS SCHLESISCH-SORBISCHE KABINETT DER UNIVERSITXTSBIBLIOTHEK 

IN WROCŁAW 

Der Artikel enthiilt einen kurzen AbriB der Geschichte des Schlesisch-Sorbi

schen Kabinetts, der altesten Sonderabteilung der Universitatsbibliothek in Wro

cław. Die Abteilung entstand nach der Rilckkehr von ganz Schlesien zum Mutter

land. Seit 1948 begann man sorbische und die Lausitz betreffende Drucke zu sam

meln. Nachdem der Aufgabenbereich der Abteilung erweitert worden war, erhielt 
sie den Namen Gabinet Sląsko-Łużycki. 1949 zahlte die Btichersammlung 10.696 

Bande, 1965 - 51.891 Bande und 1975 bereits 91.559 Bande und andere Einheiten. 

1950 begann die Katalogisierung der Bestande. Im Dezember 1965 wurde ein 

Programm der weiteren Entwicklung .dieser Abteilung bearbeitet. 
Das Schlesisch-Sorbische Kabinett ist materieller Ausdruck der schlesisch-sor

bischen Spezialisierung der Universitiitsbibliothek in Wrocław. Es ist die einzige 

Abteilung dieser Art in Polen und unterscheidet sich wesentlieh von anderen 
Sonderabteilungen in wissenschaftlichen Bibliotheken. Auf Grund der Bestiinde 

der Universitatsbibliothek sowie standiger Ergiinzungen aus der laufenden Bilcher

produktion des In- und Auslandes konnte hier eine spezialisierte Materialbasis 
geschaffen werden, die sich durch ausserordentliche Vorzlige flir die Forschungs

arbeit auszeichnet. Die Sammlung enthalt Werke aus allen Gebieten des Wissens 

liber Schlesien und die Lausitz. 
Die Arbeit entstand aus Anlass des 30.Jahrestages der Universitatsbibliothek 

und der 30 jahrigen Tatigkeit des Schlesisch-Sorbischen Kabinetts im Dienste 

<!er Wissenschaft und der Gesellschaft. 
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B. Z i e n t a r a, HENRYK BRODATY I JEGO CZASY, Warszawa 1975, ss. 422
+ 1 nlb + ilustr.

Zawodowy historyk coraz częściej odgradza się od czytelnika barierą herme
tycznego języka lub uprawianiem tematyki naukowo ważnej i niezbędnej, lecz 
dla przeciętnego inteligenta mało atrakcyjnej. Taki stan rzeczy przyczynia się do 
dalszego pogłębienia rozdziału między aktualnym stanem nauki a świadomością 
historyczną spółeczeństwa i kształtowania tej ostatniej przez niezbyt kompetent
nych popularyzatorów powielających uproszczone schematy i mity. Wszystko to 
nie sprzyja upowszechnieniu myślenia historycznego - niezbędnego czynnika 
dalszego rozwoju społecznego. Istniejący stan rzeczy może zmienić, zdaniem Be
nedykta Zientary, uniknięcie zbędnego pośrednictwa przypadkowego popularyza
tora i podjęcie atrakcyjnej problematyki, a za taką przeciętny czytelnik uważa 
biografie słynnych ludzi. Popularność tego rodzaju prac naukowych wynika przede 
wszystkim z faktu, że znakomita większość ludzi skłonna jest w dalszym ciągu 
traktować historię jako „nauczycielkę życia", a właśnie biografie dostarczają, lub 
raczej dostarczać powinny, odpowiedzi na pytanie o wpływ jednostki na dzieje. 
Pytanie to jest zarazem pytaniem o granice wolnej woli i sens życia każdego 
człowieka. Czytelnik oczekuje, że historyk nauczy go, jak z wielu możliwych wy
bierać rozwiązanie optymalne. 

B. Zientara uważa też, że biografistyka stanowi szansę ponownego zintegro
wania badań historycznych rozbitych obecnie na wiele specjalności. Przekonanie 
to opiera autor 1-lenryka Brodatego na powszechnie znanej tezie, iż każda indy
widualność historyczna stanowi wytwór swojej epoki i nie sposób zrozumieć ani 
ocenić jej roli bez przedstawienia całości dziejów politycznych, społecznych i kul
turalnych. ,,Na takim potężnie zarysowanym tle czyny jednostki zostają sprowa
dzone do właściwych rozmiarów, a motywy ich i granice możliwości wynikają 
wyraźnie z dostarczonego czytelnikowi materiału o warunkach społecznych dzia
łania »bohatera«" - pisze Zientara (s. 6), uzasadniając, czemu przyjął dla swojej 
książki wzór proponowany swego czasu przez Stanisława Smolkę. Możliwe, że 
nie tylko ubiegłowieczny przykład Smolki zachęcił Zientarę do napisania dzieła 
łączącego w sobie piękno języka z walorami naukowymi, zabieg taki stosuje od 
lat z niezmiennym powodzeniem Aleksander Krawczuk - autor wielu biografii 
wybitnych postaci świata antycznego. 

Konstrukcja książki Zientary jest konsekwentnie podporządkowana teoretycz
nemu założeniu, że czyny jednostki zrozumiałe są dopiero na szerokim tle, które 
Autor przedstawia metodą kolejnych przybliżeń. Punkt wyjścia stanowi syntetycz
ny obraz „optymistycznej" Europy i jej niepokojów w XIII w. (s. 13-20). Wydaje 
się to w pełni uzasadnione, świat łaciński bowiem stanowił wówczas zwartą całość 
i wydarzenia w jednym kraju wydatnie wpływały na sytuację w innych. Nie bez 
znaczenia była też silna wtedy pozycja papieży, autorytetu uznawanego, przynaj
mniej teoretycznie, za najwyższy w chrześcijaństwie zachodnim. 
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Nakreślony obraz wydaje się jednak przesadzony w wielu miejscach. Dla 
przykładu wspomnę tylko twierdzenie Autora, jakoby na przełomie XII i XIII w. 
kościół „wywalczył sobie wszędzie wolność swych majątków od ciężarów na rzecz 
państwa, zwolnienia od ceł, autonomię sądową" (s. 17). Słowom tym przeczy choćby 
sytuacja kościoła śląskiego do końca XlII w., walczącego dopiero o uwolnienie 
się spod zwierzchnictwa państwa 1. 

Również nie jest wolny od nie umotywowanych sądów następny rozdział po
święcony prezentacji zewnętrznych czynników politycznych wpływających na dzieje 
Sląska (.,W środku Europy", s. 21-52). Należy do nich np. twierdzenie o likwidacji 
drużyny przez osadzenie jej członków na ziemi (s. 46), które według mnie nie ma 
potwierdzenia źródłowego 2. Jedną z cech charakterystycznych Europy środkowej 
stanowiło, zdaniem Zientary, ,,stałe ograniczanie władzy książęcej lub królewskiej 
przez grupę możnych" (s. 46), z czego wnosić należałoby, że im dalej wstecz, tym 
władza monarsza bliższa była absolutyzmowi. Twierdzenie takie jest według mnie 
nie do przyjęcia, państwo feudalne bowiem wyrosło z ustroju demokracji wojsko
wej przez wyodrębnienie się możnowładców, wśród których monarcha był tylke> 
pierwszym z równych, a jego władzę ograniczało prawo oporu J. Absolutyzm sta
nowił uwieńczenie rozwoju monarchii, a nie jej punkt wyjścia. Sposób przedsta
wienia przez Zientarę zagadnień drużyny wczesnofeudalnej czy charakteru władzy 
monarszej wzbudza nieufność co 'do bezstronności Autora, który w obu omawia
nych wypadkach ani jednym słowem nie mówi czytelnikowi o istnieniu poglądów 
przeczących jego wywodom. 

Rozdział pierwszy zawiera wielką ilość faktów z politycznych dziejów Niemiec: 
czy Węgier, których związek z działalnością tytułowej postaci nie jest widoczny, 
toteż dla czytelnika nie będącego zawodowym historykiem nie zawsze może być. 
w pełni zrozumiały. Podobnie rozdział „Gąsawa i pierwsze walki Henryka o Kra
ków" (s. 232-248) jest przeładowany szczegółami. 

Znaczna część książki poświęcona jest sprawom gospodarczym (,,Polska u pro
gu XIII wieku", s. 53-80; ,,Ojcowskie dziedzictwo: Śląsk wyłaniający się z pusz
czy", s. 105-116; ,,Gospodarskie początki", s. 117-127; ,,Wielki plan", s. 128-139; 
,,Melioratio terrae: motory i hamulce", s. 163-181; ,,Kościół i społeczeństwe> 
śląskie wobec kolonizacji", s. 182-194; ,,Henryk a możnowładztwo śląskie. 
Nowy kompromis z biskupem i sukcesy polityki osadniczej", s. 249-258), nie
zwykle ważnym dla omawianego okresu. Wydaje się jednak, że przy biografii. 
można by ograniczyć się do przedstawienia najistotniejszych czynników ekonomicz
nych bezpośrednio determinujących postępowanie tytułowego bohatera. Trudno też. 
czytelnikowi zorientować się, czy różnice w poziomie gospodarki między Śląskiem • 
a i.nnymi dzielnicami były znaczne, czy też nie, i czy pozostali książęta przykładali. 
równie wielką wagę do spraw ekonomicznych. Autor nie daje niezbędnych punk--
tów odniesienia do określenia .zasług Henryka Brodatego na tym właśnie polu. 

Ojciec Henryka, Bolesław Wysoki, zdaniem Zientary, nie tylko „docenił zna-· 
czenie polityki gospodarczej dla rozwoju kraju, ale przywiózł gotowe recepty na 
jego wzrost ekonomiczny" (s. 108). Nauczycielami Bolesława mieli być Wettynowie 
i arcybiskup Wichman, a receptami: górnictwo szlachetnych kruszców i sprowadza-
nie osadników. Przypisywanie książętom śląskim roli pionierów gospodarki wydaje 
się pewną przesadą, co pośrednio przyznaje sam Zientara wspominając, zresztą bez 
podania bliższych szczegółów, o rozwoju kolonizacji w innych dzielnicach Polski 

1 T. S i 1 n i c k i, Dzieje i ustrój kościoła katolickiego na Sląsku do końca. 

w. XIV, Warszawa 1953, s. 138.
t Sceptycznie na ten temat wypowiedział się już M. S c  z a n i e  c k  i, Nadanicr

ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XI!l wieku, Poznań 1938, s. 67. 
J J. A d  a m  u s, O monarchii Gallowej, Warszawa 1952, s. 82. 
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{s. 111). Zmiany ekonomiczne nie były wynikiem monarszych planów, ale proce
sów obiektywnych, wynikających z towarowego charakteru ówczesnej gospodarki. 
Zientara słusznie pisze, że ,,Polski XII wieku nie można rozpatrywać w kategoriach 

gospodarki naturalnej" (s. 60), zdaje się jednak nie wyciągać z tego spostrzeżenia 
należnych wniosków. Niesłusznie też skłonny jest traktować niekruszcowe płacidła 

jako przejaw zacofania, ważna jest bowiem sama idea, natomiast materiał, z ja
kiego wykonany jest pieniądz, stanowi drugorzędny szczegół. Jeśli istniała gospo
darka towarowo-pieniężna·, musieli istnieć ludzie dysponujący kapitałem, byli nimi 
możnowładcy, fundatorzy licznych budowli sakralnych, będących wymownym świa
dectwem posiadania wielkich środków pieniężnych. Związek możnych z handlem 

nie jest obcy autorowi Henryka Brodatego (s. 62-63). Zientara, zwolennik poglądu 
o monopolu handlowym panującego, i w tym wypadku nie powiadamia czytel
nika, że jest to tylko hipoteza i równie dobrze, a może i lepiej udokumentowany
jest sąd przeczący istnieniu regale targowego 4• Możnowładztwo, uczestniczące
żywo w wymianie towarowej i interesujące się górnictwem i hutnictwem, dążyło
też do kolonizacji obszarów leśnych. Dowodzą tego zainteresowania nazwy rycer
skich siedzib na Sląsku, takie jak Pogorzela czy Pożarzysko, świadczące o nie
dawnym zasiedleniu terenów leśnych, a także fakt, że wielka własność rozwijała
się kosztem przygranicznej puszczy 5• Żyjący w początkach XIII w. Jan Sybocic,
kasztelan opolski Zbrosław czy należący do następnego pokolenia Mroczko z Po
gorzeli byli kolonizatorami w wielkim stylu 6

• Oprócz osad rolniczych zakładali
też takie, które miały charakter miejski, jak należąca do Zbrosława Ścinawa,
Strzegom Pawła Imbramowica lub Grodków Mroczka 7• Jeśli jeszcze Zbrosław
korzystał zapewne z usług fachowego zasadźcy Colina s, to już brata jego zięcia,
Wierżbiętę, można bez przesady nazwać (za Piekosińskim) jednym z pierwszych
polskich „inżynierów", do którego to miana w pełni upoważniają takie dokonania,
jak budowa murów zamku opolskiego, portu rzecznego na Wiśle czy moderni
zacja salin bocheńskich 9

• Nie była więc ówczesna elita feudalna tylko konsu
mentem towarów luksusowych, ale głównie organizatorem życia gospodarczego
kraju. Wobec wyraźnego świadectwa źródeł sceptycyzm Zientary co do udziału
śląskich możnowładców w akcji zagospodarowywania nowych ziem i przypisywa
nie im w najlepszym wypadku założenia niewielkich osad (s. 190), kiedy w rzeczy
wistości zakładali miasta, wydaje się nieuzasadniony. Śladem działalności osadni
czej możnowładztwa jest przynajmniej część nazw patronimicznych, nie można
ich zatem bez wyjątku wywodzić z najdawniejszych czasów, jak czyni to Zien
tara (s. 56) 10•

4 K. M a  1 e c z y ń  s k i, Najstarsze targi w Polsce, Lwów 1926, s. 71.
5 S c  z a n i e  c k  i, op. cit., s. 92-97.
6 Do działalności Jana Sybocica zob. W. K o r t  a, Rozwój wielkiej ·własności 

feudalnej na Sląsku do poł. XIII wieku, Wrocław 1964, s. 34-35 i 170, gdzie też 
o Mroczku, o którym szerzej A. R u t k o w s  k a  - P ł a c h c i  ń s k a, Strzelin, Sci
nawa i Grodków: nieudane możnowładcze założenia targowe w XIII wieku (Studia
i dziejów osadnictwa, t. III, 1965, s. 59-65); tamże o Zbrosławie, s. 51-59.

7 W. D z  i e  w u 1 s k i, Problem genezy miasta Strzegomia (Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej, R. IV, 1956, s. 251). Do Ścinawy i Grodkowa zob. Ru t k o w
s k a - P ł a  c h c i  ń s k a, op. cit., s. 51-65.

8 R u  t k o  w s k a  - P ł a c h c i  ń s k a, op. cit., s. 53, nie wyklucza takiej możli
wości. 

9 F. P i e  k o s  ińs ki, Rycerstwo polskie wieków §rednich, t. III, Kraków 1901,

s. 71.
1
° Księga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznań 1949, s. 331, gdzie o wsi 

.Jaksice. 
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Ze sprawą osadnictwa łączy się akcja nadawania ziemi przez Bolesława Wy
sokiego, o której wspominają źródła 11. Zdaje się ona wskazywać, że książę nie 
dysponował środkami wystarczającymi do zapewnienia sobie wyłączności w tej 
dziedzinie. Powracającemu po latach z wygnania trudno było o szybkie zgroma
dzenie poważniejszych bogactw. Główny atut, jakim mógł dysponować w chwili 
objęcia Sląska, to prawo do nie zasiedlonych ziem. W tej sytuacji nasuwa się 
pytanie, czy przynajmniej część uczynionych przez niego „darowizn" nie była 
w istocie sprzedażą, wiadomo bowiem, że wiele rzekomych książęcych „nadań" 
było w rzeczywistości zakamuflowanym aktem sprzedaży 12• Srodki pochodzące 
z owych transakcji szybciej mogły zabezpieczyć niepewny tron Bolesława niż 
widniejące dopiero w dalekiej perspektywie dochody z górnictwa, do których 
tak wielkie znaczenie zdaje się przywiązywać Autor (s. 115-116). W 1220 r. gór
ników miało być już tak wielu, że byli w stanie pokonać rycerstwo księcia (s. 194). 
Zientara idzie tu za hipotezą Maleczyńskiego, ale nie dodaje, że sprzeciwił się jej 
i zgromadził szereg ważkich argumentów na rzecz umiejscowienia wspomnianych 
wypadków. w posiadłościach biskupich inny uczony, W. Dziewulski 13. Nie jedyny 
to wypadek pomijania przez B. Zientarę poglądów przeczących jego tezom. 

Rewizji wymaga jego teza o absolutnym niemal charakterze władzy Henryka 
Brodatego. Opiera się ona na przekazie Księgi henrykowskiej (zwanej przez autora 
kroniką) mówiącym o ograniczeniu praw Slązaków przez monarsze „chcę" lub 
„nie chcę" 14. Wydaje się wątpliwe, by syn księcia z trudem utrzymującego władzę 
mógł nie liczyć się ze zdaniem feudalnej elity. Książęcej samowoli prze.czy ta 
sama Księga henrykowska donosząc, jak to ojciec i stryj Piotra z Piotrowic nie
wiele sobie robili z postanowie11 Brodatego 15• Wątpliwe też, by Henryk był, jak 
przyjmuje Zientara, monarchą absolutnym na Sląsku, a „konstytucyjnym" w Mało
polsce (s. 250). Nie ma bowiem według mnie zasadniczych różnic między możno
władztwem tych dzielnic. W wielu wypadkach byli to ci sami ludzie, np. Ilik, 
Gniewomir i Imbram ze spokrewnionej z Odrowążami rodziny Strzegomi6w 16, czę
ste też bywały związki małżeńskie między możnowładczymi familiami Sląska 
i Opolszczyzny z jednej, a Małopolski z drugiej strony, czego wymownym przy
kładem jest spowinowacenie się kasztelana opolskiego Zbrosława z Klemensem 
„Gryfitą" 11. Nie da się też utrzymać · kolejny argument na rzecz absolutnego 
charakteru władzy książąt śląskich, a mianowicie twierdzenie o tworzeniu, przez 
Bolesława i Henryka nowego możnowładztwa ściśle związanego z władcą (s. 251). 
Fakt, że genealogie większości rodzin śląskich wielmożów da się wywieść dopiero 
z czasów Henryka Brodatego, tłumaczy znikoma baza źródłowa dla czasów jego 
ojca, a nie polityka książąt. Wbrew przyjętym poglądom nie ma źródłowego po
twierdzenia upadek znaczenia potomków Piotra tzw. Własta w czasach Bolesława 
Wysoki.ego. Właśnie za panowania tego księcia dokończono budowy kościoła NMP 
na Piasku 1s, nikt też nie kwestionował ich praw patronackich do klasztoru 

11 Tamże, s. 299. 
12 Tamże, s. 279, o „nadaniu" prz1ez księcia lasu w zamian za rumaka wartości 

28 grzywien. 
1� W. Dz i e  w u 1 s k i, Starcie rycerzy śląskich z górnikami w początku XIII w.

(Sobótka, R. XII, 1957, s. 293-298). 
14 Księga henrykowska, s. 244. 
1s Tamże, s. 295: 
16 M. Ce t w i ń  s k i, Ze studiów nad Strzegomiami (Acta Universitatis Wrati-

slaviensis, Historia XXiVI, Wrocław 1974, s. 20-22). 
11 R u t k o w s k a  - P ł a  c h ci ń s k a, op. cit., s. 55. 
1a Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. II, 

Warszawa.1971, s. 782. 
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Sw. Wincentego 1s, a wdowa po Jaksie, córka Piotra, i jego synowie spokojnie
żyli na Sląsku rządzonym przez Henryka Brodatego w. Zachowaniem poprzedniego 
znaczenia przez potomków Jaksy i Agapil Piotrówny oraz współdziałających z nimi 
Strzegomiów wytłumaczyć można współpracę Bolesława Wysokiego i Kazimierza 
Sprawiedliwego, w dzielnicach bowiem tych właśnie książąt leżały majątki wspo
mnianych feudałów 21• Jedną z przyczyn zbliżenia Bolesława do Jaksy i jego 
przyjaciół było zapewne niechętne stanowisko tych ostatnich wobec Kędzierza

wego 22• 

Rozdział „Henryk a możni" . (s. 249-258) należy niewątpliwie do najsłabszych 
w tej książce. Główną tego przyczyną jest opieranie się Autora na niepewnych 
lub wręcz bałamutnych hipotezach literatury. Ten ostatni zarzut odnosi się szcze
gólnie do kilkakrotnie cytowanej przez Zientarę pracy Birkenmajerowej, która 
nie tylko nie wykorzystała literatury niemieckiej, niezwykle ważnej dla porusza
nego przez nią tematu, ale głosi poglądy stojące w rażącej sprzeczności ze świa
dectwem źródeł 23. Anachronizmem jest też moim zdaniem używanie dla XII czy 
XIII w. nazw rodów heraldycznych znanych dopiero z XIV w. lub czasów jeszcze 
późniejszych, jak Awdańce, Labędzie itp., których w XII w. z całą pewnością 
jeszcze nie było. 

Z rezerwą należy odnieść się do twierdzenia o rzekomej niechęci Brodatego 
do wystawiania dokumentów, które to przekonanie opiera Zientara na Księdze 

henrykowskiej (s. 16). Henrykowscy cystersi mogli jednak być zainteresowani 
w głoszeniu takiej właśnie opinii. Autor sam popada w sprzeczność, uzna
jąc przywilej w sprawie lokacji Budzowa za falsyfikat, ,,jako nie pasujący do 
praktyki" kancelarii Brodatego, by w chwilę później przyznać, iż „trudno od
szukać ewentualne motywy sfałszowania dokumentu związanego z lokacją, która 
nie doszła do skutku" (s. 167). Z tej samej Księgi henrykowskiej wiadomo o spraw
nie działającej kancelarii tego księcia. Jeśli dodatkowo wspomnieć, że już zmarły 
w 1185 r. komes Gniewomir pozostawił po sobie pieczęć 24, to trudno uwierzyć, 
by książę Henryk Brodaty dokumentu nie doceniał 25. 

Ze sprawą kancelarii wiąże się kwestia horyzontów kulturalnych księcia 
Henryka Brodatego potraktowana w książce marginesowo. Zientara pisze, że wład
ca ten, syn Bolesława tak długo obracającego się w towarzystwie Fryderyka Bar
barossy, cesarza-trubadura, i bratanek Ryksy, hrabiny słynnej z poezji Prowansji, 
wychowanie odebrał „zgrzebne" (s. 292). Stanowisko takie wynika głównie z przy
pisywania pod sugestią źródeł hagiograficznych zbyt wielkiej roli księżnej Jadwi
dze. Wydaje się to pewną przesadą. Wprawdzie dwór ojca małżonki Henryka 
należał do największych ośrodków kulturalnych w ówczesnej Europie, ale od 

19 Kodeks dyplomatyczny Sląska, t. I, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1956,. 
nr 69. 

20 Tamże, nr 103. 
21 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, Kraków 1886, nr 375 i 376. 
22 Kronika Kadłubka (MPH, t. II, s. 394). 
23 Z. B i r k e n m a j e r o w a, Rodowód średniowiecznych Gryfitów śląskich 

(Roczn. TPN na Sląsku, 1936, t. v. s. 215-225); oraz t a ż, Sląskie sprawy Gryfitów 

płockich XIII stu.Lecia (tamże,, 1938, t. VI). Autorka ta za ojca biskupa Henryka 
z Wierzbna uważa komesa Henryka, gdy tymczasem Nekrolog lubiąski, wyd. 

W. Wattenbach (Monumenta Lubensia, Wrocław 1861, s. 50) pod 15 VIII ma: ,,Ob.
Jo. de Wirbna pater d. Henrici Wrat. 24. episcopi".

24 P. P f o t  e n  h a  u e r, Die Schlesischen Siegel, Wrocław 1879, s. 38 i nr 114. 
25 K. Ma l e c  z y ń s k i, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971, s. 248 

251, gdzie liczba znanych dokumentów Brodatego określona jest na 67. 
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12 roku życia księżna śląska utrzymywała z rodziną kontakt z natury rzeczy raczej 
,dorywczy, a na co dzień pozostawała pod wpływem środowiska polskiego. Możno
władcy polscy w XJI i XIIT w. nie byli gromadą prymitywnych barbarzyńców. 
Istniało wśród nich zapotrzebowanie na dzieła sztuki wysokiej rangi artystycz
nej, by wspomnieć rzeźby Ołbina, Piasku, Strzelna, drzwi gnieźnieńskie czy płytę 
wiślicką. Przykłady Jaksy czy Sieciecha Konradowica dowodzą, że podróże do 
.Ziemi Swiętej nie były czymś całkiem wyjątkowym 2a. Arabski geograf, żyjący 
na dworze sycylijskiego króla, nazwał Polskę krajem „rumijskich" mędrców, 
a przykłady Wincentego, Iwona czy nie znanego bliżej mistrza Przemysława 21 
--potwierdzają tę opinię. Wpływ polskiego otoczenia na kształtowanie osobowości 
Jadwigi mógł być zatem znacznie większy, niż się to przyjmuje. 

Przynajmniej od czasów korespondencji Piotra tzw. W!osta ze św. Bernardem 
.silny był w naszym kraju wpływ cystersów, twórców interesującego programu 
odnowy życia. Sladem idei cysterskich może być dewiza Henryka zawarta w jego 
rocie: ,,Dirige domine gressus meos in semitis tuis ut non moveantur vestigia mea". 
Scieżki owe to zapewne drogi rozwoju duchowego, każdej z nich miała, zdaniem 
<:ystersów, patronować inna osoba Trójcy św.: Ojciec - pamięci, Syn - rozumu, 
a Duch Sw. - miłości. Szczególna rola przypadała, v} myśl cysterskiego programu, 
miłości - sile nie tylko zapewniającej zjednoczenie z Bogiem, ale i prowadzącej 
do harmonijnego współżycia społecznego za. Nie bez przyczyny szpitale i przytułki 
dla ubogich nosiły wezwanie Ducha Sw. - patrona drogi miłości. Pod takim 
właśnie wezwaniem ufundował Brodaty w 1214 r. szpital we Wrocławiu. Sympatie 
Bolesława Wysokiego, założyciela klasztoru w Lubiąiu, i jego syna Henryka, fun
dlttora Trzebnicy i Henrykowa, dla zakonu cystersów nie ulegają wątpliwości. 
Również wśród możnowładców „szarzy mnisi" cieszyli się popularnością. Nieobce 
musiały być idee uczniów św. Bernarda i Mieszkowi Staremu, którego pieczi;ć 
wyobraża jadącego konno Erosa symbolizującego miłość. Cystersi byli też propa
gatorami koncepcji „nowego rycerstwa", realizowanej poprzez zakony rycerskie . 
.Henryk, który być może otrzymał imię po swym stryju poległym w pruskiej kru
cjacie, i sam uczestnik podobnych wypraw przeciw nadbałtyckim poganom, już 
swym wyglądem zewnętrznym, wygoloną tonsurą i zapuszczoną brodą, wyrażał -
jak pisze Zientara - ,,oddanie mniszym ideałom" (s. 291). Znany jest dokument, 
w którym Henryk Brodaty tytułuje się księciem z łaski Boga i św. Jana. Tytula
tura ta nabierze innego znaczenia, jeśli zwrócimy uwagę, że Jan Chrzciciel był nie 
tylko patronem wrocławskiej katedry, ale i powstałego z cysterskiej inspiracji 
rycerskiego zakonu joannitów. Nie jest chyba przypadkiem, że protektor strzegom
skich joannitów Imbram doszedł u boku Henryka do godności kasztelana Ryczyna. 
Książę i jego kasztelan nie byli w swej sympatii do rycerzy św. Jana odosobnieni, 
imiona członków śląskich domów tego zakonu są w dużej części słowiańskie 29. 

Łącząc w swej osobie przymioty księcia, rycerza i mnicha naśladował Henryk 
nie tylko swego sandomierskiego stryja, ale może też aragońskiego króla-mnicha 
Ramira, którego dzieje mógł poznać za pośrednictwem Ryksy, niegdyś cesarzowej 
Hiszpanii 30• Z przydatności politycznej cysterskiego programu zdawali sobie spra-

26 MPH, t. II, s. 798, 882 pod 1162; Kod. dypl. Sląska, t. III, wyd. K. Male-
czyński, Wrocław 1964, nr 295 z ok. 1224 r. 

21 Por. Księga henrykowska, s. 249. 
2s R. W. S o u t h  e r  n, Kształtowanie Sredniowiecza, Warszawa 1970, s. 277-279. 
2, K. Ma l e c  z y ń s k i, Kilka dokumentów z pierwszej polowy XIII w. z archi-

wum Joannitów w Orlinku (Sobótka, t. XII, 1957, s. 363). 

30 K. Ma 1 e c z y ń s k i, Dzieje Ryksy, córki Władysława wygnańca śląskiego, 
cesarzowej HiSzpanii i hrabiny Prowansji, Lwów 1933, s. 61. 
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wę Juz ojciec i stryj Brodatego, jak świadczą o tym wybijane przez nich monety 
z napisami „Iustitia", ,,Caritas" czy „Milost", wyraźnie nawiązującymi do Miłości -
Ducha Sw. jako czynnika gwarantującego ład polityczny i społeczny. Symbolem 
powszechnej harmonii była też muzyka 31, toteż umieszcz-0ny w ulubionej fundacji 
Henryka, Trzebnicy, wizerunek Dawida króla-harfiarza jest nie tylko wyobraże
niem sceny dworskiej, ale także przypomnieniem., że władca doskonały, a takirp 
Brodaty „vir virtuosus et utilis populo" być pragnął, powinien przede wszystkim 
strzec społecznego ładu. 

Nie był Henryk pionierem ani w dziedzinie gospodarki, ani kultury, był zręcz
·nym politykiem wykorzystującym chwilową koniunkturę. Wątpliwe, by zamyślał
o koronie dla swego syna, o czym nie wątpi Zientara. Nie zdołał syn Wysokiego
zapewnić swej monarchii trwałych podstaw. Bitwa legnicka przyspieszyła tylko
to, co było nieuchronne, o· klęsce zadecydowała zdradziecka uĆieczka Mieszka
opolskiego pragnącego uwolnić się od wrocławskiego zwierzchnictwa. Opuszczony
i wzięty do niewoli, zmuszony przez zwycięzców do samoponiżenia, zginął w końcu
syn Brodatego śmiercią męczeńską 32, ale nie wydaje się, by razem z nim padły
plany zjednoczenia Polski pod berłem śląskich Piastów. Będą je później n�alizo
wać z częściowym pow-0dzeniem Henryk Prawy i Henryk głogowski.

Polemizując ze szczegółami obrazu nakreślonego przez Zientarę trudno jednak 
nie przyznać, że Henryk Brodaty i jego czasy to jedna z najlepiej napisanych 
w ostatnich latach prac historycz.nych. Wartość jej polega przede wszystkim na 
połączeniu walorów nauk-owych i artystycznych, co przyczyniło ::;ię do tego, że 
z książki tej chętnie korzystać będą nie tylko historycy profesjonalni, ale i czytel
nicy nie związani zawodowo z tą dyscypliną wiedzy. Łącząc w jedną całość wiele 
wątków stworzył Autor sugestywny obraz czasów, w jakich żył jego tytułowy 
bohater. Obraz ten w wielu miejscach wymaga dalszych uzupełnień czy retuszu, 
które wprowadzić powinna sz.eroka dyskusja nad omawianą książką. Podkreślając 
zalety pracy nie sposób jednak nie wspomnieć jeszcze raz z niepokojem, że 
B. Zientara nie zawsze sygnalizuje poglądy przeciwne jego tezom, czego przykłady
podano wyżej. W rezultacie przeciętny czytelnik, do którego książka jest adreso

wana, nie zawsze będzie umiał odróżnić rzeczy pewne od hipotez, a tych ostatnich,
jak zwykle w pracach poświęconych wiekom średnim, nie brak i w omawianym
dziele.

Marek Cetwiński 

I. T u r  n a u, SKÓRNICTWO ODZIEŻOWE W POLSCE X/VI-XVIII WIEKU,
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 198. 

Autorka, znana z prac z zakresu kultury materialnej, kolejną pozycję po
święciła przedstawieniu techniki i organizacji polskiego skórnictwa odzieżowego 
na przestrzeni trzech wieków. Uwzględniła także niektóre zagadnienia gospodarcze: 
bazę surowcową, teoretycznie wycenioną moc produkcyjną oraz handel skórami 
w dawnej Polsce. Najwięcej miejsca poświęciła szewstwu, około dwa razy więcej 
niż łącznie pozostałym rzemiosłom odzieżowym. Jest to zrozumiałe ze względu na 
:podstawowe znaczenie tego rzemiosła w produkcji odzieżowej i jego liczebność. 

Autorka ujmuje problematykę dynamicznie, zwraca uwagę na dostosowywanie 
produkcji obuwia i odzieży do zmian mody, przedstawia postępującą specjalizację 

31 J. Le Go f f, Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1970, s. 364, 414. 
32 A. F. Gr a b  s k i, Nowe świadectwo o Benedykcie Polaku i najeździe Tatarów

w 1241 roku (Sobótka, t. XXIII, 1968, s. 112). 

7 - Sobótka 1976, z. � 
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rzemiosła skórniczego, rozwój techniczny, ustala - pokonując nieraz duże trud
ności - zakres (asortyment) produkcji poszczególnych cechów. Oprócz szewstwa 
w książce, omówiono lfośnierstwo, miechownictwo, rękawicznictwo, kaletnictwo 
i paśnictwo. Opracowaniem nie objęto rzemiosł nieodzieżowych, przede wszystkim 
garbarstwa, któremu Autorka poświęciła osobną książkę, rymarstwa i siodlarstwa. 

Wykorzystano liczne materiały rękopiśmienne: statuty cechowe, taksy woje
wódzkie i miejskie wyrobów skórzanych, zawierających ich opis i ceny, wszelkie -
jak podkreślono - źródła drukowane, zachowane źródła materialne i ikonogra
ficzne polskie i obce, a także literaturę przedmiotu, zwłaszcza cenną dla tematu 
literaturę francuską, niemiecką i krajów sąsiadujących z Polską. 

Ambicją Autorki było przedstawienie skórnictwa odzieżowego na całym obsza
rze ziem polskich. We wstępie jednak czytamy, że „mniej wyczerpującą kwerendą 
archiwalną objęto dzielnice Sląsk i Pomorze pozostające w badanym okresie poza 
granicami państwa polskiego" (s. 7). Zastrzeżenie to można rozszerzyć na cało
kształt zagadnień omawianych w książce. Autorka nie przeprowadziła szacunkowej 
wyceny rozmiarów produkcji skór surowych na Sląsku ani mocy produkcyjnej 
śląskiego skórnictwa odzieżowego, chociaż właśnie dla śląska dysponujemy odpo
wiednimi materiałami statystycznymi łatwo dostępnymi dzięki publikowanym źród
łom i opracowaniom monograficznym (m. in. praca J. Janczaka o produkcji zwie
rzęcej i roślinnej na Sląsku na przełomie XVIII i XIX w.). Autorka nie wyko
rzystała cennych dla tematu prac S. Golachowskiego i W. Dziewulskiego, licznych 
opisów statystyczno-geograficznych Sląska z końca XVIII i początku XIX w. 
(pióra F. A. Zimmermanna, J. C. Sinapiusa, C. L. Bohma, J. A. V. Weigla, 
N. C. Weissa i innych), czasopisma „Schlesische Provinzialblatter", a przede wszyst
kim podstawowego źródła: Generalne tabele statystyczne Slqska 1787 roku, wydane
w 1954 r. przez T. Ładogótskiego. W tych warunkach dane o śląskim rzemiośle
skórniczym są najczęściej niepełne lub wręcz bałamutne. Nie zaznaczono wyraźnie,
że liczby majstrów w 1787 r., zaczerpnięte z Historii Sląska, odnoszą się do całego
rzemiosła skórzanego, a więc obejmują poza skórnictwem odzieżowym także gar
barzy, rymarzy, siodlarzy i innych. W miastach było wówczas nie 3374 majstrów,
lecz 6374 (s. 187). Dane o liczbie robotników i wielkości produkcji podane na
s. 187 odnoszą się nie do 1791, lecz do 1790 r. i określają tylko produkcję skór
podaną nie w sztukach, lecz w talarach (,,Schlesische Provinzialbliitter", R. 1790, 

z. 12, s. 542-545). W tabeli rzemiosła wrocławskiego na s. 186 powinno być: czer
wonoskórników w 1787 r. 15, nie 51, białoskórników - 36, kordybaników - 6, ła
taczy obm,via nie 147, lecz 146 (Generalne tabele ... , s. 118-149). W Generalnych ta

be,lach statystycznych Sląska 1787 rą'ku podane są liczby majstrów według po
szc1.ególnych cechów we wszystkich miastach śląskich i w każdym powiecie.

Mimo tych braków dotyczących Sląska książka przynosi wiele materiału z za
kresu techniki i organizacji polskiego rzemiosła skórniczego i dlatego jest cenna 
także dla historyków śląskich. 

Bogusław Kaczmarski 

H. B o r e k, U. S z u m s k a, NAZWISKA MIESZKAŃCÓW BYTOMIA OD
KOŃCA X-VI WIEKU DO ROKU 1740. STUDIUM NAZEWNICZE I SPOŁECZNO
-NARODOWOŚCIOWE, Warszawa 1976, ss. 263. 

Książka składa się z trzech części: rozprawy historycznej, analizy językowei 
materiału n�ewniczego i obszernego słownika nazwisk mieszkańców Bytomia 
1 Jego przedmieść, który obejmuje 1933 hasła (na innym miejscu zanotowano 1913, 

zob. s. 33 i 58). 
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W części pierwszej opracowanej przez U. Szumską - przedstawiono stan 
zaludnienia miasta w XVII i pierwszej połowie XVIII w., stosunki gospodarcze, 
strukturę zawodową mieszkańców, ich walkę z właścicielami miasta hrabiami Hen
kłami i stosunki narodowościowe. 

Zasób informacji zawartych w trzech pierwszych rozdziałach niewiele wzbogaca 
naszą wiedzę o Bytomiu czerpaną z wcześniejszych opracowań 1. W zakresie de
mografii nie wyzyskano danych o ruchu naturalnym, chociaż przedmiotami stu
diów były kŚięgi ślubów i chrztów, zachowane niemal dla połowy badanego okresu 
(od 1676 r.). Częściowo podsumował je W. Dziewulski, a liczby opublikowane przez 
tego autora stwierdzają duże braki w zapisach księgi chrztów 2. Ale znacznie lepsza, 
być może nawet - w przeważnej części lat - pełna ewidencja ślubów stwarza 
szersze podstawy do uzupełniającej interpretacji demograficznej, która pozwoliłaby 
kontrolować wykonane już szacunkowe obliczenia ludności oparte na liczbach 
domów mieszkalnych stojących w XVII w. i wynagrodzić brak takich danych 
w pierwszej połowie X•VIII stulecia. Może warto było także - wyzyskując dane 
słownika - podjąć próbę statystycznego opracowania struktury zawodowej, szu
kając przy tym odpowiednich metod badawczych. Słownikowe informacje o po
chodzeniu mieszczan mogły być również przedmiotem wnikliwszych dociekań. 

Cenna jest -najważniejsza i najobszerniejsza część pracy Szumskiej poświęcona 
sprawom narodowościowym i wyznaniowym. Autorka udowodniła tutaj wnikliwie, 
że Bytom był w XVII i )OVIII w. miastem zdecydowanie polskim. Język polski 
miał w tym czasie nawet prawa języka urzędowego, po polsku bowiem pisano 
protokoły sądu wójtowsko-lawniczego, księgi rady miejskiej i cechowe, testamenty, 
nawet część korespondencji urzędowej. Polska była miejscowa szkoła, a Polakami 
także księża obu wyznań prawie aż do połowy )QV!II w. Język zaś niemiecki znała 
tak mała część autochtonów bytomskich, że nawet w radzie miejskiej trzeba było 
tłumaczyć przysyłane jej niemieckie pisma. Niemcami byli imigranci, a jedynym 
ośrodkiem niemczyzny dwór Henklów, który w końcu XVII w. zaczął werbować 
niemieckich kupców, rzemieślników i urzędników, a potem osiedlał także weteranów 
wojska cesarskiego. 

Analiza językowa bytomskich nazwisk i imion, wykonana przez H. Borka, wy
maga fachowej oceny. Pomijamy więc tutaj istotną sprawę zastosowanej przez 
autora klasyfikacji nazwisk, ich form miejscowych (wśród nazwisk polskich zde
cydowanie dominowały zakończone na -ski, -ik, -czyk i -ek), rodzajów i liczby 
imion (nosicielami podwójnych imion byli prawie zawsze Niemcy), a zatrzymamy 
się tylko przy liczbie nazwisk pochodzenia niemieckiego, szczególnie interesującej 
historyków. W ogólnej sumie 1933 nazwisk rodowych, niemieckich było 321, 'czyli 
160/o. Ciekawa jest chronologia narastania tego zasobu: w dokumentach z końca 
X.VI w. stwierdzono 16 nazwisk pochodzenia niemieckiego, w latach 1600-1650 po
jawiły się 63 nowe, potem w drugiej połowie XVII w. dalszych 56, a dopiero w la
tach 1700-1740 pokaźna ich liczba 191, która wiąże się z imigracją popieraną przez 
Henklów. ,,Zdecydowana przewaga nazwisk rodzimych - pisze H. Borek - świad
czy aż nadto wymownie o etnicznym obliczu ówczesnego Bytomia, gdyż dla tego 
środowiska i dla tej epoki można bez popełnienia większego błędu założyć jeszcze 
zasadniczą zgodność noszonego nazwiska z przynależnością etniczno-narodową" 
(s. 58). Niemało jest jednak odchyleń od tej zasady, sygnalizujących procesy asymi
lacyjne, zwłaszcza stale postępującą polonizację elementów napływowych. 17 na-

1 Dziewięć wieków Bytomia, pod red. F. Ryszki, Katowice 1956, s. 564. Tamże 
zwłaszcza opracowanie W. D z i e w  u 1 s k i e  g o, Mieszczaństwo bytomskie w wal

ce ze społecznym i narodowościowym uciskiem w XVI i XVII wieku, s. 49-84. 
2 Tamże, s. 79. 
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zwisk pochodzenia niemieckiego występuje w formach spolszczonych (np. Wańkop 
zamiast Weinkopf), w 7 wypadkach nosiciele nazwisk niemieckich przybierają 
oboczne nazwiska polskie. Także materiały historyczne świadczą o spolszczeniu 
się co najmniej 7 rodów niemieckich imigrantów. Stwierdzono również nieliczne 
zresztą wypadki germanizacji rodów bytomskich. 

Książka H. Borka i tJ. Szumskiej jako wspólne dzieło historyka i językoznawcy, 
rozpatrujące stosunki narodowościowe narastające w Bytomiu XVII i XIVIII w. 
zarówno w świetle źródeł historycznych, jak i badań językowych, jest interesu
jącym osiągnięciem metodologicznym. Na podkreślenie zasługuje daleko idąca zgod
ność wyników uzyskanych obiema metodami badań, co potwierdza racjonalność 

i użyteczność dla badań historycznych dalszych podobnych analiz językowych. Ba
dania Borka stwierdziły szczególnie interesujące zjawiska: 1. zupełny lub prawie 
zupełny zanik potomków tych Niemców, którzy osiedlili się w Bytomiu w XIII 
i XIV w. (Autor nie zauważa tego faktu); 2. wyraźną polonizację rodzin przyby
łych w XVII w.; 3. niemały napływ niemczyzny juź przed najazdem pruskim, 
organizowany przez miejscowych panów feudalnych. Historykowi brak statystyk.i, 
wszystkich nazwisk (nie tylko nowych) występujących w poszczególnych okresach 
(półwieczach lub lepiej ćwierćwieczach) z podziałem według pochodzenia etnicz
nego. 

Tadeusz Ładogórski 

WYPISY DO DZIEJÓW ZIEMI OPOLSKIEJ, pod red. F. Hawranka. Wypisy 
do dziejów powiatu strzeleckiego, [oprac.] F. Hawranek, J. Lubos, Opole 1974, 
ss. 204: Wypisy do dziejów powiat� niemodliń3kiego, [oprac.] F, Hawranek, W. Dzie

wulski, M. Lis, Opole 1974, ss. 185; Wypisy do dziejów powiatu kozielskiego, [oprac.] 
F. Hawranek, R. Pacułt, Opole 1975, ss. 198; Wypisy do dziejów Raciborskiego,
[oprac.] F. Hawranek, A. Nowara, Opole 1975, ss. 185; Wypisy do dziejów miasta
Opola, [oprac.] F. Hawranek, E. Mendel, Opole 1975, ss. 195; Wypisy do dziejów
Oleskiego, (oprac.] F. Hawranek, E. Lesik, Opole 1975, ss. 227.

Po ukazaniu się w 1964 r. Dziejów Siąska w wypisach w opracowaniu S. Mi
chalkiewicza i J. Sydora, F. Hawranek w recenzji tego tomu - jedynej zresztą -
podniósł m. in. następującą sprawę: ,,Czytelnik na Opolszczyźnie z przykrością od 
razu stwierdza, że dzieje jego bliskiego regionu znowu niestety potraktowane zo
stały po macoszemu. Już to tak bywa - nawet gdy upraszczamy nieco rzecz -
że to, co wychodzi we Wrocławiu, preferuje Dolny Sląsk; w Katowicach - rzecz 
jasna - na czoło wychodzi wschodnia część Górnego Sląska. Nie byłoby w tym 
nic złego, gdyby nie to, że ani we Wrocławiu, ani w Katowicach nie dostrzega się 
w należyty sposób problematyki Opolszczyzny" 1. Jakże wiele zmieniło się od tego
czasu. Już niebawem, bo w 1967 r., wydane zostały Wypis·y do dziejów Opoiszczy

zny, opracowane właśnie przez F. Hawranka. Następne lata przyniosły dalsze pu
blikacje historyków opolskich w zakresie szerokiej popularyzacji dziejów Śląska 
Opolskiego, budzące podziw zarówno w zakresie podejmowanych inicjatyw, jak 

i - co niemniej ważne - ze względu na możliwości ich realizacji. Pobieżna nawet 
orientacja w ilości i różnorodności ogłaszanych prac popularyzatorskich prowadzi 
do wniosku o odwróceniu ról, a mianowicie o wyraźnym zdystansowaniu na tym 
polu ośrodka wrocławskiego i katowickiego. Nie sposób też nie podkreślić, że duszą 

1 „Kwartalnik Opolski", 1965, nr 3, s. 121-122. 



Recenzje 497 

tych wszystkich przedsięwzięć jest F. Hawranek. Nazwisko to związane jest od 
wielu lat niemal z każdym wydawnictwem regionalnym Opolszczyzny. Spotykamy 
je w komitetach redakcyjnych wielu czasopism (np. ,,Głos Olesna", ,,Zeszyty Nau
kowe. Ruch Robotniczy na Śląsku Opolskim", ,,Wczoraj - dzisiaj - jutro" i in.), 
na których łamach bardzo często występuje jako autor wielu prac z zakresu hi
storii regionalnej. Nie mogło też być inaczej w prezentowanej serii Wypisy do 
dziejów ziemi opolskiej, której jest redaktorem jako całości i poszczególnych jej 
zeszytów, będąc równocześnie współautorem każdego tomu. Dotychczas ukazało się 
6 tomów wypisów do dziejów powiatów strzeleckiego, niemodlińskiego i koziel
skiego, miasta Opola oraz Raciborskiego i Oleskiego. Trudno nie zauważyć, że za
mysł inicjatorów skomplikowała w pewnym stopniu reforma administracyjna kraju 
z czerwca 1974 r. Wyraźnie zarysowane granice terytorialne poszczególnych wypi
sów, obejmujące dzieje każdego powiatu w granicach sprzed czerwca 1974 r., for
malnie przestały istnieć, a przyjęcie w ostatnich zeszytach określenia Raciborskie 
czy Oleskie nie jest już tak jednoznaczne, choć z całą pewnością odnosi się do 
terytoriów dawnych powiatów, ale nigdzie nie jest to wprost powiedziane. Sądzić 
należy, że sprawy te nie staną na przeszkodzie w doprowadzeniu zaczętego dzieła 
do końca, tj. opubli�owania dalszych wypisów do dziejów ziemi nyskiej, brzeskiej 2 

itd. 
Ocena tego rodzaju publikacji, jakimi są wypisy, nastręcza określone trudności. 

Dość wspomnieć, że zarówno Dzieje Sląska w wypisach, jak i Wypisy do dziejów 

Opolszczyzny doczekały się tylko po jednej recenzji 3, co bynajmniej nie świadczy 
o braku szerokiego zaintersowania tymi publikacjami. Jest rzeczą zupełnie zrozu
miałą, że przy tego typu pracach sprawą niezwykle ważną jest zaprezentowanie
!kryteriów, którymi posługują się Autorzy przy doborze tekstów. Tymczasem po
skąpili oni czytelnikowi tych informacji, zbyt wielu rzeczy odbiorca musi się do
myślać. Do spraw tych jeszcze powrócimy. Tu rodzi się dalsza uwaga: kto przede
wszystkim będzie korzystał z omawianych wypisów? Mimo bardzo ostrożnego sfor
mułowania wydawców, że „możliwe i celowe będzie wykorzystanie niniejszego
wydawnictwa podczas różnych zajęć szkolnych", nie ulega wątpliwości, że będzie
ono w największym stopniu przydatne w dydaktyce szkolnej. W większości wypisy
są zatwierdzone przez opolskie Kuratorium Oświaty i Wychowania do klas 7 i 8
szkoły podstawowej, a w dwóch wypadkach również do szkoły średniej 4, lecz
podkreślić należy, że tę ostatnią informację skromnie podano w metryczce, na co
czytelnik może nie zwrócić uwagi. Ocena stopnia przydatności wyżej wymienio
nych pozycji w pracy szkolnej jest chyba sprawą kluczową. Konsekwentnie też
należy zastanowić się zatem nad dydaktyczną obudową tekstów, a więc trafnością
doboru i sformułowania pytań zamieszczonych niemal po każdym tekście, funkcją
ilustracji, ich doborem itd.

Każdy tom wypisów zbudowany jest według ustalonego schematu. We wszyst
kich zamieszczone są następujące wyodrębnione części: kilkunastostronicowy „Zarys 
dziejów Sląska Opolskiego" (s. 9-28), ,,Kronika ważniejszych wydarzeń na śląsku 
Opolskim" (s. 28-30) oraz „Dzieje Sląska Opolskiego w wypisach" (s. 33-84) -
wszystkie w opracowaniu F. Hawranka. Kolejno r.astępują: zarys dziejów po
szczególnych powiatów, ziem czy miast oraz ich dzieje w wypisach w opracowaniu 
różnych Autorów. Rozwiązanie takie wydaje się nam celowe, gdyż ·pozwala ukazać 
dzieje danej miejscowości czy powiatu na tle historii całego regionu Opolszczyzny. 

2 Po złożeniu recenzji w Wydawnictwie ukazały się Wypisy do dziejów Brze
skiego, [oprac.] F. Hawranek, Cz. Nowiński, L. Irbiński, L. Toporowski, Opole 1976, 
SS. 272. 

3 Recenzję z oprac. F. Hawranka napisała M. Piwońska, ,,Zeszyty Naukowe. 
Ruch Robotniczy na Sląsku Opolskim", 1967, nr 4, s. 93-95. 

4 Wypisy do dziejów Raciborskiego i Oleskiego . 

•
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Wątpliwości budzi jednak fakt, dlaczego w krótkim „Zarysie dziejów Śląska Opol
skiego" - zresztą ujętym w zasadzie w sposób udany - przełomowe okresy 
z dziejów Sląska są przedstawione zbyt ogólnie. Uczeń, jako główny odbiorca, nie 
może uważać tej części wypisów za podstawowe źródło informacji o dziejach Ślą
ska Opolskieg.o, a taka chyba myśl przyświecała Autorowi. Ponieważ podręczniki 

' szkolne nie omawiają spi;;aw regionu i wyżej wymienione wypisy tego nie robią, 
uczeń musi poznać te fragmenty dziejów z innych opracowań. Identyczna uwaga 
odnosi się i do innych użytkowników tekstów. Czytelnik nie wie też, dlaczego dział 
,,Dzieje Śląska Opolskiego w wypisach" rozpoczyna się od Wiosny Ludów. Pośred
nio wyjaśnia to przeznaczenie wypisów dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej, 
ale wiadomo, że program nauczania historii w klasie 7 rozpoczyna się od okresu 
napoleońskiego s. 

Przy tej grupie tekstów godna podkreślenia jest sprawa właściwego ich do
boru. W znakomitej większości są to fragmenty źródeł (a więc bardzo dobrze wy
korzystana prasa, dokumenty archiwalne, wspomnienia, programy FJN czy Partii 
itp.), które stanowią ok. 4/5 wszystkich tekstów. Reszta to fragmenty opracowań. 
Dodać należy, że w porównaniu z ogłoszonymi blisko 10 ·lat temu Wypisami cło

dziejów Opolszczyzny są to teksty niemal zupełnie nowe. 
Stwierdzić trzeba, że największe możliwości wykorzystania w pracy szkolnej 

daje część druga i czwarta każdej z omawianych pozycji, tj. wypisy ilustrujące 
wydarzenia w skali Opolszczyzny jako całości lub wybranego terenu. 

Liczba tekstów w części czwartej każdej z prac jest różna (od 49 w Niemodli
nie do 105 w Oleśnie). Ilustrują one dzieje od czasów najdawniejszych aż po 
dzień dzisiejszy. Zasadą przyjętą we wszystkich tomach jest poprzedzanie fragmen
tu wypisów krótkim wyjaśnieniem wprowadzającym czytelnika w problematykę, 
o której dany tekst mówi, pomagającym zrozumieć jego treść. Odst�pstwa od 
tej reguły są nieliczne. Temu samemu celowi służą wyjaśnienia niezroz�miałych
terminów występujących w tekście, czy też krótkie biogramy osób, o których dany
fragment mówi, choć nie jest to robione w pełni konsekwentnie. Są to posunięcia
bardzo ułatwiające uczniom korzystanie z wypisów.

Autorzy poszczególnych pozycji pragną pobudzić czytelnika do refleksji nad 
przedstawianymi sprawami. Zadania te ułatwić mają pytania, jakie czytelnik znaJ
dzie po większości tekstów (brak ich np. w Koźlu, s. 105-111, 137, 148-150; w Nie
modlinie, s. 123, 147, 167, 169; w Oleśnie, s. 171; w Opolu, s. 133-134, 136-137, 148-
152, 164-165; w Raciborskiem, s. 141-145, 167-172; w Strzelcach Opolskich, 
s. 83 itd.). Sam pomysł zamieszczenia pytań jest jak naj�ardziej słuszny i uzasad
niony z punktu widzenia przydatności dydaktycznej wypisów. Trzeba jednak zasta
nowić się, o ile pomagają one w zrozumieniu przedstawianych spraw i pobudzają
do aktywnego myślenia. Pytania są na ogół zrozumiałe i czytelne, a odpowiedź na
nie nie nastręcza większych trudności. Są jednak i takie, na które trudno odpo
wiedzieć wyłącznie w oparciu o tekst przeczytanego fragmentu. Nierzadko potrzeb
na jest szersza wiedza historyczna (dla ucznia będą to treści ujęte w programie
szkolnym w zakresie historii). Dla przykładu wymieńmy tu pytania ze s. 38, 44
we wszystkich pozycjach, w Niemodlinie s. 120, w Koźlu s. 111, w Opolu s. 124,
w Raciborskiem s. 124, 127, w Strzelcach Opolskich s. 124, 125, 114. Są też pytania
nawiązujące do współczesności, a szukanie odpowiedzi na nie wyzwala inicja
tywę, zmusza do aktualizacji posiadanej wiedzy przez ucznia (np. s. 73 w każdej
pozycji, w Koźlu s. 191, w Oleśnie s. 143, 167, w Raciborskiem s. 115, 146, 151,
w Strzelcach Opolskich s. 192). Omawiane pytania i dobór tekstów stwarzają
możliwości wykorzystania wypisów nie tylko na lekcjach historii, lecz również

s Program nauczania ośmiok!asowej szkoły podstawowe3 (tymczasowy). Historia
kl. VIII, Warszawa 1970. 
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wychowania obywatelskiego, szczególnie w kl. 7 przy omawianiu problematyki 
dotyczącej miejscowości, w której uczniowie mieszkają. 

Nauczyciel, który będzie korzystał w swej pracy z omawianych wypisów, 
powinien jednak pamiętać, że skala trudności wyżej omawianych pytań jest różna 
i często dla ucznia przeciętnego •i słabego niektóre z nich mogą być przeszkodą 
nie do pokonania. Zdarzają się też pytania zbyt łatwe, a niekiedy układ kilku 
pytań do jednego tekstu sugeruje odpowiedź (np. s. 62 pyt. 2 i 3 do tekstu nr 29, 
s. 51, 58 itd.). Niektóre teksty zawierają wiele materiału statystycznego. Dołą
czone do nich pytania mają wykształcić umiejętność korzystania z materiału
liczbowego, wyciągania odpowiednich wniosków (np. w Koźlu s. 157, 179, w Nie
modlinie s. 131-133, 159, w Strzelcach s. 142, w Oleśnie s. 193, 202, w Racibor
skiem s. 174 itd.). Niektóre z pytań zmuszają do sięgnięcia po rocznik statystyczny
(np. w Opolu s. 188-189, w Strzelcach Opolskich s. 204).

Jeśli mówimy o przydatności dydaktycznej wypisów, to podkreślić należy, że 
już sama okładka każdego z tomów, ilustrowana zawsze kolorowym, czytelnym 
herbem głównej miejscowości, zawiera element kształcący i stanowi zachętę do 
korzystania z nich. Uwagi tej nie można przenieść na cały materiał ilustracyjny, 
ponieważ np. w części „Zarys dziejów Śląska Opolskiego" nie ma ani jednej 
mapy i ilustracji. Wydaje się, że przydałaby się jedna mapa, choćby administra
cyjna, z ważniejszymi miejscowościami wymienionymi· w tekście, ukazująca rów
nież losy ziemi śląskiej w poszczególnych okresach (np. rozmieszczenie plemion 
polskich itd.). W Dziejach Sląska Opolskiego w wypisach pojawiają się już ilu
stracje, ale jest ich stanowczo za mało (3 zdjęcia przywódców, 2 plakaty, zdjęcie 
zniszczonego Opola). Wydawca zdawał sobie sprawę z tych braków, ponieważ 
w niektórych tomach pojawiły się wklejki (np. w Strzelcach Opolskich), ale brak 
ich w innych pozycjach. Propozycje wzbogacenia wypisów materiałem ilustra
cyjnym można by mnożyć. Wydaje się jednak, że szczególnie przydałyby się one 
dla zobrazowania przemian dokonujących się w okresie powojennym. Bardziej 
bogato ilustrowane są te części wypisów, które dotyczą poszczególnych regionów 
Opolszczyzny. Najkorzystniej pod tym względem prezentuje siq wybór dokon.1ny 

przez M. Lisa (Niemodlin). Zawarte tu ilustracje ukazują prawie każdą dziedzinę 
życia. Brak jest jednak map, zarówno administracyjnych, jak i historycznych. 

Warto zaznaczyć, że we wszystkich tomach wypisów nacisk w wyborze frag
mentów położony został na XIX i XX w., co jest niewątpliwie rzeczą słuszną, ale 
przydałoby się więcej tekstów dokumentów z epoki feudalizmu, zwłaszcza świad
czących o związkach danego terenu z Polską (uwaga ta nie dotyczy Raciborza 
i Olesna). 

Na zakończenie kilka uwag odnoszących się do „Kroniki najważniejszych wy
darzeń": brak jest korelacji między informacjami z „Zarysu dziejów Opolszczyz
ny" i „Kroniki" (np. testament Bolesława Krzywouste1;0 i początek rozbicia dziel
nicowego - s. 11 i 28); za daleko chyba · idące wyizolowanie Sląska Opolskiego 
z dziejów całego Sląska (np. brak daty wymarcia Piastów na Sląsku, okresu pano
wania Jagiellonów itp.); luka w datach między rokiem 1939 a 1945. 

Czytelnikowi łatwiej byłoby korzystać z wypisów, gdyby zawierały. indeksy, 
spis tekstów i ilustracji. Odczuwa się też brak tablic genealogicznych. 

Podniesione uwagi nie zmieniają generalnej pozytywnej oceny wypisów, które 
są cenną pomocą dla nauczyciela na lekcji - szczególnie historii regionalnej -
i dla ucznia w pracy własnej. Służą rozbudzaniu zainteresowań własnym regio
nem, zachęcają do dalszych poszukiwań. 

Romuald GeUes, Danuta Matwijowska, Grażyna Pańkei 
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K. J. B ł  a h u t, POLSKO-NIEMIECKIE STOSUNKI GOSPODARCZE W LA
TACH 1919-1939, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, ss. 367. 

Opublikowana w 1975 r. przez Ossolineum praca K. J. Blahuta o polsko-nie
mieckich stosunkaeh gospodarczych w 20-leciu międzywojennym zasługuje ze 
wszech miar na uwagę. Jest to pozycja, która wyszła spod pióra badacza o fa
chowym przygotowaniu z zakresu polityki gospodarczej; wieńczy niejako jego 
kilkuletnie badania nad wspomnianym zagadnieniem. K. J. Błahut opublikował 
bowiem już szereg rozpraw poświęconych polsko-niemieckiej problematyce gospo
darczej z okresu międzywojennego (patrz wykaz publikacji w recenzowanej roz
prawie, s. 356). Należy on ponadto, obok W. Grabskiej, B. Ratyńskiej, B. Pucherta 
i H. Sokulskiego, do czołowych znawców zagadnień polsko-niemieckich z dziedziny, 
gospodarczej okresu wojny celnej 1925-1934. 

Omawiana praca oparta jest na materiałach archiwalnych, znajdujących się 
w Archiwum Akt Nowych (AAN) w Warszawie, Archiwum Państwowym m. Wro
cławia, archiwach centralnych NRD: Poczdamie i Merseburgu, polskich i nie
mieckich źródłach drukowanych oraz literaturze fachowej_ Ta baza materiałowa -
moim zdaniem - jest niewystarczająca do wyjaśnienia wszystkich związanych 
z podjętym tematem zagadnień. Przede wszystkim Autor nie wykorzystał pierwszo
rzędnych materiałów źródłowych przechowywanych w zespole Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych AAN. Wprawdzie wspomina on, iż w czasie jego pobytu w tym 

archiwum materiały MSZ były jeszcze nie uporządkowane, było to, jak należy 
przypuszczać, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, na początku bowiem lat 
siedemdziesiątych zespół ten został już udostępniony badaczom. Znajdują się 
w nim m.in. 'pierwszorzędnej wagi . raporty polskich placówek konsularnych 
w Niemczech oraz poselstwa, a następnie ambasady RP w Berlinie, naświetlające 
motywy polityczne polsk:o-nlemieck:ich przetargów gospodarczych. Nie sięgnął też 
K. J. Błahut do zespołów Wojewódzkich Archiwów Państwowych w Szczecinie 

i Gdańsku, gdzie znajdują się bogate źródła do zagadnień handlu między Polską 
a Niemcami, ,,dyskryminacji" przez państwo polskie Gdańska i Szczecina, a przede 
wszystkim „uprzywilejowania" portu gdyńskiego w wymianie towarowej między 
II Rzecząpospolitą a Zachodem. 

Sporo interesującego na ten temat materiału zachowało się w Politisches Archiv 
des Auswartigen Amtes w Bonn. Wprawdzie dotarcie do tego materiału jest 
utrudnione, częściowo można było tę lukę wypełnić wykorzystując ów materiał 
zawarty w pracach H. A. Jacobsena o hitlerowskiej polityce zagranicznej od 1933 
do 1938 r. (Nationalsozialistische Aussenpolitik 1933-1938, F1rankfurt/M-Berlin 1968), 
oraz Jacobsena i W. v. Bredowa o stanowisku Niemiec wobec problematyki 
wschodniej w XX w. (Misstr'auische Nachbarn. Deutsche Ostpolitik 1914-1970,

Diisseldorf 1970). 
Pominął też Autor wiele wartościowych pozycji, które mogły mu ułatwić 

prześledzenie tego niezwykle złożonego i trudnego problemu. Mam tu na myśli 
prace naświetlające stanowisko władz niemieckich wobec wschodniego sąsiada, 
zarówno z dziedziny gospodarczej, jak i politycznej. M.in. na uwagę zasługują 
rozprawy H. Roosa (Polen und Europa. Studien zur polnischen Aussenpolitik 1931--

1939, Tiibingen 1957), L. Gruchmanna (Nationalsozialistische Grossraumordnung. 
Die Konstruktion einer „deutschen Monroe-Doktrin.", Stuttgart 1962), K. Joncy 
(Polityka narodowościowa III Rzeszy na Slqsku Opolskim w latach 1933-1940,

Katowice 1970), W. Wrzesińskiego (Antypolska polityka władz hitlerowskich na 
Sląsku Opolskim w latach 1933-1939 w świetle raportów konsulów polskich, 
,,Documenta Silesiae", z. 6, Wrocław 1970, oraz Polski ruch narodowy w Niem
czech 1922-1939, Poznań 1970), J. Sobczaka (Propaganda zagraniczna Niemiec wei
marskich wobec Polski, Poznań 1973) i innych. 
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Pominięcie wyzeJ wspomnianych materiałów oraz przykładowo wymienionych. 
publikacji, nie związanych ściśle z tematem dociekań Autora, odbiło się - moim. 
zdaniem - na koncepcji jego pracy. K. J. Błahut przedstawił bowiem nie polsko
-niemieckie stosunki gospodarcze w dwudziestoleciu międzywojennym, lecz przede 
wszystkim dzieje wymiany towarowej i umów gospodarczych. W trzech - poza. 
pierwszym - rozdziałach pracy Autor analizuje te zagadnienia, które dotyczyły 
polsko-niemieckich obrotów handlowych od 1926 do 1939 r. {s. 117-329). Sygnali
zowane przez Autora elementy politycznego nacisku strony niemieckiej na jej 
wschodniego sąsiada są ledwie zamarkowane (s. 38 i n., 75 i n.). 

Odnosi się wrażenie, iż K. J. Błahut nie dostrzega w pełni różnic nacisku 
gospodarczego na II Rzeczpospolitą wywieranego przez rządy republiki weimar
skiej i Trzeciej Rzeszy. Tymczasem do 1933 r. kolejne gabinety republiki weimaT-· 
skiej, a przede wszystkim długoletni minister spraw. zagranicznych G. Stresemann, 
dążyły do obalenia· postanowień traktatu wersalskiego i przywrócenia granic polsko
-niemieckich sprzed 1918 r. Przywódcom Trzeciej Rzeszy takie rozwiązanie już. 
nie wystarczało. Realizowali oni konsekwentnie, zapowiedziane jeszcze w Mein 

Kampf Hitlera, totalne rozwiązanie niemieckiej polityki wschodniej. W tym świetle· 
zaledwie zasygnalizowane przez Autora założenia polityki zagranicznej G. Strese
manna wydają się zbyt oderwane od referowanych zagadnień (s. 117 i n. oraz 127). 

Niedostatecznie też - powtórzmy to jeszcze raz - powiązał Błahut koncepcje· 
polityki „fiihrera" z całokształtem polsko-niemieckich stosunków gospodarczych,. 
choć w wielu miejscach pracy sygnalizował te zagadnienia (s. 124, 197, 261, 266, 

269, 292, 295 i n.). Są one nie podbudowane materiałem archiwalnym i nie wy
jaśniają konsekwentnie prowadzonej przez władców Trzeciej Rzeszy polityki. 
„Grossraumordnung", w której ziemie polskie stanowiły tylko jeden z elementów 
{patrz szerzej Gruchmann, op. cit., s. 93 i n.). 

Toteż wydaje mi się, iż Autor w swojej pracy wykonał jedynie część posta
wionego sobie zadania. We wstępie pisał: ,,Głównym zamierzeniem pracy jest 
analiza polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w zmieniających się warun
kach ekonomicznych i politycznych obu krajów w okresie międzywojennego dwu
dziestolecia . . . Przez międzynarodowe stosunki gospodarcze rozumie się w nau-· 
kach ekonomicznych całość stosunków, w jakie wchodzą podmioty gospodarcze 
różnych krajów. Obejmują więc one wymianę towarową z zagranicą {handel za
graniczny) oraz wymianę usług. W skład szeroko rozumianych międzynarodowych 
stosunków ekonomicznych zalicza się także ruch kapitału i międzynarodowe sto
sunki kredytowe, jak również przepływ siły roboczej" (s. 5 i n.). Tymczasem 
w pracy nie znajdujemy odpowiedzi na zasygnalizowane problemy. Nie dowia
dujemy się, w jaki sposób rozwiązano spór o odszkodowania na rzecz strony 
niemieckiej, wysuwany w latach dwudziestych, czy istniała współpraca między 
firmami obu krajów w ciągu omawianego okresu, w jaki sposób angażował się_ 
kapitał niemiecki w budowę polskich obiektów o znaczeniu ogólnokrajowym, 
w tym portu w Gdyni, czy istniała wymiana myśli technicznej między stroną 
polską i niemiecką, jak kształtował się handel morski i jaką rolę odgrywały 
w nim porty Gdańska i Szczecina. Wiadomą jest dziś rzeczą, iż na tym odcinkQ 
było wiele niedomówień. Gdańsk i Szczecin wykorzystywane były przez propa
gandę hitlerowskich Niemiec jako narzędzie bojkotu jakichkolwiek prób rozsąd
nej polityki zbliżenia polsko-niemieckiego . w omawianych latach. I wreszcie jaką 
rolę w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych w latach 1919-1939 odgry
wało polskie wychodźstwo bądź to na roboty sezonowe do rolnictwa, bądź też do 
przemysłu niemieckiego. Tę ostatnią sprawę Autor jedynie zasygnalizował wspo
minając o podpisaniu w Warszawie w dniu 24 XI 1927 r. polsko-niemieckiej kon
wencji o robotru1ta{:h rolnych i innych porozumień regulujących ten złożony pro
blem (s. 130). 
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Tymczasem zagadnienie polskiego wychodźstwa do Niemiec w dwudziestoleciu 
międzywojennym było dla strony polskiej zagadnieniem o dużej doniosłości tak 
społeczno-ekonomicznej, jak i politycznej. Władze niemieckie zdając sobie z tego 
sprawę często ten problem podnosiły przy przetargach w stosunkach polsko-nie

mieckich, zarówno w okresie republiki weimarskiej, jak i Trzeciej Rzeszy (patrz 
szerzej K. Fiedor, Polscy robotnicy rolni na Sląsku pod panowaniem niemieckim 

na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932, Wrocław 1968, oraz A. Poniatowska, 
Polskie wychodźstwo sezonowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1918-1939, Po

znań 1971). 
Z obowiązku recenzenta chciałbym również zwrócić uwagę na drobne niedo

ciągnięcia warsztatowe Autora. Wydaje mi się, iż należało ujednolicić podawanie 
nazw organiza�ji niemieckich. Błahut bowiem niektóre z nich podaje najpierw 
w brzmieniu polskim, a następnie niemieckim, co uważam za najbardziej właści
we (s. 208, 217, 257), w innym miejscu używa jedynie określeń polskich (s. 212, 215), 
a jeszcze w innym tylko niemieckich (s. 41, 42, 49, 119, 138, 212, 214). Niewłaściwie 
też nazywa ,,Reichserbhof" ,,zagrodą wiejską" zamiast stosowanego w literaturze 
historycznej określenia „zagroda dziedziczna" (s. 257, oraz Jonca, op. cit., s. 250 i n.). 

W sumie więc recenzowana rozprawa, choć jest poważnym osiągnięciem nau
kowym Autora, nie daje pełnego obrazu polsko-niemieckich stosunków gospodar
czych w latach 1919-1939. Zagadnienie to nadal czeka na gruntowne opraco

wanie. 

Karol Fiedor 

TRADITION UND NEUBEGINN. INTERNAT.IONALE FORSCHUNGEN ZUR 
DEUTSCHEN GESCHICHTE IM 20. JAHRHUNDERT, Koln-Berlin-Bonn-Miln
chen 1975, ss. X + 565. 

W dniach 10-15 IX 1974 r. odbyło się w Bad Brilckenau (RFN) sympozjum 
poświęcone najnowszej historii Niemiec. Zorganizowała je fundacja im. Aleksan
dra Humboldta dla swoich byłych stypendystów, zajmujących się badaniem dzie
jów Niemiec 1• Plon imprezy naukowej został opublikowany (pod redakcją Joa
chima Hiittera, Reinharda Meyersa i Dietricha Papenfussa) w formie recenzo
wanego tomu. 36 autorów z 11 krajów (wszystkich uczestników sympozjum 
było 55) zaprezentowało 39 artykułów, poprzedzonych wprowadzeniem H. A. Ja
cobsena na temat problemu kontynuacji niemieckiej polityki zagranicznej w XX w. 

Redaktorzy ułożyli materiał w kilku działach. Operacja ta dokonana została 
z pewnym trudem, gdyż rozległa i różnorodna tematyka nie ułatwiała znalezienia 
jednolitego kryterium i wspólnego mianownika. Aby nadać konstrukcji tomu wra
żenie spoistości, redaktorzy zaopatrzyli każdy dział w słowo wiążące, co zresztą 
tylko częściowo wpłynęło na zwartość kompozycyjną. Całość zainteresuje zapewne 
wielu polskich badaczy zajmujących się historią Niemiec. 

Kanadyjczyk I. N. Lambi przedstawia plany operacyjne niemieckiej mary
narki wojennej z lat 1882-1899 i stwierdza, że w projektowanych przez Niemcy 
działaniach wojennych ten rodzaj broni odgrywał podrzędną rolę. H. H. Herwig 
rozpatruje aspekty stosunków niemiecko-amerykańskich w latach 1888-1941 
i określa je jako funkcję „chybionej polityki światowej". Autor wyraża optymi
styczne przekonanie, że nie ma dziś na świecie nikogo, kto by nawet w sennych 

1 A. B r  o ż e k, Sympozjum najnowszej historii Niemiec w Bad Briickenau, 
(Kwartalnik Historyczny, R. 82: 1975, nr 2, s. 505 i n.); t e  n ż e, W oczach „mło
dych" (Opole, R. 6: 1975, nr 1, s. 8 i n.). 
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marzeniach zajmował się restauracją „niemieckiej polityki światowej". W. F. Shel
don prezentuje obraz Hitlera propagowany w amerykańskim tygodniku ,,Time" 
w latach 1923-1933; ciekawe to studium ukazuje, jak stronniczo amerykańska 
opinia publiczna była informowana o obliczu niemieckiego faszyzmu. J. Bradley 
zastanawia się nad stosunkami niemiecko-radzieckimi w 1920 r. i ujawnia m.in. 
plany polskich komunistów dotyczące Sląska i Bawarii (w kwietniu 1920 r.). 
R. Grathwol charakteryzuje stosunek DNVP do G. Stresemanna i do konferencji
w Locarno.

G. Rhode prezentuje obraz Niemiec i Niemców we wschodniej Europie w do
bie republiki weimarskiej. Autor neguje na kilku przykładach kontynuację histo
ryczną (Goci i Wandalowie nie są poprzednikami Niemców, a husyci nie są ante
natami Czechów), by móc postawić ryzykowną tezę o braku łączności między 
Fryderykiem II, Bismarckiem i Hitlerem. Znacznie bardziej interesujące są wy
wody Autora o stereotypie Niemca funkcjonującym w świadomości Polaków 
w okresie międzywojennym (zresztą na ten temat Rhode wypowiadał się już 
wielokrotnie). A. Mitrović przedstawia stosunki niemiecko-jugosłowiańskie w epoce 
Stresemanna, P. Gunst zajmuje się węgierskim eksportem produktów rolnych na 
rynek Nięmiec, P. M. Kennedy ukazuje meandry brytyjskiej strategii politycznej 
wobec Niemiec w latach 1931-1939, R. Meyers analizuje stosunek dominiów wobec 
brytyjskiej polityki europejskiej w latach trzydziestych X.X w., K. R. Stadler przed
stawia austriacki ruch na rzecz Anschlussu z Niemcami oraz rozwój idei narodo
wej w Austrii podczas II wojny światowej. Nie pominięto stosunków niemiecko
-chińskich, omówionych w dwóch artykułach pióra Kuo-chi Lee oraz Hsi-huey 
L�np. 

Obszerny dział poświęcony okresowi II wojny światowej otwiera artykuł 
A. Hillgrubera, w którym porównuje się badania nad tym okresem w NRD
i w RFN. Ingerencją Trzeciej Rzeszy w politykę Słowacji zajmuje się M. S. Du
rica, a A. Sagvari prezentuje dwa artykuły bibliograficzne o węgierskiej historio
grafii. P. Airas bada ideę sprawiedliwej wojny w Mein Kampf Hitlera, a J. W.
Baird przedstawia niektóre aspekty hitlerowskiej propagandy wojennej. H. Olszew
ski w interesującym studium odtwarza faszystowską koncepcję historii, pełniącą
bardzo ważną funkcję ideologiczną i propagandową oraz całkowicie sprzeczną
z nauką. Stosunek SS do kwestii wyznania religijnego omawia J. M. Steiner,
a F. Połomski zajmuje się wpływem rasizmu na politykę ludnościową Trzeciej
Rzeszy. A. Szefer przedstawia losy niemieckich przesiedleńców na terenie pro
wincji górnośląskiej podczas II wojny światowej, A. Brożek daje syntetyczny
przegląd ruchów migracyjnych na terenach pruskiego Wschodu w X.X w. oraz
omawia „Osterlass" Hitlera z 1 II 1939 r. J. Kozeński dokonuje przeglądu pol
skiej literatury historycznej na temat niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej.
M. Wolfson analizuje grupowy portret 70 osób zaangażowanych w akcję rato
wania Żydów przed zagładą. Zachowanie się Żydów w okresie faszystowskich
prześladowań studiuje H. S. Levine. A. M. S. Soler podejmuje temat współpracy
między hiszpańskim faszyzmem a niemieckim narodowym socjalizmem w latach
1933-1934. Y. Yarnaguchi natomiast dokonuje porównania między faszyzmem w Ja
ponii i w Trzeciej Rzeszy.

W zakresie historii gospodarczej opublikowano w recenzowanym tomie jedynie 
kilka prac. H. Kellenbenz oma� stan zaawansowania tej dziedziny badań histo
rycznych w RFN. T. Kitani przedstawia - w ślad za M. Weberem - proces 
„feudalizacji" wielkiej burżuazji niemieckiej w epoce cesarstwa, a R. Gellately 
charakteryzuje rolę drobnego rynku handlowego w Niemczech na przełomie XIX 
i X.X w. S. Firth zajmuje się polityką niemieckiego imperializmu wobec robotni
ków na terenie niemieckiej Nowej Gwinei (przed 1914 r.). J. A. Moses w artykule 
pt. Cari Legien jako prekursor demokracji gospodarczej usiłuje zrehabilitować re-
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formizm i rew1zJonizm przywódcy Komisji Generalnej Związków Zawodowych, 
chwaląc szczególnie jego politykę autonomii ruchu związkowego i odseparowania 
go od SPD. 

Najmniej licznie reprezentowany jest ostatni dział, dotyczący historii RFN. 
E. N. Peterson ocenia tam wpływ USA w latach 1945-1952. J. Sułek analizuje 
genezę RFN, rozprawiając się z pokutującą tu i ówdzie tezą, jakoby powstanie 
tego państwa było wyłącznie dziełem zachodnich mocarstw okupacyjnych. Wresz
cie D. L. Bark omawia stosunki między USA i zachodnią Europą w siedemdzie
siątych latach X.X w. 

W sumie omawiany tom stanowi zbiór interesujących prac. Część Autorów 
dostarczyła relacji o wynikach swych już opublikowanych badań, część przedsta
wiła nowe i oryginalne efekty badawcze. Nie jest to plon konferencji naukowej 
zorganizowanej na określony z góry temat, dlatego tom zawiera bardzo zróżnico
wane prace (co m.in. spowodowało, że w niniejszej recenzji można było tylko 
zasygnalizować zawartość zbioru). Spinające klamry w postaci tytułu (Tradycja

i nowe początki) oraz międzydziałowych akapitów wiążących stanowią słabe spoiwo 
całości. 

W kwestiach zasadniczych panują na ogół wśród Autorów zbieżne poglądy 
(wyjątek stanowią G. Rhode i J. A. Moses). Pod względem warsztatowym rzuca 
się w oczy wpływ niemieckich szkół historycznych. Prace sześciu polskich autorów 
reprezentują dobry poziom i stanowią niezłą wizytówkę polskiej historiografii. 

Franciszek Hawranek 

L. Mill l e r o w a, SIEC PARAFIALNA KOSCIOŁA KATOLICKIEGO W POL
SCE W 1970/72 R. (Materiały ąo Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, 
t. III), Lublin 1975, SS. 241 + 5 map.

Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na Katolickim Uniwersy
tecie Lubelskim przybliżył o następny krok moment opracowania epokowego 
Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. Za krok taki niewątpliwie należy 
uznać opublikowanie przez Towarzystwo Naukowe KUL-u kolejnego tomu mate
riałów do tegoż Atlasu 1. Co prawda, omawiana praca jest nie tyle zagonem 
historii, ile raczej grządką, niemniej jednak grządką bardzo ważną i dlatego 
należy się jej nieco więcej uwagi. Składa się ona z czterech zasadniczych części: 
krytycznego wstępu (s. 5-24), obszernego dodatku statystycznego (s. 25-62), 2 map 
i 3 kartogramów oraz indeksu do mapy głównej. Wydrukowano ją małą poli
grafią w nakładzie 1000 egzemplarzy. Z uwagi na szeroki krąg odbiorców nakład 
nie jest więc zbyt duży. 

Część wstępna omawia podstawy źródłowe (są to przede wszystkim roczniki 
diecezjalne), zasady opracowania map, kartogramów i tabel statystycznych tudzież 
organizację terytorialną kościoła katolickiego w Polsce w 1972 r. Pod względem 
ilości zgromadzonych danych praca jest iście benedyktyńska (w dobrym znaczeniu 
tego określenia), trudno bowiem znaleźć inne słowo lepiej oddające rzeczywisty 
ogrom włożonego w nią wysiłku. Sądzę więc, że Autorka wybaczy recenzentowi 
ten niesłusznie zresztą zdewaluowany termin. 

W książce zamieszczono aż 45 tabel i wykazów statystycznych. Podają one 
szereg podstawowych - niekiedy trudnych do uzyskania - danych o kościele 

1 Por. np. recenzję J. Janczaka w „Sląskim Kwartalniku Historycznym So
bótka", R. X.XIX, 1974, nr 3, s. 267-269. 
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katolickim w Polsce. Znajdujemy tu między innymi powierzchnię poszczególnych 
diecezji polskich, liczbę parafii w diecezjach i dekanatach, z rozbiciem na parafie 
miejskie i wiejskie, liczbę księży w diecezjach, z podziałem na kapłanów die
cezjalnych i zakonnych (ci ostatni w niektórych diecezjach przekraczają 400/o 
ogólnego stanu duszpasterstwa), itd. 

Pokaźny_ rozmiarowo indeks-słownik zajmuje 3/� pracy (s. 65-240). Zawiera
on wszystkie nazwy miejscowości parafialnych znajdujące się na mapie głównej 
i na dołączonych do niej planach większych miast (posiadających ponad 7 parafii). 
Obok ułatwiających odszukanie parametrów położenia przy każdej miejscowości 
zaznaczono jej przynależność do diecezji i dekanatu. W miejscowościach o kilku 
parafiach podano wezwania kościołów, a niekiedy także nazwy dzielnic. Osobno 
oznakowano miejscowości typu miejskiego. W indeksie (ale nie na mapie) za
mieszczono również 60 parafii diecezji wrocławskiej zniesionych w 1972 r. Danych 
o już nieaktualnych podziałach znajduje się zresztą w pracy więcej. Wzmacniają
one bardzo walor historyczny książki. Indeks jest w zasadzie przejrzysty i solidny,
chociaż zakradło się doń kilka drobnych pot�nięć, np. dlaczego Nową Hutę po
traktowano jako odrębne miasto, skoro jest ona dzielnicą Krakowa?

Kartografa historycznego szczególnie interesują załączone do książki mapy. 
Są one czarno-białe i wykonane zostały jedną z najtańszych technik (przykład 
godny naśladowania w tego typu wydawnictwach). Czteroarkuszową mapę główną, 
zawierającą sieć parafialną kościoła katolickiego w Polsce w 1972 r., opracowano 
w skali 1 : 500 OOO. Na drugiej mapie ślepymi punktami zaznaczono wszystkie 
parafie katolickie w Polsce. Opracowano ją w skali 1 : 1 OOO OOO. Pokazuje ona 
bardzo wyraźnie zagęszczenie sieci parafialnej. Mapy te uwzględniły granice 
metropolii, diecezji i dekanatów. Natomiast trzy kartogramy (wykonane w skali 
1 : 2 OOO OOO) przedstawiają kolejno: przeciętną wielkość parafii w poszczególnych 
diecezjach, zagęszczenie placówek duszpasterskich w diecezjach oraz przeciętną 
liczbę księży na jedną parafię w diecezjach. Wszystkie te problemy zobrazowano 
według stanu z 1972 r. 

W sumie omawiana książka, chociaż nie wyczerpuje całości problematyki zwią
zanej z podziałami terytorialnymi kościoła katolickiego w Polsce�. poważnie sysfe
matyzuje, uściśla i wzbogaca naszą wiedzę o tym kościele w okresie powojennym. 
Udostępnia ona szerszemu ogółowi wiele niełatwych do uzyskania materiałów nie
zbędnych przy wszelkich badaniach religioznawczych, zwłaszcza zaś natury geo
graficzno-historycznej. Sprostowano w niej również sporą garść danych - nieraz 
nawet podstawowych - błędnie podawanych w naszych najbardziej dostępnych 
publikacjach. Wymieńmy tu chociażby bardzo znacznie zawyżoną w Wielkiej ency

klopedii powszechnej PWN liczbę parafii katolickich w całej Polsce i w pojedyn
<:zych diecezjach 3• Recenzowana książka, podobnie jak i inne wydawnictwa Insty
tutu Geografii Historycznej Kościoła, mimo swej pozornej fragmentaryczności sta
wia przed badaczami cały szereg najróżnorodniejszych pytań. I w tym obok strony 
materiałowej chyba tkwi ich ogromna wartość. Odbiorca z zaciekawieniem więc 
oczekuje na ukazanie się następnych tomów Materiałów do Atlasu historycznego

chrześcijaństwa w Po!sce. 

Julian Janczak 

2 Brakuje nam szczególnie liczby i rozmieszczenia kościołów pomocniczych
oraz granic okręgów parafialnych. Należy żywić nadzieję, że w dalszej kolejności 
problemy te zostaną przez Instytut Geografii Historycznej Kościoła opracowane. 
Oby jednak jak najrychlej. 

3 Zob. t. IX, s. 123. 
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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 
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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 
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Opole 9 XII 1975 

Ponieważ Prezydium Zarządu Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk de
-cyzją z 2 XII br. wydało zakaz drukowania w organie Towarzystwa, ,,Kwartal
niku Opolskim", mych artykułów polemizujących z poglądami S. Rosponda, ten 

niewiarygodny, ale prawdziwy fakt zmusza mnie do zwrócenia się z uprzejmą 
prośbą o ogłoszenie na łamach „Sobótki" w formie listu do Redakcji załączonego 
artykułu wraz z niniejszym pismem - w dziale „Polemiki i dyskusje". 

Z poważaniem 
Doc. dr Władysław Dziewulski 

Wł a d y s ł a w  Dz i e w u l s k i  

O WŁASCIWE BRZMIENIE RODOWEGO NAZWISKA SLĄSKIEGO GEOGRAFA 

W nrze 3/75 „Kwartalnika Opolskiągo" wydrukowano przyczynek S. Rosponda 

pt. Dlaczego StenuS' a nie Stein?; zawiera on replikę na jeden z punktów mego 
artykułu polemicznego, opublikowaną wcześniej niż artykuł, którego ona dotyczy. 

Intencję takiego niedozwolonego chwytu nietrudno zgadnąć: jednostronne przed
stawienie ma zrobić większe wrażenie na czytelniku. Zmusza to mnie do dania 

osobnej odpowiedzi. 
Tym razem Rospond z uwagi na zawarte w mym artykule wskazówki się

gnął do źródeł, nie poprzestając jak poprzednio na rozciąganiu na filologicznym 
łożu prokrustowym samego nazwiska śląskiego geografa, które - jego zdaniem -

brzmi Stenus i wywodzi się od polskiej nazwy osobowej Stano. Oczywiście lepiej 
później niż nigdy, niemniej jednak sama znajomość źródeł nie wystarcza, trzeba 

bowiem umieć należycie je oceniać oraz interpretować w sposób właściwy. 

Z rozwlekłych wywodów Autora zajmujących blisko pięć stron druku da się 
wyłowić następujący konkretny szczegół: nazwisko geografa w zlatynizowanej 

formie Sthenus vel Stenus było użyte wyłącznie w kontekście łacińskim, miano
wicie w tytule jego łacińskiego opisu Śląska i Wrocławia, w łacińskim napisie 
nagrobkowym rodziców geografa, w pracy dotyczącej edycji łacińskiego dzieła 
Pomponiusza Meli oraz w podpisie geografa na egzemplarzu dzieła św. Augu
:styna - również w języku łacińskim. Należałoby tu dodać jeszcze jedną pozycję 
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łacińską pióra Steina, o której Rospond nie wie, mianowicie podręcznik historii 
Zydów drukowany w r. 1523. Z kolei nieprawdą jest, że rzekome przekręcenie 
nazwy Stenus na Stein dokonało się dopiero w XIX-XX w. (s. 133 i 135); Autor 
sa.m przeczy tej insynuacji podając na s. 136, że w latach 1504, 1505 i 1508 geo
graf figurował w dokumentach jako Stein (w jednym wypadku w z iekka zlaty
nizowanej formie Staynnus). W dodatku nazwisko to ukazuje się w kontekście, 
który nakazuje przyjąć, że sam Stein je w takim brzmieniu podał. Chodzi o dwa 
wpisy immatrykulacyjne; na s. 130 S. Rospond pisze, że „gdyby Stenus nosił 
rodowe nazwisko Stein+- Sten, to nie omieszkałby podyktować go do immatry
kuły uniwersyteckiej". Ale że taki fakt zdarzył się aż dwukrotnie, o tym Autor 
niestety wnet zapomniał. 

Również Rospond nie spostrzegł, że forma Stein występuje wcześniej niż 
forma Stenus, która ukazuje się dopiero w r. 1509 (edycja Pomponiusza Meli). 
Ojciec zaś geografa Jerzy Steyn jest wzmiankowany pięciokrotnie w dokumentach 
brzeskich z XiV w., i to autentycznych - już po wyeliminowaniu dwóch sfałszo
wanych przez Kocha. A więc brzmienie nazwiska rodowego Bartłomieja Steina 
nie nasuwa żadnych wątpliwości. 

Wprawdzie Rospond powątpiewa o autentyczności brzmienia Stein w tych 
dokumentach pisząc, iż nie wiadomo, ,,czy właśnie kancelaria niemiecka nie 
zniemczyła tego nazwiska i czy urzędnicy wiernie je przetransliterowali" (s. 135). 
Nad tą supozycją można przejść do porządku, jako że w wykazie burmistrzów, 
rajców i ławników m. Brzegu (Codex diplomaticus Siiesiae, t. IX, s. 272-279} 
figurują obok Jerzego Steyna tak polskie imiona i nazwiska, jak rajca z r. 1447 
Martschinke Komoroffsky, rajca z r. 1454 Martin Dirske (Dzierżko), burmistrz 
z r. 1479 Michelko Slopoth itp., których bynajmniej nie zniekształcono, a więc 
postawiony przez Rosponda gołosłowny zarzut rzekomego przeinaczenia nazw 
osobowych uderza w próżnię. 

Nikomu nie przyjdzie do głowy, że Kochanovius, Modrevius i Orichovius -
to właściwe nazwiska Jana Kochanowskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
i Stanisława Orzechowskiego, bo w takiej formie zlatynizowanej ukazują się oni 
w tytułach swych dzieł łacińskich. 

W gruncie rzeczy omawiana sprawa jest prosta i jasna; ingerencja Rosponda 
była całkiem zbędna i spowodowała jedynie zaciemnienie i zagmatwanie pro
blemu. Rodowe nazwisko geografa śląskiego brzmiało Stein, Sthenus zaś bądź 
Stenus - to pospolite za jego czasów zlatynizowanie nazwiska rodowego, ko
nieczne zresztą w kontekście �acińskim. Godne uwagi, że Rospond wspomina na 
s. 136 o opinii W. Jungandreasa, który zauważa, że w dialekcie śląskim wyraz
Stein był wymawiany jako Sten. Tutaj mielibyśmy pierwszy człon zlatynizo
wanego nazwiska geografa zaopatrzony w łacińską końcówkę -us.

W konkretnym wypadku Stenus vel Sthenus był odpowiednikiem dzisiej
szego pseudonimu. Stosując metodę obmyśloną przez Rosponda należałoby uznać 
pseudonim Maurycy Zych, pod �tórym Żeromski drukował pierwsze swe utwory, 
za właściwe nazwisko pisarza, jego zaś nazwisko rodowe za potępienia godne 
bałamuctwo. W literaturze niemieckiej spotykamy wiele pozycji bibliograficznych 
sygnowanych pseudonimem Ossip Schubin. I w tym wypadku musielibyśmy uznać 
tego pisarza za Rosjanina, i to pochodzącego z ludu, jako że. Ossip jest ludową 
formą imienia Josif (Józef). Tymczasem pod tym pseudonimem kryje się osoba 
płci żeńskiej, rodowita Niemka, Alojza Kirschner (1854-1934). 

Rospond zapewnia uroczyście, że nigdy nie pisał, iż „Stenus" był Polakiem, 
niemniej jednak i teraz nie szczędzi starań, by podsunąć czytelnikowi myśl, że 
Stein ewentualnie mógł być Polakiem. I tak pisze o jego kształceniu się w Kra
kowie, aczkolwiek powszechnie wiadomo, że studiowało tam wielu rodowitych 
Niemców. Także fakt, że Stein wykładał w Krakowie, jest bez znaczenia dla 

9 - Sobótka 1976, z. 3 
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kwestii jego narodowości; S. Rospond niedawno miał wykłady w Niemczech, co 
jeszcze nie upoważnia nikogo do uznania go za Niemca. Że Stein podawał śląskie 
nazwy geograficzne w postaci polskiej (dodajmy: zlatynizowanej ·- W. D.) i wspo
minał o pierwotnie polskim Sląsku i polskich Piastach, to również niczego nie 
dowodzi, gdyż od czasów średniowiecznych nikt z kronikarzy i historyków naro
dowości niemieckiej (z paroma wyjątkami potwierdzającymi regułę, jak np. ostat
nio W. Steller) faktów podanych nie kwestionował. Wreszcie przekaz Steina 
o dwóch narodowościach na Sląsku jest całkowicie jednoznaczny, bo ukazując
w świetle ujemnym miejscową ludność polską przeciwstawia ją „naszym•·, oce
nianym w superlatywach. Opinia S. Rosponda, że określenie „nasi" można roz
maicie interpretować, jest całkowicie dowolna, w dodatku rażąco sprzeczna z tym,
co wiemy o stosunkach etnicznych na współczesnym Sląsku; ,,historyk gospodar
czy Śląska i jego kultury", do którego S. Rospond się odwołuje, na pewno spra
wi mu zawód.

Dałoby się jeszcze niejedno powiedzieć na temat sposobu argumentacji Ros
ponda, ale jak powiada biskup Krasicki, ,,nic to się bowiem do rzeczy nie przyda". 
Wyjątek czynię jedynie dla pewnej wzmianki Rosponda z dziedziny uprawianej 
przez niego dyscypliny naukowej. Chodzi o uwagę, że „imię Bartłomiej jest 
nie niemieckie, lecz chrześcijańskie" (s. 130). Onomasta winien wiedzieć, że 
Niemcy też byli chrześcijanami i właśnie w tym czasie lubowali się w imien
nictwie biblijnym; imiona apostołów (m.in. Bartłomiej) były szczególnie popu
larne. Obowiązuje go też podział naukowy na 1m10na ogólnochrześcijańskie i ger
mańskie, nie wolno zaś posługiwać się naiwnym podziałem na „niemieckie 
i chrześcijańskie". 

Na zakończenie oświadczam, że na osobiste wycieczki pod moim adresem 
nie myślę odpowiadać. 



K R o N I K A N A u K o w A 

A d a m  B a s a k

SPRAWO ZDANIE Z DZIAŁALNOSCI 

WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOSNIKOW HISTORII 

W ROKU 1975 

W okresie sprawozdawczym zmarli następujący członkowie Towarzystwa: wie

loletni Redaktor „Sobótki" prof. dr Józef Leszczyński, wieloletni człoJJek Zarządu 

WTMH mgr Julian Swołkowicz oraz dr Władysław Pyrek. 

Zgodnie ze Statutem, wiosną 1975 r. upłynęła kadencja dotychczasowych 

władz Towarzystwa. Nowe powołane zostały przez Walne Zgromadzenie, które 

obradowało w dniu 11 kwietnia. W skład Zarządu wybrano wówczas następu

jących działaczy: prezes - prof. dr Roman Heck, wiceprezesi - prof. dr Adam 

Galas oraz dr Jerzy Pabisz, skarbnik - dr J. Sydor, sekretarz - dr A. Basak, 

członkowie - prof. dr M. Haisig i prof. dr S. Michalki,ewdcz, doc. dr K. Fiedor 
i doc. dr W. Korta, dr J. Czachorowska, dr A. Kowalik, dr A. Skowrońska i dr 

L. Tyszkiewicz oraz mgr M. Onyszkiewicz, mgr W. Seifert i mgr A. Wróbel.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian: przewodniczący - prof. dr Ju

liusz Demel, członkowie - dr Jan Dudek i dr Andrzej Ładomirski.
W związku ze śmiercią prof. Leszczyńskiego nastąpiła zmiana na stanowisku 

redaktora „Sląskiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Na posiedzeniu w dniu 
16 maja Zarząd powierzył je prof. Galasowi (zastępcą Redaktora został doc. dr 

Zbigniew Kwaśny) i wystąpił do Zarządu Głównego PTH o przedłożenie tej 

decyzji, celem zatwierdzenia, odpowiednim władzom Polskiej Akademii Nauk. 

W połowie czerwca nadeszła z Zarządu Głównego odpowiedź zawierająca infor

ma.cję o pozytywnej uchwale PAN. 

Podobnie jak i w latach poprzednich również w okresie sprawozdawczym 

zasadniczym kierunkiem działalności Towarzystwa była akcja odczytowa. Uwzględ

niając pewne zwolnienie tej akcji w początkach roku, ro.in. w związku z przy

gotowywanym Walnym Zgromadzeniem, oraz okres wakacyjny, odczyty odby

wały się każdego miesiąca, objęły przy tym szeroki wachlarz tematów i zgro

madziły ogółem 177 słuchaczy. Odbyły się następujące odczyty: 
dr M. Czapliński, Spór o genezę niemieckiej polityki flotowej przed I wojną 

światową (28 II); 

ppłk dr R. Majewski, Wyzwolenie Dolnego Sląska (16 V); 

mgr T. Marczak, Pojęcie demokracji ludowej w latach 1945-1948 (6 VI); 

prof. dr T. Kotula, Kongres Historyków w San Francisco (17 X); 

wprowadzenie prof. dra H. Zielińskiego do dyskusji nad książką prof. dra 

Jerzego Holzera, z udziałem autora (7 XI); 

doc. dr W. Korta, Czy Kraków był metropolią kościoła polskiego w XI wieku? 

(12 XII). 

Szczególnie żywą działalność rozwinęła sekcja dydaktyczna Towarzystwa, 

którą kieruje doc. K. Fiedor. Zorganizowała on'ł i przeprowadziła w dniach od 
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26 do 27 lutego, wespół z Kuratorium Wrocławskiego Okręgu Szkolnego, elimi
nacje wojewódzkie I Olimpiady Historycznej, które objęły 248 kandydatów (z tej 
liczby 3 kandydatów zakwalifikowało się do eliminacji centralnych). W dalszej 
pracy sekcji zaznaczyły się dwa nurty: utrzymywanie kontaktów i opieka nad 
olimpijczykami (wspólna z Kuratorium i Państwo_wym Archiwum Wojewódzkim 
opieka nad Klubem Olimpijczyka) oraz przygotowania do następnej olimpiady. 
Powołany w związku z tym Komitet, pod przewodnictwem doc. Fiedora i z udzia
łem także prezesa WTMH prof. R. Hecka, przeprowadził w dniach od 21 do 23 
października pierwszą turę eliminacji. Objęła ona 71 szkól średnich położonych 
na terenie województw: wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i kaliskiego, 
w sumie 376 uczniów, spośród których 38 zakwalifikowano do II etapu eliminacji 
(odbyły się one już w roku bieżącym, w dl}iach od 2 do 3 lutego). 

Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii miało w okresie sprawozdaw
czym udział w kilku inicjatywach o szerszym, pozawrocławskim zasięgu. Wspól
nie z Komisją Mediewistyczną PTH oraz Instytutem Historycznym naszego Uni
wersytetu zorganizowało ogólnopolską konferencję naukową na temat: Historio

grafia i świadomość historyczna średniowiecza, w dniach od 30 maja do 1 czerw
ca w Zagórzu Sląskim. Towarzystwo zainicjowało też ogólnopolskie obchody 
z okazji 300-lecia wygaśnięcia dynastii Piastów. Staraniem Towarzystwa wydaw
nictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich opublikowało w związku z tym 
książkę, stanowiącą zbiór artykułów pod red. R. Hecka, pt. Piastowie w dziejach 

Polski. Ponadto, w nawiązaniu do inicjatywy Towarzystwa, Instytut Historyczny 
naszego Un.iwersytetu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy oraz 
Towarzystwem Miłośników Ziemi Brzeskiej zorganizował poświęconą tematyce 
piastowskiej ogólnopolską konferencję naukową, która odbyła się w dniach 21-
23 listopada we Wrocławiu, Legnicy i Brzegu. 

Działalność WYdawnicza Towarzystwa koncentrowała się na wydawaniu „Ślą
skiego Kwartalnika Historycznego Sobótka". Ukazały się 4 zeszyty czasopisma 
w zmmeJszonej jednak w porównaniu do lat ubiegłych objętości (w sumie 
46 arkuszy), co było spowodowane ograniczeniami w przydziale papieru. Towa
rzystwo wspierało także zbieranie materiałów do bieżącej Bibliografii Sląskiej, 
czym zajmował się w dalszym ciągu dr R. Gelles. Bibliografia ukazuje się obec
nie w ramach wydawnictw Oddziału Wrocławskiego Polskiej Akademii Nauk. 

Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu podjął decyzję rozwinięcia bardziej 
ofensywnych starań o pozyskanie nowych członków (także uporządkowania ewi
dencji w celu usunięcia tych, którzy nie opłacają składek) oraz szerszego spopu
laryzowania działalności Towarzystwa w środowisku kulturalnym i społecznym 
Wrocławia. W pierwszej dziedzinie rezultaty WYraziły się pewnym niewielkim 
wzrostem liczby członków, których stan WYniósł pod koniec okresu sprawozdaw
czego 164 osób, oraz znacznym stopnieniem grupy zalegającej ze składkami. 
W drugiej dziedzinie na podkreślenie zasługuje opieka, jakiej wespół z Muzeum 
Sląskim i Towarzystwem Miłośników Wrocławia podjęło się Towarzystwo nasze 
nad Wrocławską Wszechnicą Historyczną, opracowując plan pracy Wszechnicy 
i służąc kadrą wykładowców. 

Adam Basak 

R y s z a r d  G ł a d k i e wicz 

SESJA „HISTORIOGRAFIA I SWIADOMOSć HISTORYCZNA SREDNIOWIECZA" 

W ZAGORZU SLĄSKIM 30 V-1 VI 1975 ROKU 

Sesję, będącą najpoważniejszym w 1975 r. naukowym forum mediewistycznym 
w Polsce, zorganizowano w ramach prac Komisji Mediewistycznej przy ZG PTH. 
Współorganizatorem i gospodarzem oyło środowisko wrocławskie, reprezentowane 
instytucjonalnie przez uniwersytecki Instytut Historyczny i Wrocławskie TMH. 
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Obrady, w których uczestniczyło około 80 osób z wszystkich ważniejszych 
ośrodków naukowych kraju, otworzył prof. R. Heck z Uniwersytetu Wrocławskie
go. Następnie przewodnictwo obejmowali kolejno prof. prof.: K. Jasiński (UMK), 
J. Szymański (US!.), B. Klirbis (UAM), S. Trawkowski (UW) i H. Samsonowicz (UW).
Bogaty program sesji przewidywał 4 referaty i 9 komunikatów. Celem spotkania
w Zagórzu była robocza wymiana poglądów.

Zapoczątkował ją referat prof. A. Gieysztora (UW) Historia w świadomości 
społecznej Polski średniowiecznej, wygłoszony za nieobecnego Autora przez dr M. 
Koczerską. Według stwierdzenia wstępnego dorobek historiograficzny - sam zde
terminowany w swej genezie działaniem różnych czynników - poważnie współ
kształtował świadomość społeczną, a zwłaszcza historyczną. Referent zapropono
wał wyodrębnienie trzech składników tej świadomości, po czym przedstawił próbę 
ich analizy. Najwięcej uwagi poświęcił poczuciu tradycji i jej wyborowi. M.in. 
w kwestii pojmowania czasu historycznego stwierdził, że w polskm średniowieczu 
współistniało poczucie czasu linearnego, cyklicznego (wegetacyjnego) oraz relatyw
nego i przyjął dominację tej ostatniej postawy. Ponadto dostrzegł przejawy tra
dycji historycznej pozbawione nawet względnego odniesienia czasowego. W pracach 

dziejopisarskich widoczny jest - Jego zdaniem - wysiłek selekcji i kreacji tra
dycji, który kierunkowały różnorodne potrzeby społeczno-polityczne, a który owo
cując czynił z historii siłę formującą zorganizowane życie społeczne. 

Drugi składnik świadomości historycznej to chęć i wysiłek poznawania prze
szłości. Ich dowody tkwią w dziejopisarstwie, z którego dzieł możemy też odczy
tywać główne pytania stawiane historii. Ciekawość pisarzy. i ich zleceniodawców 
obejmowała politykę i sprawy kościoła, chęci poznawczych zaś nie wyczerpywały 
treści rodzime. Trzecim elementem byłoby przekonanie, że rzeczy przeszłe nie są 
obojętne dla współczesnych i przyszłych - historiografii średniowiecznej bowiem 
nie było obce poczucie swej użyteczności w płaszczyźnie informacyjnej, ideologicz
nej i sui generis futurologicznej. 

Referat prof. B. Ki.irbis (UAM) nosił tytuł Sacrum i profanum. Ideologia wła
dzy w polskich pomnikach dziejopisarskich. Autorka przedstawiła zarys dorobku 
międzynarodowej mediewistyki w badaniach nad ideologią władzy, podkreślając 
nikłość polskiej podstawy źródłowej. Zasadniczą materią wystąpienia była analiza 
kreowanych przez polską historiografię do XI� w. sylwetek władców, przepro
wadzona pod kątem występowania w nich sfer „sacrum" i „profanum". W efekcie 
zarysowała się pewna typologia wizerunków monarszych. Ukazuje ona, że od 
XIII w. modele oparte na koncepcji sakralnego charakteru władzy wypierane 
były stopniowo przez laickie. Ewolucja ta odbijała przemiany społeczno-polityczne, 
ro.in. gaśnięcie świetności dynastii. 

Serię komunikatów pierwszego dnia zainaugurował prof. S. Krakowski (UŁ) 
omówieniem Swiadomości celów walki w wojskach polskich w wiekach średnich. 

Określając czynniki kształtujące morale walczących, na plan pierwszy wysunął 

kwestię świadomości i akceptacji celów walki. Prof. Z. Sułowski (KUL) pod intry
gującym tytułem Wpływ Mistrza Wincentego na kronikę Galla Anonima przed

stawił sugestie co do mechanizmu przekształcania przez kopistów oryginalnego 
tekstu Galla pod wpływem lektury kroniki Kadłubka. Następnie mgr J. Banasz

kiewicz (IH PAN) rozważył problem konstrukcji wykładu dziejów ojczystych 

w XI:V w. na przykładzie kroniki tzw. Mierzwy. Prof. G. Labuda (IH PAN) 
w korr:unikacie Listy dynastyczne i wywody genealogiczne w kronikach średnio

wiecznych zarysował zagadnienie „socjologii listy dynastycznej", po czym podjął 

jego analizę na materiale polskim. Rozpatrzył mianowicie, .formułując szereg pro

pozycji badawczych, sprawę świadomości ciągłości dynastycznej u Piastów, jej 

odbicie w historiografii oraz funkcjonowanie w świadomości społecznej. Komuni

kat mgr U. Borkowskiej (KUL) zawierał wyniki Jej badań nad światopoglądem 
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Jana Długosza. Na koniec dr S. Solicki (UWr.) szczegółowo opisał metodę pracy 
nad dziejami obcymi, jaką stosował Długosz w swych Annales Poloniae.

Nazajutrz jako pierwszy wystąpił prof. R. Heck (UWr.) z referatem Zagadnie

nia średniowiecznego dziejopisarstwa śląskiego, będącym niejako „minisyntezą" te
matu. Systematyczny opis narastania dorobku dziejopisarskiego służył tu ukazaniu 
tendencji rozwojowych oraz cech charakterystycznych historiografii śląskiej w po
równaniu z ościenną. Wyeksponowano przy tym zagadnienia szczególnie dysku
syjne, jak np. datacja Carmen Mauri, drogi transmisji materiału ogólnopolskiego 
do dzieł śląskich czy obszerna problematyka Kroniki polsko-śląskiej i Kroniki ksią

żąt pol.skich. Wyodrębniono trzy okresy periodyzacyjne: wczesnośredniowieczny (do 
końca XII w.), książęco-piastowski (do końca XIV w.), późnośredniowieczny (XV w.). 
Referent podkreślił silne i długotrwałe wpływy innych polskich centrów pisar
skich, słabsze i późniejsze - czeskich, natomiast brak poważniejszych wpływów 
niemieckich. Jego zdaniem ideologię polityczną i państwową poszczególnych dzieł 
do końca XIV w. można określić jako „polsko-piastowską"; dopiero XV w. przy
nosi przejawy przywykania do rządów czeskich. Niezwykle natomiast złożona jest 
kwestia ideologii narodowej. Ogólnie można śląskiej twórczości historycznej wy
stawić wysoką ocenę. 

Referat doc. B. Geremka (IH PAN) Wyobraźnia czasowa w polskim dziejo

pisarstwie śTedniowiecznym swą problematyką jak i teoretycznym w znacznej mie
rze ujęciem nawiązywał do głosu A. Gieysztora. Niejedno z rozpatrywanych tu 
zagadnień stanowi pogranicze badań historii, etnologii i psychologii społecznej. 
Scharakteryzowawszy „filo,:ofię l'zasu" u dziejopisów, Autor zanalizował stosunek 
historii partykularnej i powszechnej w ich dziełach. Stała obecność treści biblij
nych prowadzi do przeplatania się czasu ziemskiego i ,,świętego". Następnie Refe
rent omówił, używając nieraz bardzo subtelnej struktury pojęciowej, znaczenie 
daty dziennej, technikę i metody prezentacji ciągłości wydarzeń, problem dążenia 
do metryki rzeczywistości, arytmetykę lat i szereg spraw pochodnych. 

Z kolei przedstawiono trzy komunikaty. Doc. T. Wasilewski (UW) omówił za
sadnicze etapy rozwoju świadomości historycznej kronikarzy bizantyńskich. Doc. 
J. Szymański (USl.) wypowiedział się w sprawie genezy rocznikarstwa śląskiego,
wiążąc ją z hipotetycznym katalogiem biskupów wrocławskich sprzed co najmniej
1140 r. Dr A. Witkowska (KUL) zwróciła uwagę na miracula średniowieczne -
ciekawe, o zmieniających się formach przekazu źródła, stwarzające duże możli
wości badawcze.

Treść dyskusji z obu dni przekażemy, ze względu na powtarzalność wielu 
wątków, łącznie. Wypowiedziały się w niej 22 osoby. Dominowała szeroko rozu
miana problematyka ideologiczna i świadomościowa. W związku z referatem 
prof. Klirbis poddawano w wątpliwość użytą tam strukturę pojęciową lub kryty
kowano tezę o sakralizacji władzy w Polsce (prof. H. Samsonowicz, prof. S. Traw
kowski, doc. J. Bieniak, doc. J. Wyrozumski, częściowo doc. T. Wasilewski). Prof. 
R. Heck, prof. R. Kiersnowski, doc. T. Lalik, doc. B. Geremek i dr K. Modzelew
ski zgłosili ciekawe sugestie materiałowe i interpretacyjne, doc. A. Gąsiorowski
zaś zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające realności wyników przy
badaniach ideologii władzy. Referentka w odpowiedzi ro.in. akcentowała liczne
trudności metodyczne i postulowała rozwinięcie badań nad relacją między twórcą
dzieła a jego odbiorcami.

W innym ważnym nurcie dyskusji, obejmującym świadomość historyczną i spo
sób pojmowania czasu, zmieścić można głosy o roli szkoły (prof. B. Klirbis), po
jęciu „złotego wieku" (prof. B. Zientara), motywacji prawnej dla gromadzenia 
wiedzy o przeszłości {prof. H. Samsonowicz). Kwestionowano tezę A. Gieysztora 
o „myśli futurologicznej" (H. Samsonowicz, B. Geremek), ale wskazywano też na
istnienie różnych wizji przyszłości (doc. S. Bylina, dr E. Potkowski). Kontrower-
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sym1e oceniano znaczenie daty dziennej i rocznej (doc. W. Korta, prof. H. Sam
sonowicz, doc. B. Geremek, prof. B. Zientara). Wskazywano na związki poczucia 
czasu ze zjawiskami genealogicznymi (prof. K. Jasiński, doc. J. Bieniak). 

Ciekawy wątek dyskusyjny (głosy doc. T. Wasilewskiego, prof. B. Zientary, 
dr. H. Rutkowskiego, dr. R. Karpińskiego) zainspirował komunikat G. Labudy. D:> 
różnych zagadnień zawartych w referacie R. Recka ustosunkowali się W. Korta, 
K. Jasiński i J. Wyrozumski. Doc. J. Krzyżaniakowa postulowała pogłębienie ba
dań, zwłaszcza porównawczych, nad Długoszem, a mgr S. Kwiatkowski przedsta
wił analizę tekstów modlitw jako źródeł do badań mentalności.

Obrady sesji podsumował prof. H. Samsonowicz jako przewodniczący Komisji 
Mediewistycznej, wysoko oceniając ich rezultaty naukowe i zapowiadając publi
kację podstawowych materiałów w „Studiach Żródłoznawczych". Natomiast pierw
szy numer nowego czasopisma pt. ,,Quaestiones MedH Aevi" pomieści ich wersję 
obcojęzyczną. W 1976 r. zorganizowana zostanie przez ośrodek poznański sesja 
o podobnym charakterze, poświęcona Polsce Jagiellońskiej.

Bardzo pożyteczną częścią programu spotkania w Zagórzu były wycieczki na
zamek Grodno i do Swidnicy, a szczególnie odbyty 1 czerwca objazd terenowy na 
trasie Krzeszów - Bolków - Strzegom. 

S t a n i s ł a w  S o l i c k i  

KONFERENCJA NAUKOWA NA TEMAT „ARCHITEKTURA W KRĘGU 
DZIAŁALNOSCI PIERwszycfi PIASTÓW SLĄSKICH" 

Już od kilku lat Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej organizuje we Wrocławiu interesujące spotkania naukowe poświę
cone ważniejszym problemom dawnej i współczesnej architektury. W związku 
z trzechsetną rocznicą wygaśnięcia dynastii Piastów, a także z okazji trzydziesto
lecia istnienia wspomnianego Instytutu, odbyła się w dniach 17-19 X 1975 r. ko

lejna konfert.ncja nauk.owa, tym razem na temat: Arc!l.itekt1ira w kręgu działalności 

pierwszych Piastów śląskich. W obradach uczestniczyło około 50 historyków archi
tektury, historyków sztuki i historyków z Polski i Czechosłowacji. Wygło�ono 
9 referatów. Treść niektórych z nich znacznie odbiegała od przewodnieg-0 tematu 
konferencji i dotyczyła spraw związanych z XIII-wieczną architekturą i sztuką 
czeską. Dr A. Merhautova (Praga) w referacie Otazky umeni XIII stoleti v Cechach 

ukazała, jak bardzo badania architektoniczne pomagają w datowaniu oraz okre
ślaniu linii rozwojowej wielu miejscowości czeskich, poczynając od najstarszego 
osadnictwa, a kończąc na XIII-wiecznych miastach lokacyjnych. Dr J. Kuthan 
(Praga) wygłosił referat pt.: Fundace Pfemysla Otakara II v rakouski}ch zemich 

a ve Styrsku, w którym na przykładzie wybranych budowli oraz fundacji miej
skich zaprezentował interesujące zagadnienie rozprzestrzeniania się specyficznej 
architektury czeskiej na terenie Austrii w XIII w. Doc. M. Radova-Stikova (Praga) 
w referacie pt.: Romanske domy v Europe omówiła materiał budowlany, sposoby 
konstrukcji, kształt oraz funkcje użytkowe domów romańskich w niektórych kra
jach europejskich, głównie w Czechach, Francji i Włoszech. Swego rodzaju kon
tynuację powyższego tematu stanowił referat dra V. Pisy (Praga) pt.: Vyvoj Prahy 

v pocatcich ceskeho statu (do 1 pol. XIII sto!.), w którym naszkicowano kolejne 
etapy rozwoju parcel romańskich w Pradze od najwcześniejszych śladów aż do 
stopniowego przechodzenia do formy domu gotyckiego. 

W pełni śląską tematykę sesji zapoczątkował referat doc. M. Kutznera (Toruń) 
pt.: Trzynastowieczne budownictwo śląskie na tle ówczesnej architektury w Europie 

środkowej. Refere:1t wskazał na powstawanie w architekturze XIII w. nowych ja-
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kości, wynikających z własnych 'aspiracji miejscowych książąt, rycerstwa i mie

szczaństwa, a także z przyswajania zachodnich wzorów architektonicznych, urba
nistycznych i artystycznych. Doc. J. Kębłowski (Wrocław) w referacie pt.: Studia 

nad zagadnieniami warsztatu kamieniarskiego i rzeźbiarskiego legnicko-trzebnic

kiego nakreślił wzajemne powiązania zdobnictwa z kościoła cysterek w Trzebnicy 
i kaplicy zamkowej w Legnicy oraz zwrócił uwagę na zewnętrzne podobieństwa 
legnicko-trzebnickiego zespołu rzeźbiarskiego z warsztatem kamieniarskim w Bam
bergu. Z badań wczesnośredniowiecznej Legnicy - to tytuł referatu wygłoszonego 
przez prof. J. Rozpędowskiego (Wrocław). Autor wskazał na dwa podstawowe 
ośrodli:i tworzenia się najdawniejszej Legnicy, pierwszy - wokół zamku, drugi, 
nieco późniejszy - obok kościoła NP Marii. Dwa ostatnie referaty dotyczyły spraw 
wrocławskich. Prof. T. Kozaczewski (Wrocław) w referacie: Początla Wrocławia 

lokacyjnego zwrócił uwagę na szczególną rolę Henryka Brodatego w rozwoju Wro
cławia oraz przedstawił wielkie założenia urbanistyczne ówczesnej lokacji wrocław
skiej, mające świadczyć, że już wtedy miasto przewidywane było na wielkie 
centrum handlowe. Doc. E. Małachowicz {Wrocław) w referacie: Murowane budowle 

na Ostrowie Tumskim w XIII w. wskazał na ważniejsze budowle Wyspy Tumskiej, 
m. in. na zamek książęcy i szkołę katedralną, jako obiekty ukazujące zarówno
znaczną inicjatywę, jak i wrażliwości artystyczne książąt śląskich.

W dyskusji skoncentrowano się głównie nad motywami rozwoju architektury, 
urbanistyki i sztuki na Sląsku w XIII w. Podkreślono istotną rolę zamierzeń 
artystycznych Henryka Brodatego, mających być swego rodzaju manifestacją 
ambicji zjednoczeniowych księcia. Zwrócono przy tym uwagę, że zamierzenia owe 
wynikały nie tyle z chęci konkurowania z cesarstwem w zakresie rozwoju archi
tektury i sztuki, ale raczej stanowić miały naśladownictwo osiągnięć cesarskich. 
Kwestionowano również wybitną rolę Henryka Brodatego w roz:woju Wrocławia 

w pierwszej połowie XIII w. Wskazywano wreszcie na celowość dalszych spotkań 
historyków architektury i architektów czechosłowackich i polskich w celu dokład
niejszego naświetlenia wspólnych problemów z zakresu badań nad architekturą 
i urbanistyką śląską i czeską. Cennym i ciekawym uzupełnieniem naukowego pro
gramu konferencji była całodniowa wycieczka połączona ze zwiedzaniem zabytków 
Trzebnicy, Lubiąża, Legnicy i Henrykowa. 

W e s t y n a  G ł a d k i e w i c z 

SESJA NAUKOWA „PIASTOWIE W DZIEJACH POLSKI" 

WROCŁAW-LEGNICA-BRZEG 21-23 XI 1975 R. 

Przypadającą w listopadzie 1975 r. trzechsetną rocznicę wygaśnięcia ostatniej 
gałęzi dynastii piastowskiej, obchodzoną w skali krajowej z inspiracji Wrocław
skiego Towarzystwa· Miłośników Historii i Zarządu Głównego Polskiego Towarzy

stwa Historycznego, uczczono na Sląsku ogólnopolską sesją naukową zorganizo
waną przez Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Legnicy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzeskiej w Brzegu. 

Celem sesji było przedstawienie dotychczasowego stanu badań nad dynastią 
piastowską, pokazanie jej roli i znaczenia w dziejach Polski, zwrócenie uwagi na 
kształtowanie się i funkcjonowanie w społeczeństwie tradycji piastowskich, a tak
że popularyzacja tych zagadnień. 

W odbywających się kolejno w trzech miastach obradach wzięli udział liczni 
przedstawiciele ośrodków uniwersyteckich i placówek PAN z całej Polski, repre
zentujący różne dyscypliny nauk o przeszłości, i miłośnicy historii z regionalnych 
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towarzystw naukowych. Reprezentowane były też władze administracyjne i par
tyjne Wrocławia, Legnicy i Brzegu. 

Uroczystego otwarcia sesji dokonał przewodniczący komitetu organizacyjnego 
prof. R. Heck. Przemówienia powitalne wygłaszali gospodarze poszczególnych dni 
obrad: dyrektor Instytutu Historycznego prof. E. Konik, prezes TPN w Legnicy 
mgr A. Bojakowski oraz prezes TMZB dr S. Gawlik, a także przedstawiciele władz 
miejscowych. W imieniu ZG PTH wystąpił prof. K. Myśliński, podkreślając wielo
.rakie znaczenie imprezy i wręczając pisma ze słowami uznania dla pracy społecz
nej TPN w Legnicy i TMZB w Brzegu. Ponadto życzenia owocnych obrad prze
słali: przewodniczący Rady Państwa prof. H. Jabłoński, przewodniczący Komitetu 
Nauk Historycznych PAN prof. S. Kieniewicz, prezes ZG PTH prof. M. Biskup oraz 
wojewoda wałbrzyski mgr A. Trembulak. 

Uroczystymi akcentami dnia legnickiego i brzeskiego było wręczenie niektó
rym uczestnikom sesji medali pamiątkowych, wybitych z okazji sesji witelonow
skiej i odznak „Zasłużony dla Opolszczyzny". 

Obradom wrocławskim przewodniczył prof. A. Gieysztor, legnickim - doc. 
A. Karłowska-Kamzowa, brzeskim zaś - doc. J. Seredyka.

Łącznie wygłoszono 12 referatów. Ich teksty, poszerzone między innymi o peł
ny aparat nauko;y, zawarto w wydawnictwie Piastowie w dziejach Polski. Zbiór

artykułów z okazji trzechSetnej rocznicy _
wygaśnięcia dynastii Piastów, pod red.

R. Hecka, opublikowanym z inicjatywy WTMH. Dużą zasługą Wydawnictwa Ossoli
neum było dostarczenie pierwszych egzemplarzy tej „księgi piastowskiej" w dniu 
otwarcia sesji. Dlatego też ograniczymy się do wymienienia autorów i tytułów 
referatów: prof. G. Labuda, Piastowie twórcami państwa polskiego, prof. J. B a
s z k  i e  w i c z, Rola Piastów w procesie zjednoczenia paiistwawega Polski do 1320

(ze względu na nieobecność Referenta tekst wygłosił dr S. Solicki), prof. R. Heck, 
Piastowie śląscy a Królestwa Polskie w XIV-XV w., prof. H. Samsonowicz, Pia

stowskie Mazowsze a Królestwo Polskie w XIII-XV w., prof. J. Leszczyński, No
wożytni Piastowie śląscy (referat zmarłego Autora odczytał dr K. Matwijowski), 
prof. K. Jasiński, Powiązania genealogiczne Piastów (małżeństwa piastowskie), pro{ 
M. Haisig, Herby dynastyczne Piastów i początki godła państwowego Polski, doc.
J. Krzyżaniakowa, Rola kulturalna Piastów w Wielkopolsce, prof. B. Kiirbis, Wize

runki Piastów w opiniach dziejopisarskich, doc. Szczerbicka-Slęk, Mit Piastów w li

teraturze XVI-XVIII w., prof. A. Galos, Piastowie w historiografii polskiej

XIX-XX w., prof. M. Orzechowski, Tradycja piastowska w polskiej myśli poli

tycznej XX w.

Referaty wywołały żywą i polemiczną dyskusję, w której zabrało głos ponad 
30 osób. Między innymi szereg wypowiedzi dotyczyło działalności zjednoczeniowej 
Władysława Łokietka. Zwrócono uwagę na pomijane zazwyczaj czynniki ułatwiające 
mu działalność w tym kierunku, np. powiązania rodzinne (prof. J. Mitkowski), 
z drugiej strony zaś na niewykorzystanie przez niego okazji do przyłączenia Sląska 
(prof. B. Zientara). Niekonsekwentne stanowisko w sprawie Sląska - zdaniem nie
których dyskutantów (pro.f. R. Heck, doc. J. Wyrozumski) - wynikało z obawy 
przed uwikłaniem się w zatargi z niektórymi książętami czy Janem Luksembur
skim. Sporo miejsca poświęcono problemom granic i ostatecznego kształtu zjedno
czonego Królestwa Polskiego (doc. W. Korcz). Podniesiono pominiętą przez refe
rentów rolę prawa jako czynnika scalającego i konsolidującego państwo (prof. 
S. Trawkowski). Negatywnie z punktu widzenia interesów Polski oceniono rolę
Andegawenów (doc. J. Wyrozumski).

Obszerną polemikę wywołało zagadnienie świadomości Piastów śląskich, zwra
cano uwagę na jej różne formy i przejawy (prof. R. Heck, prof. B. Zientara, doc. 
A. Karłowska-Kamzowa). Poruszano problem germanizowania się Piastów śląskich
i pewien asynchronizm tego procesu u poszczególnych linii książęcych (prof.
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W. Dziewulski). Wskazano jednak, iż mimo niesprzyjających warunków politycz
nych oraz obcych wpływów kulturalnych, a zwłaszcza językowych, Piastowie śląscy
świadom( byli wspólnoty rodowej z dynastią krakowską i swego polskiego pocho
dzenia (prof. R. Heck). W ich świadomości jak i świadomości Piastów mazowiec
kich długo funkcjonował przestarzały model władcy piastowskiego (prof. H. Sam
sonowicz). Analizując próby zjednoczeniowe książąt śląskich, postulowano spojrzeć
na nie przez pryzmat struktury narodowościowej pcszczególnych dworów książę
cych (dr E. Ligęza). Nie pominięto też zagadnienia stosunków politycznych i kultu-

. ralnych Piastów śląskich i mazowieckich (mgr T. Nych). Wskazano na wpływ

sąsiedztwa prusko-rusko-litewskiego, przejawiający się między innymi w ikono
grafii książąt mazowieckich (prof. A. Nadolski). Zwrócono uwagę na wspólne ele
menty uzbrojenia książąt śląskich i rycerstwa innych obszarów Polski (dr Z. Wa
wrzonowska). Szerzej potraktowano zagadnienie stosunku książąt mazowieckich do 
problemu krzyżackiego i wojen polsko-krzyżackich (doc. J. Bieniak, dr T. Żebrow
ski). Sugerowano też, by na działalność książąt piastowskich spojrzeć z punktu 
widzenia ich pozycji ekonomicznej (prof. M. Haisig). 

W kręgu problematyki genealogicznej szczególnie ciekawe były wypowiedzi 
dotyczące imiennictwa (prof. K. Jasiński, doc. T. Wasilewski). Rozważania heral
dyczne dotyczyły między innymi wpływów bawarskich na kształt herbów śląskich 
(prof. R. Kiersnowski). 

Wiele uwagi I:lOświęcono zagadnieniom związanym z mecenatem kulturalnym 
władców polskich. Kontrowersje wywołało samo pojęcie mecenatu (prof. B. Ktir
bis, doc. A. Gąsiorowski, doc. A. Karłowska-Kamzowa, doc. J. Krzyżaniakowa) 
i „inwestycji" kulturalnych (doc. J. Szymański). 

Przy omawianiu tradycji piastowskich postulowano zwrócenie uwagi na rolę 
Annales J. Długosza jako przekaźnika określonych wzorców i na żywotność tej 
tradycji przejawiającej się np. w twórczości J. Matejki (prof. K. Pieradzl_rn). Wska
zano na zjawisko rozpowszechniania się tradycji piastowskiej na obszarze Pomorza 
(prof. J. Mitkowski). L. Izbicki złożył swoją wypowiedź dotyczącą życia i działal
ności Jana Opolczyka Kropidły na piśmie. 

Podsumowania dyskusji i zamknięcia obrad dokonał prof. R. Heck, podkreśla
jąc, że obrady przyniosły dalsze pogłębienie wiedzy o Piastach i tradycjach pia
stowskich, choć w pełni problemu, zasługującego jeszcze na dalsze badania, nie 
wyczerpały. 

W programie sesji przewidziano zwiedzenie wystawy rzeźby kamiennej w Mu
zeum Narodowym we Wrocławiu, Mauzoleum Piastów we Wrocławiu i Legnicy, 
Legnickiego Pola i Zamku piastowskiego w Brzegu. 

Rocznica piastowska i sesja dały asumpt do zorganizowania dwóch interesu
jących wystaw: Z piastowskich tradycji Sląska w Muzeum Historycznym we Wro
cławiu oraz Medale i monety książąt legnicko-brzeskich w Muzeum Miedzi w Leg
nicy. 
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