
R E C E N z J E 

P. K u  n z e, DIE PREUSSISCHE SORBENPOLITIK 1815-1847, Bautzen 1978, 

SS. 188. 

Autor jest znanym, a zarazem wysoko cenionym badaczem dziejów ludności 

serbskiej w Lużycach w XIX w. Zagadnieniom tym poświęcił wiele mniejszych 

i większych prac opartych na gruntownych poszukiwaniach źródłowych. Przykładem 
tego może być jego artykuł pt. Die soziale und nationale Lage der sorbischen 

Bevolkerung in der spii.teren preussischen Ober- und Niederlausitz in den Jahren 

1789-1815, ogłoszony w „Letopisie" w 1973 r. Prace Kunzego cechuje solidność 
warsztatu badawczego, co znajduje swój wyraz w dokładnym udokumentowaniu 

wszystkich tez naukowych. 

Tę opinię w całej rozciągłości potwierdza recenzowana praca, którą poprzedziły 
szczegółowe badania i mniejsze artykuły. źródłowe badania dziejów ludności serb
skiej w Lużycach napotykają ogromne trudności, polegające m. in. na niezwykłym 
rozproszeniu informacji źródłowych. Materiał archiwalny wykorzystany w książce 

Kunzego znajduje się w Merseburgu, Poczdamie, Wrocławiu, Cottbus, Calau 

i Sprembergu. Poszukiwania źródłowe, zwłaszcza archiwalne, były utrudnione także 
dlatego, że nawet w obrębie jednego archiwum akta dotyczące Serbołużyczan nie 

są scalone w osobnych teczkach, ale znajdują się w poszytach o różnych tytułach, 
najczęściej nie zdradzających treści dotyczącej zagadnień :serbołużyckich (por. :s. 9). 

Do napisania książki skłoniły Autora głównie dwa motywy: fakt, że historia 
Serbów w pruskich Łużycach jest, jak dotąd, najmniej opracowana, oraz przekona
nie o konieczności korekt i sprostowań burżuazyjnej i nacjonalistycznej historio
grafii niemieckiej, negującej politykę nacisku germanizacyjnego, podkreślającej 
rzekome poparcie Prus dla Serbołużyczan, lansującej tezę o zamieraniu języka serbo
łużyckiego bez zewnętrznej ingerencji, a tylko w rezultacie rywalizacji z jakoby 
bardziej rozwiniętym językiem niemieckim, itp. (s. 8). 

W założeniu książka poświęcona jest pruskiej polityce wobec Serbołużyczan 
w latach 1815-1847, a więc między kongresem wiede.ńskim a Wiosną Ludów. Tytuł 
książki jest jednak mylący. Zakres poruszonych w niej problemów wykracza, i to 
bardzo poważnie, poza treść zapowiedzianą w tytule, zarówno pod względem chro
nologicznym, jak i tematycznym. Książka zawiera 3 rozdziały, a pierwszy z nich 
jest poświęcony zagadnieniom przed 1815 r. Ponadto Autor nie ogranicza się do 
omówienia zagadnień pruskiej polityki wobec Serbołużyczan, ale omawia właściwie 
całą historię Serbów w pruskich Łużycach, poruszając zagadnienia ekonomiczne, 
społeczne, ludnościowe, kulturalne, ruchy społeczne i polityczne itp. Zagadnienia te 
zajmują więcej niż połowę książki, a tylko pozostała jej część poświęcona jest poli

tyce Prus wobec Serbołużyczan. 
Ale nawet ten ostatni problem nie został dokładnie sprecyzowany. Przez 11poli

tykę pruską" na ogół rozumie się, i chyba słusznie, poczynania oficjalnych czyn

ników państwowych, państwowej biurokracji. Tymczasem „serbołużycka" działal

ność, czy też, mówiąc inaczej, jakakolwiek działalność (zresztą przeważnie germa
nizacyjna) wobec Serbołużyczan (Sorbenpolitik) nie była wyłączną domeną władz 
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państwowych. Książka P. Kunzego opisuje i podaje wiele faktów, które na to 

wskazują. Oczywiście tytuł książki nie może być za długi, ale we wstępia należałoby 

wyjaśnić jego zawężający sens. 

W sposób zbyt obszerny traktuje Autor to, co można nazwać ogólnym tłem dla 

przedstawienia problematyki serbołużyckiej. Np. na s. 49 i nn. zbyt dużo pisze się 

o znanych faktach ogólnej historii Niemiec i Prus. ,,Niewtajemniczonemu" czytelnikowi

niewiele to daje, dla „specjalisty" zaś jest zbędne. Ponadto, jak się zdaje, Autor prze

jaskrawia, a nawet wyolbrzymia rolę czynników obiektywnych, a więc stosunków
społeczno-ekonomicznych, polityczno-ustrojowych itp. dla ewolucji kwestii serbskiej

w Lużycach i polityki pruskiej wobec Serbołużyczan. Rola tych czynników była

niewątpliwa, ale rzecz polega nie na tym, aby opisać charakter tych czynników

(co Autor czyni w sposób aż nadto szczegółowy), ale wskazać na ich rolę w kształ
towaniu problemu serbołużyckiego. Opis stosunków społeczno-ekonomicznych i po

lityczno-ustrojowych sam przez się jeszcze nie tłumaczy charakteru kwestii naro

dowej w Lużycach. Należałoby jeszcze źródłowo wskazać, na czym ów wzajemny
związek polegał. W przeciwnym razie każdemu zjawisku i wszystkim faktom można

by przypisać pod tym względem „jakąś" rolę. Z pewnością słuszna jest np. teza,
że istniał ścisły związek między walką klasową a walką o prawa narodowe i języ
kowe, że konflikty społeczne pokrywały się z narodowymi i językowymi. Znamienne
jednak, jak mało można przytoczyć konkretnych wypowiedzi źródłowych, które takie
opinie potwierdziłyby (s. 16). Przypisując jednym zjawiskom zbyt wielką rolę, Autor

nie docenia innych faktów i zjawisk. Słusznie więc stwierdza, że reformy w Prusach

na początku XIX w. były wynikiem ruchów rewolucyjnych. Ale nie tylko. Kto wie,
czy w większym stopniu nie były one wrnikiem klęski Prus w wojnie z Napoleonem
w 1806 r. (s. 16). 

Pisząc o modyfikacji późnofeudalnej tradycji germanizacyjnej (s. 25-26), Autor 

zwraca uwagę, że Serbołużyczan i ich odrębność narodową obciążano winą za na
pięcia i konflikty klasowe. Owe „obciążenie winą" było raczej skutkiem, a nie po
wodem pojawienia się kwestii językowej serbskiej. Należałoby przy tym zaznaczyć, 

iż od końca XVIII w. rosło, ciągle wzmagające si� zapotrzebowanie na masową 
oświatę i wiedzę praktyczną zarówno rolniczą, jak i przemysłową. Od razu w związku 
z tym powstała kwestia, w jakich językach należy czy raczej można tę oświatę sze

rzyć. To doprowadziło, i musiało doprowadzić, do postawienia problemu językowego 
jako kwestii także narodowej. 

Największe wątpliwości budzi zagadnienie tzw. dwujęzyczności i sposób jego 

ujęcia w książce Kunzego (s. 60 i nn). Czasami ma się wrażenie, że jest ono ujęte 

w sposób postulatywny, co musi budzić tym większe zdziwienie, iż pod adresem 

przeszłości nie można niczego postulować. Rozważaniom na ten temat poświęcony 

jest podrozdział 2 w rozdz. II. Rozpoczyna je stwierdzenie równie zasadnicze, co jak 
się zdaje, niesłuszne: ,,Die Verbreitung der deutschen Sprache entsprach den 
Bedurfnissen der sozial-okonomischen Entwicklung und den Lebensinteressen des 
Sorbischen Volkes" (s. 60). Upowszechnienie się języka niemieckiego wśród Serbo

łużyczan w praktyce życia społeczno-ekonomicznego mogło prowadzić tylko do 

germanizacji i z pewnością nie leżało w ich narodowym interesie. 

W uzasadnieniu wyżej przytoczonego twierdzenia w obszernym ekskursie Autor 

referuje poglądy Lenina na ten temat (s. 6o-61). To powoływanie się na autorytet 

Lenina jest nieadekwatne. Lenin bowiem miał na celu interes rewolucji, tymczasem 

serbołużycki problem językowy i narodowy miał znaczenie przede wszystkim kul
turalne. Ponadto nie można porównywać stosunków rosyjskich, o których pisał 
Lenin, ze stosunkami w pruskich Łużycach. Musimy uznać za słuszne, a nawet 
doniosłe dla Serbołużyczan ich dążenia do zachowania własnej odrębności narodo
wej, gdyż każdy naród tylko opierając się na tej odrębności może się najpełniej 

rozwijać. Pociąga to za sobą konieczność swego rodzaju utożsamiania się z własnym 
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językiem, będącym najlepszym narzędziem wyrażenia siebie, tzn. własnej tradycji, 
aktualnych niepokojów i tęsknot, czyli własnej kultury. Autentyczna kultura jest 

bowiem kulturą narodową. Dwujęzyczność podważa jej autentyzm. 

Tymczasem Autor wygłasza pochwalę dwujęzyczności (s. 62), uzasadniając jej 
potrzebę czy nawet konieczność następująco: ,,Mit der Kenntnis der deutschen 
Sprache erhielt die sorbische Bevolkerung objektiv die volle Moglichkeit, am 
gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilzunehmen. Deutsche Sprachkenntnisse 
erleichterten die Verstandigung in der Produktion und bei den Klassenkampfaktionen 
und erschlossen den Sorben das Kulturgut des deutschen Volkes". W związku z tym 
należałoby zwrócić uwagę, że udział Serbołużyczan w życiu społecznym i kultural
nym Niemiec zależał nie tyle i nie tylko od znajomości języka niemieckiego, ile od 
ich poziomu materialnego. Niski status społeczny i materialny Serbołużyczan odgra
dzał ich od życia społecznego i kulturalnego Niemiec, a znajomość języka nie

mieckiego nie mogla tej przegrody przełamać, lecz prowadziła do wynarodowienia. 
Autor próbuje dopatrywać się w przeszłości przejawów niemiecko-serbskiej 

„dwujęzyczności" w XIX w. w centrum osadnictwa serbołużyckiego. Dwujęzyczność 
tę dostrzega w fakcie, że napływowi Niemcy, zwłaszcza dzieci niemieckie, musiały 
się posługiwać językiem serbołużyckim. Pewne fakty owej dwujęzyczności dostrzega 
on w wielu wsiach nawet w końcu XIX w. Do przejawów dwujęzyczności zalicza 

także zanotowany przez językoznawcę serbołużyckiego A. Mukę (Statistik der Lausi

tzer Sorben) fakt, że ok. 1880 r. 7 właścicieli posiadłości rycerskich w Lużycach oraz 

ich oficjaliści znali język serbołużycki. 

Sposób ujęcia zagadnienia „dwujęzyczności" serbsko-niemieckiej jest z wielu 
względów bardzo niejasny. Sam Autor ujmuje go w sposób nieprecyzyjny, gdy 
stwierdza m. in. co następuje: ,,Die Zweisprachigkeit war sowohl fur die sorbische 
als auch filr das deutsche Bevolkerung ein grosser Gewinn". Ale, jakby w prze

konaniu, że owo osiągnięcie (Gewinn) nie było nigdy poważnym zjawiskiem histo
rycznym, dodaje: ,,In einem bilrgerlichen Staat mit demokratischen Rechten und 
Freiheiten hatte sie ... verwirklicht werden konnen, nicht aber im feudalabsolutisti
schen Preussen". Dalej stwierdza się, że dwujęzyczność nie mogła być zrealizowana. 

Po co więc o niej pisać? Po co stawiać taki fikcyjny problem, jakoby historyczny? 
Rozważania dotyczące „polityki serbołużyckiej" Prus obracają się, co jest zrozu

miale, wokół kwestii germanizacji. Pomija się jednak zagadnienie rezultatów 
germanizacji. Jest to jednak zrozumiale, gdyż wyniki działalności asymilacyjnej i ger
manizacyjnej są niezmiernie trudne, a właściwie niemożliwe do uchwycenia. Ogólnie 
można stwierdzić, że nie była ona i nie mogla być zbyt skuteczna. W czasach bada
nych przez Autora obejmowała ona głównie szkołę i kościół. życie rodzinne i do
mowe pozostawało poza jej zasięgiem, a przecież to ostatnie decydowało o narodo
wym charakterze mieszkańców Lużyc. 

W swojej pracy Autor nawiązuje, bardzo słusznie, do polskich, zwłaszcza śląskich 
analogii. Istotnie, polityka wobec Serbołużyczan pod wieloma względami przypo
mina pruską politykę wobec Polaków na Śląsku w tym samym czasie. Dotyczy to 
takich kwestii, jak sytuacji społeczno-ekonomicznej Serbów Lużyckich i Polaków 
śląskich, koncepcji germanizacyjnych za pomocą języka serbołużyckiego bądź pol
skiego na śląsku, tzw. stanowczej, czy też gwałtownej, oraz tzw. łagodnej germa
nizacji (por. s. 26, 29, 65-66, 70). 

Autor książki reprezentuje określony typ pisarstwa historycznego, charaktery
styczny dla kręgu „Domowiny". Dostrzegamy go także u autorów Historii Serbo

łużyczan (Geschichte der Sorben, t. II, Bautzen 1974), u Erharda Hartstocka (Die 

sorbische nationale Bewegung in den siichsischen Oberlausitz 1830-1848/49, Bautzen 

1977) i u innych badaczy. 

Niezależnie od wątpliwości i zastrzeżeń, które można zgłosić pod adresem 
książki P. Kunzego, należy ją ocenić bardzo pozytywnie. Książka przedstawia 
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mnóstwo nowych, dotąd w literaturze nie znanych faktów, doskonale źródłowo 
udokumentowanych, w sposób syntetyczny omawia najważniejsze zagadnienia hi
storii Serbów w pruskich Łużycach Górnych i Dolnych, dotąd badane tylko WY
cinkowo, fragmentarycznie, w sposób niepełny, a nawet (w nacjonalistycznej litera
turze niemieckiej) fałszywy. Praca P. Kunzego jest poważnym i trwałym osiągnię
ciem naukowym w zakresie badania przeszłości Serbołużyczan w XIX w. 

Mieczysław Pater 

O. S ł o m c z y ń s k a, KSIĄŻKA POLSKA W OPOLU 1800-1890, Opole 1978,
ss. 214, indeksy, tabele, ilustracje. 

Powyższa publikacja wskazuje na bardzo pozytywne zjawisko w polskich ba
daniach śląskoznawczych, a mianowicie na rosnące zainteresowanie dziejami książki 
polskiej na Sląsku w XIX w. Nie tak dawno ukazała się poświęcona tej problema
tyce praca I. MierzWY (Działalność wydawnicza Karola Miarki młodszego, Kato
wice 1976), a oto mamy już nową· publikację o -podobnej tematyce. Naukowo, po
znawczo jest to bardzo wartościowe dzieło. Wskazuje na to rozległość problematyki 
zarówno chronologiczna, jak i merytoryczna, bogactwo wykorzystanych źródeł, naj
częściej trudnych do wyszukania i zebrania, solidność warsztatu badawczego, umie

jętność stawiania licznych pytań, próby odpowiedzi na nie, nie zawsze (z przyczyn 
nie zawinionych przez Autorkę) pełne, duża intuicja badawcza itp. W XIX w. książka 
polska była bodaj najpoważniejszym i najbardziej doniosłym zjawiskiem kultu
ralnym wśród ludu polskiego na Sląsku. Kształtowała ona nie tylko jego wrażliwość 
duchową, ale także wyobrażenia społeczne i narodowe, odegrała zatem niezwykle 
ważną rolę polityczną. O. Słomczyńska doskonale rozumie tę wielostronną rolę 
książki polskiej i usiłuje ją w pełni przedstawić. Uwzględnia zatem nie tylko 
aspekty bibliograficzne i drukarska-wydawnicze, lecz także społeczne, polityczne, 
a więc warunki nie tylko WYdawania czy produkowania książki, lecz także autorskie
go jej powstawania, recepcji, czytelnictwa itp. Czyni to, trzeba to przyznać, często 
bardzo wnikliwie, choć nie ze wszystkimi Jej tezami i twierdzeniami oraz ujęciami 
można się w pełni zgodzić. 

Niektóre kwestie są po prostu niejasno sprecyzowane. Dotyczy to przede wszyst
kim samego WYboru Opola jako ośrodka wydawniczego. Autorka WYjaśnia to do
piero w samym końcu „Zakończenia" (s. 167), stwierdzając, że „Opole stało się jak 
gdyby punktem dośrodkoWYm polskiego piśmiennictwa całego regionu". Ale czy 
punktem najważniejszym? I w jakim stosunku pozostawała polska produkcja WY
dawnicza w Opolu do innych ośrodków WYdawniczych na Górnym Sląsku, tego bli
żej nie WYjaśnia się w pracy. Czytelnik niełatwo może się zorientować, czy WYmie
niane i omawiane oficyny WYdawnicze Opola miały charakter specyficznie „polski", 
czy oprócz nich istniały w mieście „niemieckie" drukarnie. Dopiero pod koniec 
lektury można się domyśleć, że oficyny wymienione w książce to wszystkie drukar
nie, jakie w omawianym czasie działały w mieście. Jest to bardzo istotne, ponieważ 
wskazuje, iż olbrzymia większość całej produkcji wydawniczej Opola w omawianym 

czasie była produkcją polską (148 pozycji polskich, wobec 38 niemieckich), i że 

przede wszystkim ona miała możliwość zbytu na górnośląskim rynku czytelniczym. 
Nie wszystkie dziesięciolecia zostały potraktowane równie starannie i wnikliwie. 
Znacznie więcej uwagi poświęciła Autorka pierwszej niż drugiej połowie wieku. 

Zadania i cele badawcze są zakreślone bardzo szeroko i bardzo ambitnie 
(s. 12-13), ale sposób ich zrealizowania przedstawia się znacznie skromniej. Oczy
wiście, trudności źródłowe stanowią pod tym względem poważne usprawiedliwie
nie, nie tłumaczy to jednak i nie usprawiedliwia stawiania zadań przerastających 
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możliwości. We wstępie Autorka pisze np.: ,,Naświetlenia wymagać będzie nie tyle 

recepcja słowa czytanego, co potencjalny odbiorca, adres czytelniczy" (s. 13). Po
mijając niepotrzebną zawiłość tego sformułowania, warto zwrócić uwagę, że „re
cepcja słowa czytanego" jest praktycznie niemożliwa do określenia (choć Autorka, 
wbrew własnej zapowiedzi - snuje ciekawe na ten temat domysły na s. 157 i nn.), 
natomiast sprawa „potencjalnego odbiorcy" książki polskiej jest stosunkowo prosta 
i nie wymagająca zawiłych dociekań. 

Zapowiedziana z rozmachem kwestia genezy drukarstwa polskiego (s. 26, ustęp 
zaczynający się od słów: ,,W generalnym ujęciu ... ") sprawia czytelnikowi zawód. 
Owa geneza, określona trochę zawile jako „Powstanie i zarys dróg rozwojowych 
drukarstwa na Górnym Sląsku", nie jest wyjaśniona w sposób jednoznaczny. Różne 
elementy owej „genezy" czy „dróg rozwojowych" trzeba śledzić w ciągu lektury 
całej książki, gdyż Autorka nie przedstawia tej kwestii w sposób niejako suma
ryczny. 

Zastanawianie się, czy wydawcy w swej działalności drukarskiej kierowali się, 
i w jakim stopniu, korzyściami osobistymi, czy też ideą służby społecznej (s. 51-52) 

stwarza sztuczny problem. Działalność wydawnicza z natury rzeczy była nie tylko 
interesem, choć nieraz zawodnym, ale i służbą. Ciekawsza byłaby próba odpowiedzi 
na pytanie, czy wydawcy tylko zaspokajali istniejące potrzeby czytelnicze, czy też 
w jakimś zakresie i stopniu próbowali je kształtować. Natomiast truizmem jest zda
nie następuj-ące: ,,Generalizując sprawę można sprecyzować następujący wniosek -
wytwórcom i wydawcom książki polskiej przyświecał dwoiście pojęty cel: zysku 
własnego i pożytku publicznego, przy czym nie występowały rażące przykłady pod
ważające tę równowagę" (s. 51). Jest to truizm, w dodatku ubrany w formę odkryw
czego twierdzenia. 

Warunki polskiej produkcji wydawniczej i rozwoju czytelnictwa polskiego po 
Wiośnie Ludów są przedstawione w sposób niezbyt ścisły. Autorka pisze na ten 
temat: ,,Po Wiośnie Ludów, wobec wyraźnie antypolskich nastrojów (rugowano 
język polski ze szkól, z życia publicznego i duchownego), polskie publikacje nie 
miały per:;pektywy swobodnego obiegu". Właśnie od Wiosny Ludów ks. Bernard 
Bogedain skutecznie wprowadzał do szkól elementarnych na Górnym Sląsku język 
polski. Za uwzględnieniem pewnych praw w niektórych dziedzinach życia publicz
nego wypowiadał się wówczas także biskup wrocławski Diepenbrock. 

Na s. 105 dowiadujemy się, że „Dotychczasowe rozważania stanowią właściwie 
punkt wyjściowy w badaniach nad dziejami książki. Przynoszą zrąb wiadomości 
o materialnej jej postaci". Z tego wynika, że dalsze „właściwe" rozważania obej
mują tylko 63 strony tekstu. Nie najlepiej to świadczy o koncepcji książki jako
całości.

Tę drugą część rozważań zaczyna Autorka od pewnej polemiki z tezami Win
centego Ogrodzińskiego, ogłoszonymi w 1936 r. (Stan i potrzeby nauki polskiej 
o śląsku, Katowice 1936). Po upadku Napoleona, jak twierdził Ogrodziński, ,,Księża
świeccy uczyli się coraz chętniej języka niemieckiego i stawali się głosicielami hasła:
Prusacy po polsku mówiący. Dla takich Prusaków poczęto drukować i pieśni i mod
litewniki polskie, tworząc najkonieczniejsze piśmiennictwo, a więc podręczniki
szkolne i popularne powiastki. Rozgraniczenie między polszczyzną a niemczyzną
traci dawną ostrość linii, jest już tylko kwestią języka ojczystego". Autorka bardzo
przekonywająco polemizuje z tymi poglądami (s. 106, 107). Do tego należałoby do
dać, że świadomość „prusackości" była niczym innym, jak tylko świadomością przy
należności do państwa pruskiego, co nie może deprecjonować postawy narodowej
Polaków górnośląskich. Zacieranie się ostrości rozróżnienia między polskością a nie
mieckością po 1815 r. było tylko rezultatem faktu, że w owym czasie Polacy na
Sląsku nie mieli sposobności niejako zewnętrznego zamanifestowania swej polskości.
Rok 1815 zamknął, by tak rzec, okres wielkich wydarzeń. Ponadto zaś, jeśli świa-
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domość rozrucy między polskością a niemieckością była „tylko kwestią języka 

ojczystego", to wcale nie deprecjonuje to owej świadomości. Przez wiele dziesięcio
leci później język był podstawowym elementem i treścią świadomości narodowej 

na Sląsku. 
Niektóre wypowiedzi O. Słomczyńskiej na marginesie tez W. Ogrodzińskiego są 

przesadzone. Dotyczy to następującej opinii: ,,Proces odrodzenia narodowego lud

ności na Sląsku dynamizowany był w czasach pruskich totalną polityką germani
zacyjną, aktywizacją niemieckich sil nacjonalistycznych" (s. 106). W zasadniczej 

treści zdanie to jest słuszne, ale zwrot: ,,totalna polityka germanizacyjna", za

wiera sporo przesady już choćby dlatego, że polityka germanizacyjna ulegała zmia

nom, na ogół się nasilała, ale czasem (jak np. po Wiośnie Ludów) nieco łagodniała. 
Na podstawie faktu, że większość produkcji wydawniczej Opola stanowiły pol

skie książki religijne, wyciąga się wniosek, ,,że ten język w życiu religijnym bez
względnie dominował". Jest to wniosek jednostronny. Język polski dominował w ca

łym życiu codziennym ludności polskiej. Wspomniany fakt świadczy przede wszyst
kim o czym innym, o tym, że zapotrzebowanie na książkę religijną było największe. 
Wskazują na to proporcje między wydanymi książkami religijnymi (102) a niereligij
nymi (46). 

Książki z oficyn opolskich nazywa Autorka „marnymi w istocie publikacjami", 
chociaż, jak podkreśla, torowały [one] drogę książce z Polski, książce wyrastającej 
z bujnego życia literackiego" (s. 157). W porównaniu z literaturą najwyższych lotów, 

zapewne były to książki i publikacje „marne", ale, jak można przypuszczać, dawały 
one podstawę do wielkich przeżyć i wzruszeń. O tym chyba nie można zapominać. 
Owe przeżycia i wzruszenia w sprzyjających momentach historycznych wybuchały 
płomieniem wielkich porywów, ruchów społecznych, ideowych, politycznych, naro
dowych itp. 

Tytuły niektórych rozdziałów i podrozdziałów są zbyt rozwlekłe, nie zawsze 
trafne, trochę pretensjonalne. Np. zamiast „Omówienie stanu badań", byłoby lepiej: 
„Stan badań", zamiast: ,,Powstanie i zarys dróg rozwojowych drukarstwa ... " byłoby 
chyba lepiej po prostu:: ,,Rozwój drukarstwa ... ". Dotyczy to także sposobu wypo
wiadania się w całej książce. Język, jakim posługuje się Autorka, jest trochę wy
szukany i dlatego niejednokrotnie sztuczny, choć na ogól jasny i zrozumiały. 
Swiadczy o tym np, taki fragment na s. 159: ,,Produkcja wydawnicza tak w wy
miarze ilościowym, jak i jakościowym limitowana była przez ... ". 

Z punktu widzenia zasadniczych tez książki powyższe zastrzeżenia mają znacze

nie raczej drugorzędne. W każdym razie nie podważają one zasadniczych tez Autorki, 
będących Jej niewątpliwym osiągnięciem badawczym. Książka jest owocem mrów

czej pracowitości i uporczywej dociekliwości Autorki. Jej dzieło można i trzeba za
liczyć do ważnych i trwałych osiągnięć badawczych w zakresie badań nad historią 
ludności polskiej na Sląsku w XIX w. w ogólności, w szczególności zaś w zakresie 
historii kultury polskiej na Sląsku tego okresu. Praca O. Słomczyńskiej i przedsta
wione w niej wyniki badań mogą stanowić punkt wyjścia do wielu innych dociekań 
i do formułowania ważnych wniosków naukowych, dotyczących np. świadomości 
narodowej Polaków, ich aktywności społecznej i kulturalnej itp. 

Mieczysław Pater 

J. M u s  i o ł. SĄDY POLOWE W III POWSTANIU SLĄSKIM, Katowice 1978,

SS. 191. 

Zagadnieniu powstań śląskich, a zwłaszcza największemu z nich - III powsta

niu, poświęct'no już sporo prac. Sprawy powstańczego wymiaru sprawiedliwości 
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pozostawały jednak dotychczas nieco w cieniu aspektów międzynarodowych III pow
stania, jego przebiegu i efektów. Nieliczne publikacje dalekie były nie tylko od 

wyczerpania problemu, lecz także nie dawały nawet pełnego obrazu judykatury 

powstańczej. 
Tytuł tej niedużej pracy, a także pierwsze zdanie wstępu, sugerują, że praca 

będzie dotyczyć ustroju sądów, a więc ich ram organizacyjnych, ewentualnie też 
iorm działalności. W rzeczywistości spotyka czytelnika niespodzianka, rzecz obej
muje bowiem faktycznie wyraźnie szerszy zakres, bo również krótkie omówienie 
treści przepisów prawa karnego materialnego i procesowego stosowanego przez te 
sądy, charakterystykę spraw toczących się przed sądami polowymi, problemy fak
tycznego przestrzegania gwarancji procesowych, a nawet kary dyscyplinarne w woj
.skach powstańczych oraz system represji pozasądowych. Sądzę, że przesadna ostroż
ność Autora w sformułowaniu tytułu mogła wynikać z faktu, iż niektóre problemy 

nie mogły - bez winy Autora - znaleźć szerszej podbudowy źródłowej, np. omó
wienie spraw toczących się przed sądami polowymi mogło być tylko, wobec braków 
·źródłowych, częściowe. Istnienie luk w źródłach daje się zresztą Autorowi nieraz
we znaki; na pochwalę zasługuje w takich wypadkach duża skrupulatność i sumien
ność wielostronnych poszukiwań (zob. np. o Lotnym Sądzie Doraźnym, s. 42).

Z chwilą wybuchu III powstania na terenie zajętym przez wojska powstańcze 
przestał funkcjonować dotychczasowy aparat wymiaru sprawiedliwości, zachodziła 
więc pilna potrzeba uregulowania tej fundamentalnej kwestii. Praca J. Musioła 
wykazuje, iż o ile pod względem operacyjno-taktycznym, a nawet służb zaplecza, 
III powstanie zyskało sobie opinię doskonale zorganizowanego, o tyle sprawa wcześ
niejszego przygotowania aparatu wymiaru sprawiedliwości pozostawała w trudnym 
do zrozumienia zaniedbaniu. Przyczyn zaniedbania Autor nie mógł odnaleźć i wy
suwa tu niezbyt przekonywającą hipotezę o zaciążeniu koncepcji powstania jako 
demonstracji siły w celu wywarcia presji na mocarstwa koalicji. Zarówno akcento
wanie tej koncepcji wydaje się przesadne, jak też nie tłumaczy zjawiska, tym więcej, 
iż władze powstańcze dostrzegały rangę problemu, czego dowodem choćby treść ma
nifestu W. Korfantego z 3 maja, poświęconego w większej części sprawom uniknię
-cia anarchii i zapewnienia porządku publicznego w czasie powstania. 

W książce J. Musioła czytelnik znajdzie ciekawie odtworzony przebieg powsta
nia aparatu sprawiedliwości w różnych grupach wojsk powstańczych, aparatu po
czątkowo niezupełnie jednolitego. Nader przydatny jest w tych warunkach schemat 
organizacyjny sądownictwa (s. 39). 

Miałem możność uczestniczyć niegdyś w publicznej dyskusji nad rozprawą 
doktorską J. Musioła 1 w toku przewodu w Uniwersytecie Sląskim i wskazywałem
wówczas na celowość bardziej szczegółowego opracowania kwestii dotyczących prawa 
sądowego stosowanego w sądach polowych. Z przyjemnością przychodzi mi stwier

dzić, iż ten fragment pracy J. Musioła należy obecnie do najlepszych. Być może 
niektórzy czytelnicy chcieliby się jeszcze dowiedzieć czy i o ile istniały podobień
stwa w stosunku do systemu wymiaru sprawiedliwości w Wojsku Polskim. Pyta
nie tym bardziej na miejscu, iż w prawie materialnym i procesowym Wojska Pol
skiego miała miejsce recepcja ustaw państw zaborczych, w tym zwłaszcza niemiec
kiego kodeksu karnego wojskowego z 1872 r. (rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 10 V 1920 r.), a więc tego samego, którym posługiwały się wojska powstańcze. 
Wiadomo, iż wojska powstańcze zasilili wcale liczni ochotnicy lub też odkomendero
wani z Polski oficerowie, którzy tym bardziej mogli być nosicielami wzorców pol
skich. Przyznaję, że żądanie wyjaśnienia takich kwestii w pracy o sądach polo-

1 Recenzowana książka stanowi skróconą i poprawioną wersję rozprawy doktor
skiej napisanej pod kierunkiem prof. Jana Baszkiewicza, obronionej w 1976 r. na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Sląskiego w Katowicach. 
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wych zbyt wybiega poza temat i tak przez Autora przekroczony. Uwagi moje trakto
wać należałoby raczej jako postulat badawczy, a nie zarzut wobec recenzowanej 
książki. 

Rozdziały i podrozdziały dotyczące wojskowego prawa karnego materialnego 
i procesowego uważam za najciekawsze w książce. Dokonana przez J. Musioła ana
liza sumiennie zgromadzonego, ciekawego materiału źródłowego pozwoliła na trafne 
ustalenie humanitaryzmu zasad prawnych i praktyki powstańczego wymiaru spra
wiedliwości, istnienia klimatu „poszanowania praw jednostki i uszanowania pewnych 
ponadczasowych wartości w III powstaniu śląskim" (s. 91). Zgodzę się z poglądem 
Autora, że jest to pewien ewenement w dziejach tego typu ruchów, chociaż zjawisko 
humanitaryzmu i łagodności występowało już w polskich powstaniach, co kiedyś 
udowodniłem w odniesieniu do insurekcji 1794 r. Zasady prawdy materialnej, do
mniemania niewinności, rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego i inne 
znajdewały zastosowanie zarówno w toku postępowania przygotowawczego, jak 
i postępowania przed sądem. Narodowość, wyznanie ani poglądy polityczne nie 
miały wpływu na treść orzeczeń sądowych; nie karano za działalność proniemiecką 
w okresie przed wybuchem powstania. Autor słusznie z dużą skrupulatnością szukał 
materiałów dających informacje o orzeczonych wyrokach śmierci, trafnie traktując 
ten problem jako ważny miernik humanitaryzmu judykatury. Prawdopodobnie nie 
wydano tych wyroków więcej niż trzy, a wykonano zaledwie jeden, przy czym 
wszystkie dotyczyły żołnierzy powstańców, a nie osób cywilnych, i orzeczone były 
za poważne przestępstwa pospolite. 

To bardzo dobrze, że Autorowi udało się pokazać tak chlubne osiągnięcia polskie
go powstania i powstańczej judykatury na bardzo wrażliwym politycznie terenie. 
Praca J. Musioła zawiera nowe i sumuje dawniejsze ustalenia, prostuje niektóre 
poglądy. 

Mam natomiast pretensje do Autora o to, że napisał rozdział I. Sądzę, że chciał 
tym rozdziałem wprowadzić w problematykę powstań czytelnika mniej obeznanego 
i mniej oczytanego. W konsekwencji jednak Autor dal rozdział popularyzatorski 
i wielce spłycający poruszane tam ogólne kwestie górnośląskie lat 1918-1921. Liczne 
uproszczenia w tym rozdziale (np. o roli rządu polskiego - s. 11, 12, 21, 24; o roli 
ruchu komunistycznego - s. 26, 27 i in.) są niepotrzebne, należało ich uniknąć; bez 
potrzeby obniżają rangę pracy. Rozprawa J. Musioła jest specjalistyczna i przez 
nieobznajomionego, masowego odbiorcę i tak czytana nie będzie. Uważam ten roz
dział po prostu za niepotrzebny. 

Książka zaopatrzona jest w aneks zawierający akty prawne dotyczące porusza
nej w pracy problematyki. Jest to pociągnięcie trafne, a zbiór cenny. Żle się stało 
natomiast, że Autor nie podał źródła, z którego poszczególne akty zaczerpnął. Szko
da też, że poważne wydawnictwo „Sląsk" nie zdobyło się na nieskomplikowany prze
cież zabieg techniczny w postaci umieszczenia przypisów bezpośrednio pod tekstem, 
a nie na końcu książki, co wielce utrudnia pełny odbiór przekazu. 

Myślę, że praca choć w niewielkim zakresie mogłaby zainteresować odbiorców 
nie tylko w Polsce, a do tego brakuje obcojęzycznego streszczenia. W sumie otrzy
maliśmy niedużą, ale ciekawą i dobrą książkę na ważny temat. 

WSPOMNIENIA OPOLSKICH KOMUNISTÓW, wybór 
J. Wendt, Opole 1978, ss. ·273, 1 nlb.

Adam Lity1iski 

oprac.: F. Hawranek, 

Książka pomyślana jest jako uzupełnienie dwóch tomów źródeł do historii 
ruchu robotniczego na Sląsku Opolskim wydanych przez opolski Instytut Sląski 
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w latach 1967 i 1977. Jest zbiorem 23, nie wiadomo dokładnie, kiedy spisanych, 
tekstów, z których znaczna część była drukowana już wcześniej. W ocenie wydawców 
,,wspomnienia te oddają w subiektywnej formie atmosferę minionej walki i repre

zentują poprzez losy pojedynczych ludzi dzieje całego ruchu komunistycznego na 
Śląsku Opolskim w latach 1918-1945" (s. 7). Faktycznie nie dotyczą jednak całego 
okresu. Zauważone nieścisłości wydawcy sprostowali w przypisach. Zawarli w nich 
ponadto różnorakie wyjaśnienia, często o charakterze popularyzatorskim. W nie

których przypisach (nr 36, s. 24) wydawcy sprostowali dane podane w tekście przez 
autora wspomnień, a w innych (nr 38, s. 25) stwierdzili tylko, że „podane przez au
tora dane zostały zweryfikowane" w tekście. O wyborach z 5 III 1933 r. nie można 
powiedzieć, iż były „ostatnimi, względnie spokojnymi wyborami do Reichstagu" 

(nr 8, s. 42); ponadto w tym samym dniu odbyły się wybory do Landtagu prus
kiego. W pożytecznym indeksie zabrakło niektórych osób, np. niejakiego Smolki, 
policjanta współpracującego konspiracyjnie z KPD (s. 201). 

Zasadniczą część książki (wspomnienia) wydawcy poprzedzili charakterystyką 
warunków działania ruchu komunistycznego na śląsku Opolskim i występujących 
w nim tendencji. Wkradły się do niej różnorakie ogólniki i stwierdzenia, które budzą 
zastrzeżenia, np. ,,w 1926 r. KPD p r z y  p o m o c y  socjaldemokratów zaintereso
wała cale społeczeństwo Niemiec propozycją wywłaszczenia książąt" (s. 9, podkreśle
nie moje - L. S.). Optymistycznym stwierdzeniom ogólnym na temat rozwoju 
ruchu komunistycznego (s. 8-10) przeczą przytoczone przez wydawców dane liczbo
we. Jeżeli bowiem liczba członków partii w połowie 1919 r. wynosiła ok. 25 tys. (?) 

osób i w 1921 r. spadła do ok. 6 tys. (s. 8), a później jeszcze bardziej, to w styczniu 
1929 r. wzrosła do niespełna tysiąca osób, by w połowie 1932 r. w związku z kryzysem 
gospodarczym zrównoważyć się z liczbą członków z 1921 r. (s. 10). Najwyższa z po
wyższych liczb wzięta została najprawdopodobniej ze wspommen A. Wyschki 
(s. 229), a F. Selbmann pisał o 2250 członkach KPD w 1931 r. (s. 182). Inna sprawa, 
czy rzeczywiście „aktywność komunistów przyczyniła się, obiektywnie rzecz biorąc, 
do rozkołysania nastrojów walki wśród górnośląskiego proletariatu, co znalazło swój 
zewnetrzny wyraz w wybuchu pierwszego powstania śląskiego" (s. 8), skoro -
późniejsze wprawdzie - antyokupacyjne strajki przeciwko wojskom koalicyjnym 
nie znajdowały uznania polskich i hirsch-dunckerowskich związków zawodowych 
(R. Chwałek, s. 19-20)? Faktycznie antyplebiscytowe stanowisko komunistów w tym 
czasie oznaczało sprzeciw wobec realizowania zasady samostanowienia narodów 
i obiektywnie sprzyjało utrzymaniu terytorialnego status quo. Cytowane wyżej 
stwierdzenie wydawców ze s. 8 jest mało precyzyjne, ponieważ to samo można po
wiedzieć o aktywności rządu i niemieckich ugrupowań politycznych nastawionych 
nacjonalistycznie i szowinistycznie do spraw polskich. 

Spośród 23 wspomnień jedno napisała kobieta. Dwudziestu autorów urodziło 
się na ziemiach polskich (w tym 17 na śląsku Opolskim, 2 - na Górnym Śląsku, 
1 - poza Śląskiem), a trzech na ziemiach niemieckich. Po 1945 r. 13 autorów 
wspomnień pozostało w Polsce, 9 - przeniosło się do NRD, 1 - do Berlina Zachod
niego. Stanowiska w centralnym aparacie państwowym i partyjnym oraz związko
wym zajmowało 6 autorów wspomnień w NRD i 2 w Polsce. 

Wśród dwunastu prac nigdzie dotąd nie publikowanych cztery pochodzą z Ar
chiwum Zakładowego KW PZPR w Opolu, a osiem z Archiwum Prac Naukowych 
Instytutu Śląskiego w Opolu. Jeżeli tekst wszystkich 23 wspomnień zajmuje 248 stron 
druku, to z archiwum partyjnego pochodzi 98 stron, a instytutowego - 28 stron. 
Teksty drukowane po raz pierwszy zajmują więc 50,80/o tekstu wszystkich wspomnień. 
Jeśli jednak zważyć, iż wspomnienia E .. Gomolli były już drukowane wcześniej 

w innej wersji 1, mimo że wydawcy tego nie zaznaczyli, procentowy udział tekstów 

1 E. Go m o 11 a, Wspomnienia o pięciu kurierach (Zeszyty Naukowe. Ruch 
robotniczy na śląsku Opolskim, nr 10, 1973, s. 98-106). 
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dotąd nie publikowanych spadnie w całości wydawnictwa do 42,30/o. Natomiast 

z 11 prac drukowanych już wcześniej pięć pochodzi z opolskiego wydawnictwa „Ze

szyty Naukowe. Ruch robotniczy na Sląsku Opolskim", dwie - z Pamiętników 

Opolan", Kraków 1954 (a nie z Pamiętnika Opolan), trzy - z innych wydaw

nictw 2• Natomiast wspomnienia V. Porombki były drukowane w skromniejszej po

staci przez „Zeszyty Naukowe" oraz W. Górę i S. Okęckiego. 

Uznając celowość przedrukowania wcześniej wydanych już wspomnień (J. Kiefel, 

T. Krzyk, J. Mrocheń, T. Mrocheń, K. Pacuła, V. Porombka, F. Selbmann, F. Sieroń,

O. Węgrzyk, J. Wilk i F. Wuttke), wydawcy nie wiadomo dlaczego, zdecydowali

się zmienić ich tytuły. W niektórych wypadkach pominęli w nocie bibliograficznej

tłumaczy tekstów niemieckich i opracowujących. W wydawnictwie zabrakło też

miejsca na informacje o już opublikowanych materiałach biograficznych, dotyczących
poszczególnych autorów wspomnień (np. R. Chwałka, A. Jadascha, T. Mrochenia,

F. Selbmanna i F. Sieronia) s. Nie ma też w nim informacji o innych wspomnieniach,

wykraczających poza II wojnę światową, a napisanych przez poszczególnych auto

rów pomieszczonych w recenzowanym zbiorze 4• Wątpliwości budzi wydrukowanie
w nim relacji dwóch uczestników niemieckiej grupy desantowej z terytorium ZSRR

(F. Greiner i J. Kiefel), której zadaniem było przedostanie się z okolic Radomska

w głąb Niemiec, m. in. przez terytorium Sląska Opolskiego. Wspomnienia ich w spo
sobie opisywanych wydarzeń, a czasem podawaniu podstawowych danych wzajem

nie się wykluczają.

Powyższa uwaga dotyczy też innych fragmentów pozostałych wspomnień i budzi 

refleksję: o ile stanowić one mogą bazę źródłową dla historyka? Zagadnienie to jest 

tym ważniejsze, że wspominający odwołują się częstokroć do faktów i zjawisk, któ

re trudno sprawdzić, w które niełatwo uwierzyć lub którym nadają niewiarygodne 
interpretacje. Wspomnienia zawierają dużo niejasności. Potęguje je metoda urywa
nia tekstu w miejscach, które sugerują omawianie wcale interesujących problemów. 

Przykładowo, wspomnienia R. Chwałka przerwano w miejscu zasygnalizowania po
glądów na konflikt między W. Korfantym a J. Piłsudskim i okres plebiscytu (s. 24). 
Czytelnik w końcu nie wie, czy autor o tym pisał, czy też nie. Tekst A. Jadascha 

wykropkowano w miejscu, w którym mowa jest o związkach między strajkami 

a I powstaniem śląskim (s. 74). W najbardziej chyba czytelnym tekście A. Wyschki 
przerwa dotyczy relacji o powstaniach śląskich (s. 236). Nie brak też miejsc mało 

precyzyjnych (np. s. 238) czy wręcz nieprawdziwych. Jeżeli zrozumiała może być 

interpretacja A. Wyschki (s. 229) o glosowaniu komunistów zabrskich w wyborach 
do Zgromadzenia Narodowego (19 I 1919) na zamordowanych cztery dni wcześniej 

(wyjaśnienia tego brak!) K. Liebknechta i R. Luksemburg, to uwaga, iż w sprawie 

udziału w wyborach nie było „centralnej decyzji" nie odpowiada prawdzie. KPD 
świadomie bowiem zbojkotowała wybory. Jeżeli A. Jadasch kierowaną przez siebie 
Wolną Unię Robotniczą nazwał „komunistyczną centralą związkową" (s. 77), to 

A. Wyschka jej powstanie utożsamiał z nieszczęściem górnośląskiej klasy robotniczej.
Według ostatniego partia opierała się bowiem na Wolnych Związkach Zawodowych,

a „na centralnej konferencji nie pochwalono decyzji w sprawie utworzenia własnej

organizacji związkowej". Jednakże po utworzeniu Unia „w następnych miesiącach

odegrała swoją rolę i wpłynęła na poszczególne akcje walki klasy robotniczej"

(s. 235). 

2 Wspomnienia Slązaków i Zaglębiaków, wybór i oprac. K. Popiołek, Katowice
1970; W. G ó r  a, S. O k ę c k i, Walczyli o nowe Niemcy. Niemieccy antyfaszyści w ru
chu oporu na ziemiach polskich, Warszawa 1972; miesięcznik „Opole". 

3 Zob.: ,,Zeszyty Naukowe ... , nr 2 i 7. 1966 i 1969; ,,Kwartalnik Historii Ruchu
Zawodowego", R. 12 (1973), nr 4; ,,Kwartalnik Opolski", R. 21 (1975), nr 3. 

4 Np.: J. M r o  c h e ń, Członkowie KPD czynnie pomagali władzy ludowej (PPR
na Opolszczyźnie, Katowice 1964, s. 177-179). 
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Jakkolwiek interesująca może okazać się ocena W. Korfantego jako liberała 

(s. 23), a Polski jako kraju „na wpół feudalnego" (s. 24), czy charakterystyka· 

Selbstschutzu, który stawał czasem po stronie rewolucyjnie usposobionej załogi 

robotników w zakładach przemysłowych (s. 79), to pomyłką jest utożsamianie celu 
I powstania śląskiego z akcją militarną na rzecz oderwania Górnego Sląska od Nie

miec (s. 237). Trudno uwierzyć, by ulotki KPD w 1926 r. oprócz celów społecznych 

formułowały hasła „walki o wyzwolenie narodowe" (J. Mrocheń, s. 121). Wątpliwą 
jest informacja o zdobyciu przez KPD w Pokrzywnicy w 1930 r. pierwszego miejsca 
w całych Niemczech w kolportażu prasy, skoro w tej miejscowości i okolicy było 
tylko kilkunastu abonentów pism komunistycznych (J. Plicko, s. 155-156). Górno

śląska organizacja KPD znajdowała się bowiem w tym czasie „w nad wyraz złym 
stanie" (F. Selbmann, s. 182). Według J. Wolnego (s. 218) organizacja KPD w Koźlu 
liczyła w 1926 r. ponad 2 tysiące członków, a według A. Zimmer (s. 261) - 40. 

A. Smolka przebywał w obozie koncentracyjnym i więzieniu do 1945 r. z powodu

działalności w polskim ruchu narodowym, a nie komunistycznym, co sugerują

wspomnienia (s. 57).

Autorzy wspomnień piszą często przy omawianiu okresu III Rzeszy o przenika

niu komunistów do aparatu policyjnego, SA, SS, Wehrmachtu, sygnalizują współ

pracę z socjaldemokratami, ZPwN, a zwłaszcza katolikami. Ten wątek wspomnień 
jest najbardziej skomplikowany i budzi najwięcej wątpliwości. Dzieje się tak nie 
tylko z powodu sprzeczności między poszczególnymi relacjami (por. np. tekst E. Go

molli i T. Krzyka). Ostatni pisze np. o komunistycznej ochronie zebrań polskich 
i ludności uczęszczającej na polskie nabożeństwa. W związku z relacją F. Selbmanna 
nie można powiedzieć, by A. Bożek w latach 1930-1931 odgrywał taką rolę w opol

skiej dzielnicy ZPwN, jaką przypisali mu wydawcy (s. 183, przyp. nr 2) i by KPD 
była „pierwszą i jedyną partią na Górnym Sląsku, która prowadziła kampanię wy
borczą w dwóch językach" (s. 184). Sygnalizowanie współpracy komunistów z 
ZPwN i ruchem polskim jest ogólnikowe (J. Wolny), czasem wręcz negujące istnienie 
organizacji polskich (E. Gomolla, por. s. 42, 48, 57-58). Wielu pamiętnikarzy pomija 
w ogóle istnienie ruchu polskiego i spraw narodowościowych, choć stwierdza rów
nocześnie, że po I wojnie światowej „dominowała nie więź klasowa a kwestia na
rodowościowa" (W. Pliszko, s. 159). W różnorodnych relacjach o związkach zawo
dowych nie ma w zasadzie miejsca na organizacje polskie (ZZP i CZZP). Tymczasem 
członkowie ostatniego, socjaldemokratycznego, szczególnie w okresie wielkiego kry
zysu gospodarczego glosowali na listy opozycyjne. 

W związku z relacją E. Gomolli o współpracy z katolikami trudno sobie w ogóle 
wyobrazić, w jaki sposób opozycyjna organizacja konspiracyjna komunistów mogla 
pomagać „antyhitlerowskiemu ruchowi katolickiemu w celu wzmocnienia jego or
ganizacji i wzrostu aktywności w walce z Hitlerem" (s. 48--50). Podane przykłady 

nie są przekonywające, podobnie jak ten, gdy mowa jest, iż podczas religijnych 
pielgrzymek na Górę św. Anny „śpiewano oprócz pieśni kościelnych również pieśni 

proletariackie" (s. 51). Wątek ten występuje też w innych wspomnieniach (np. 
T. Krzyka i J. Wilka). Chodzi tu o rozrzucanie ulotek komunistycznych podczas
pielgrzymki na Górę św. Anny w czerwcu 1937 r. Zakonspirowani komuniści w SA
mieli kierować całą akcją ulotkową. Same ulotki miał rozrzucać ktoś inny, oni zaś

mieli udać się jako cywile pieszo na pielgrzymkę, by obserwować „rozszerzenie
wśród ludności katolickiej nastrojów antyfaszystowskich". Tymczasem realna i prze
konywająca jest opinia przeora klasztoru, uznającego całą akcję za „prowokację

gestapo, które w ten sposób chciało zdobyć pretekst do zakazu pielgrzymek" (s. 14),

tym bardziej że władze hitlerowskie przeciwdziałały uroczystościom religijnym

(s. 51-52). Powyższe i inne sprawy relacjonowane w recenzowanym zbiorze wy

magają generalnej uwagi sygnalizującej zasadnicze różnice między współdziała
niem i współpracą a oddziaływaniem.

s - Sobóll<a 3n9 
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W krótkiej recenzji nie sposób podzielić się wszystkimi refleksjami, jakie nasu
wa lektura wspomnień. Zawierają one niewątpliwie mocno subiektywną charaktery

stykę minionych zjawisk i wydarzeń, nawet takich, jak międzynarodowa współpraca 
komunistów na pograniczu niemiecko-czesko-polskim. W niektórych relacjach brak 

jest w zasadzie rozróżnienia między legalnym a konspiracyjnym okresem w dzia
łalności ruchu komunistycznego w Niemczech w okresie republiki i III Rzeszy (np. 

W. Pietrowski). Lektura ostatniego zbioru wspomnień opolskich wywołuje u histo
ryka przekonanie, iż na sposobie ujmowania faktów i zjawisk minionych zaważył
upływ czasu, jaki dzieli wspominających od opisywanych zdarzeń. Z tych między in

nymi powodów zbiór ten może okazać się bardziej przydatny nie tyle historykowi,

ile socjologowi.

Leonard Smolka 

M. L i s, ODBUDOWA PODSTAW GOSPODARKI SLĄSKA OPOLSKIEGO NA
PRZYKLADZIE PRZEMYSLU (1945-1949), Opole 1978, SS. 254. 

Recenzowana publikacja jest skróconą wersją dysertacji doktorskiej wyrozmo
nej w 1977 r. II nagrodą w ogólnopolskim konkursie im. Gen. A. Zawadzkiego. 
Przystępując do opracowania tematu Autor miał szlak tylko częściowo przetarty. 

Sprawiły to wcześniejsze badania zarówno historyków, jak i ekonomistów, m. in. 

S. Banasiaka, S. Czecha, J. Czupiala, J. W. Gołębiowskiego, J. Kokota, B. Kortusa,
A. Kuklińskiego i Z. Kowalskiego, w różnym stopniu i z różnych pozycji naświetla
jące odbudowę życia gospodarczego Opolszczyzny od 1945 r. Nie wspomnę już
o bardzo licznej literaturze przyczynkarskiej 1• Nikt jednak z wcześniejszych badaczy
nie rozpatrywał lat 1945-1949 jako zamkniętego wycinka czasowego, a wręcz nie

wiele uwagi poświęcono trzyletniemu planowi odbudowy. Do niedawna zresztą
krajowa historiografia nie notowała w ogóle żadnych opracowań o tym ostatnim
zagadnieniu. Lukę wypełnił niedawno J. Kaliński 2, książka ta nie była wszak
znana Lisowi podczas przygotowywania do druku własnej pracy. W ujęciu terytorial
nym recenzowana publikacja również odbiega od wcześniejszych, omawiając obszar
województwa opolskiego w granicach z lat 1950-1975, ukazuje zatem początek pro
cesów gospodarczych, zainicjowanych po wyzwoleniu na ziemiach ukształtowanej

nieco później jednostki administracyjnej.

Konstrukcja pracy jest przejrzysta i nie budzi wątpliwości. Autor rozpoczyna 

wykład od przypomnienia stanu zaawansowania gospodarczego regionu do 1945 r. 
Rozdział ten oparty został na dotychczasowej literaturze przedmiotu, na uwagę zasłu

gują jednak pierwszy raz publikowane tabele na s. 37-38, traktujące o zatrudnieniu 
w przemyśle wiosną 1944 r. Rozdział II omawia stan wyjściowy gospodarki opol
skiej po wyzwoleniu oraz działalność operacyjnych grup przemysłowych od marca 

do września 1945 r. Z powodu braku dostępnych źródeł niewiele miejsca mógł Autor 
poświęcić okresowi przejściowemu, kiedy przemysłem i całym życiem gospodarczym 
zarządzały na obszarach wyzwolonych radzieckie komendantury wojskowe. 

Rozdział III przedstawia przebieg odbudowy przemysłu i tzw. prywatnego rze

miosła przemysłowego w latach 1945-1946 wraz z krótką oceną rezultatów. Dużym 

1 Na ten temat zob. dokładniej: B. C i  m a ł a, Problematyka badań nad powo
jenną gospodarką Śląska Opolskiego w XXX-leciu Polski Ludowej (Zeszyty Nau
kowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Sląskich w Opolu, 1977, Hi
storia t. 14, s. 154-184); S. S e  n f t, Badania nad historią gospodarczą województwa 
opolskiego w Polsce Ludowej (wybrane zagadnienia) (Studia Sląskie, 1978, t. 33, 
s. 119-165).

! J. K a  1 i ń s k i, Plan odbudowy gospodarczej 1947-1949, Warszawa 1977.
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sukcesem autora jest rozdział IV, prezentujący lata 1947-1949. Jak bowiem po
wiedziano, badania nad planem trzyletnim na Opolszczyźnie miały charakter pio
nierski. Bardzo ciekawy wprowadzający podrozdział „Śląsk Opolski w planach 
gospodarczych 1947-1949" (s. 164 i n.) pozwala konfrontować wcześniejsze zamie
rzenia z ostatecznym wykonaniem. Za pomocą przejrzystych WYkresów kołowych 
ukazano rozwój przemysłu do końca 1949 r. na tle przemian zachodzących od 1939 r. 
(s. 192 i n.). Wprawdzie pod względem liczby zatrudnionych nie osiągnięto całko
wicie poziomu przedwojennego, ale zmieniła się korzystnie struktura branżowa. 
Wzrósł udział przemysłu metalowego i maszynowego, hutniczego, a nawet chemicz
nego, choć najważniejsze inwestycje miały zostać zrealizowane dopiero w planie 
sześcioletnim. Zaznaczała się bardziej prawidłowa niż dawniej koncentracja prze
strzenna siły roboczej. Dokonywała się zatem nie tylko odbudowa w sensie odtwarza
nia, lecz już rozpoczęto marsz w kierunku przyszłej, forsownej industrializacji. 

Wyniki swych badań zrekapitulował M. Lis w zwięzłym zakończeniu. Śląsk 
Opolski, zdaniem Autora, znajdował się wiosną 1945 r. w korzystniejszej sytuacji, 
niż pozostałe tereny ziem odzyskanych, a to z racji znacznego odsetka polskiej 
ludności rodzimej. Tak korzystny czynnik osłabiały jednak znaczny stopień znisz
czeń wojennych i niedobór kadry zarządzającej gospodarką. Mimo to tempo odbu
dowy przemysłu było tu wyższe niż w większości województw. Naturalne ciąże
nie ekonomiczne regionu do ziem polskich, dostrzegane już przed wojną, było po 
wyzwoleniu najważniejszym atutem integracyjnym. Do 1949 r. stworzono jednak do
piero podstawy pod dalszy, dynamiczny rozwój tutejszego przemysłu, a także po
zostałych dziedzin gospodarki. 

Baza źródłowa pracy jest solidna i robi wrażenie wyczerpującej. Autor wyko
rzystał zasoby 8 archiwów krajowych, przejrzał w sumie 25 roczników z 9 periody
ków. Bardzo obszerna jest także literatura przedmiotu, choć można by wymienić 
jeszcze kilka wydawnictw o charakterze „ogólnokrajowym", nie uwzględnionych 
w bibliografii, jak np. B. Gałązka-Petz, A. Jezierski, Odbudowa gospodarki narodo

wej 1944-1946; J. Kruszyna, Przemiany w organizacji i zarządzaniu przemysłem 

kluczowym w PRL 1944-1950; B. Minc, O planie trzyletnim; Wykonanie narodo

wych planów gospodarczych 1948-1952. 

Imponująco prezentuje się część statystyczna. Szkoda natomiast, że Autor nie 
pokusił się o przedstawienie choćby kilkunastu fotografii. Praca ma przecież w du
żej mierze charakter dokumentacyjny i ilustracje wydawały się tu niezbędne. 

Bez wątpienia otrzymaliśmy książkę potrzebną, dobrze udokumentowaną, napisa
ną stylem żywym, dalekim od specjalistycznego żargonu. To bezsprzeczny jej walor. 
Autor trafnie uchwycił charakterystyczne przejawy rodzenia się nowego życia na 
gruzach starych struktur. 

Nie we wszystkich sprawach zgadzam się z Autorem. Częściej chyba dałoby 
się powiązać w tekście problematykę opolską z sytuacją w całym kraju, a także 
w sąsiednich regionach. Co do tych ostatnich, nie może przekonać stwierdzenie 
(s. 14), iż Autor czuł się zwolniony od potrzeby zajęcia się nimi, bo uczynił to już 
w swych pracach Kokot. Słuszne, że zajmując się głównie przemysłem nie pominięto 
całkowicie innych dziedzin gospodarki. Szkoda jednak, że w wypadku rolnictwa 
dostrzeżono niemal wyłącznie jego rolę bazy żywnościowej dla przemysłu, nato
miast prawie nie mówi się o pomocy przemysłu dla wsi. Niekiedy drobiazgowy 
opis kronikarski przeważa nad analizą. Zachwiane zostały proporcje poszczegól
nych partii tekstu. Niepisana zasada mówi, że „im bliżej współczesności, tym 
obszerniej", a Lis odwrotnie: okresowi 1945-1946 poświęcił w sumie 120 stron, plano
wi trzyletniemu tylko 56. Początki współzawodnictwa pracy ukazano (s. 218-220) 
nieco schematycznie i bezkonfliktowo, choć obraz wcale nie był tak jednoznacznie 
wygładzony. Niezrozumiale, dlaczego rozwój spółdzielczości produkcyjnej na wsi 
opolskiej przedstawiono do końca 1948 r., skoro dopiero rok następny zapoczątko-
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wal tu zwiększoną dynamikę procesu kolektywizacji rolnictwa. Nieścisłe jest twier
dzenie, iż nyskie zakłady aparatury chemicznej w Nowej Wsi znajdowały się „poza 
miastem" (s. 88). Nowa Wieś była przedmieściem Nysy już od 1910 r., zatem nie
porozumieniem jest umieszczenie jej jako osobnego hasła w indeksie miejscowości 
(s. 253). Chyba przez niedopatrzenie redakcyjne znalazło się na s. 222 stwierdzenie, 
iż kozielski ośrodek przemysłu chemicznego „nie nadawał się do odbudowy", wyglą
dające dość dziwnie w konfrontacji z późniejszymi wydarzeniami. W inkryminowa
nym tekście brakuje zapewne przymiotnika „natychmiastowej". 

Uwagi krytyczne nie podważają końcowej oceny publikacji. Po wyważeniu 

wszystkich dostrzeżonych plusów i stron słabszych ocena ta musi pozostać pozytyw

na. życzyć by sobie należało, by podobnie udane okazały się dalsze, zapowiedziane 
we wstępie wydawnictwa Instytutu śląskiego w Opolu, poświęcone odbudowie rol
nictwa, życiu politycznemu i gospodarce na Odrze. Zakończenie cyklu badań nad 
pierwszymi latami Opolszczyzny w Polsce Ludowej, planowane poszerzenie zainte
resowań na okres 1950-1955 może umożliwić w dalszej przyszłości przygotowanie 
obszernej syntezy najnowszych dziejów regionu. 

Stanisław Senft 

,,KLASA ROBOTNICZA NA ŚLĄSKU", t. IV, Opole 1978, ss. 401. 

Kolejny tom wydawnictwa (omówienie poprzednich por. ,,Sobótka", 1977, nr 3, 
s. 421-424 i 1978, nr 3, s. 451-453) jest nieco mniejszy rozmiarami od poprzednich,
ale i tak obszerny. Składa się z 12 prac, w tym 7 artykułów, 1 biografii, 3 pozycji
-w dziale materiałów i bibliografii. Pod tym względem przypomina tomy poprzednie,
a nie inaczej jest i z innymi cechami. Zespól autorski pochodzi z Opola, które tym
razem dzierży prym (5 autorów), Wrocławia i Katowic, zagranicę reprezentuje autor
z Ostrawy. Chronologicznie przeważa okres do 1918 r. (4 prace oraz jedna sięgająca
od 1890 do 1939 r.) nad okresem międzywojennym (2 prace oraz jedna obejmująca
też okres po 1945 r.), latami II wojny światowej (1 praca) i czasami PRL (2 prace).

Terytorialnie, podobnie jak w poprzednich tomach, przewagę ma Śląsk Górny
i Opolski (7 prac; rozgraniczenie tych terminów, jak to się nieraz zdarza, nie jest
wyraźne), nad Dolnym (2 prace), Zagłębiem Dąbrowskim i Śląskiem Cieszyńskim
(po 1 artykule). Pod względem zagadnień i tym razem przeważa ruch robotniczy,
najbardziej dzieje partii, mniej ruchu zawodowego, nad strukturą społeczną i po
łożeniem proletariatu. Niewiele jest wypadków terytorialnego wychodzenia poza
Śląsk (w jednym wypadku chodzi bardziej o stosunki w całej Rzeszy niż o teren
śląska), nieco więcej poza problematykę dziejów proletariatu i ruchu robotniczego
(2 prace dotyczą nie tylko tych zagadnień). W sumie cechy tego tomu (przewaga
Górnego śląska i ruchu robotniczego) uznać należy za zrozumiale, dobór zaś ma
teriałów za konsekwentny. Pozytywnie ocenić też można umiejętność łączenia
wszechstronności z trzymaniem się tzw. profilu wydawniczego.

Prace w poszczególnych działach ułożone są chronologicznie, można mieć tylko 
wątpliwości, czy zaczynający tom artykuł S. Michalkiewicza o charakterze przy

czynku, którego poważną część stanowi aneks źródłowy, nie nadawał się bardziej 
do działu materiałów. 

Przeciętna objętość prac skurczyła się nieco, ponad przeciętną wykracza znacz
nie materiałowa praca M. Labuza o obchodach pierwszomajowych. W opracowaniu 
F. Hawranka można by sobie darować zamieszczenie zarówno niemieckiego tekstu in
strukcji KPD dla komunistów zasiadających w samorządzie gminnym, jak i jej
polskiego tłumaczenia.

Wspomniany już artykuł Michalkiewicza, Przyczynek do dziejów socjaldemo-
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kracji na Górnym Śląsku, stanowi, jak pisze Autor, ,,próbę mikroanalizy jednej 

z pierwszych organizacji powstałych na tym obszarze" (s. 13), a mianowicie Związku 
Robotniczego w Raciborzu, założonego w 1890 r. Podstawą stały się materiały od

nalezione w archiwum w Merseburgu. W postaci aneksów dodał Autor statut 
organizacji i spis członków. Słusznie utworzenie związku połączone zostało z falą 
strajkową z 1889 r., brak natomiast podkreślenia tego, że działo się to na kilka 
miesięcy przed usunięciem ustawy antysocjaldemokratycznej, gdy w dodatku wia
domo już było, iż nie zostanie ona przedłużona. 

M. Myska opublikował obszerną rozprawę, poświęconą Strukturze społecznej

Śląska Cieszyńskiego w drugiej połowie XIX w., ściślej biorąc w latach 1869-1900, 

gdyż Autor oparł się przede wszystkim na drukowanych spisach austriackich z tych 
dwóch lat. Kolejno poruszył rozwój demograficzny, ogólny rozwój gospodarczy 
3 powiatów, podział pracujących na zawodowo czynnych i biernych, podział ich 

według gałęzi wytwórczości, strukturę klasową i rozczłonkowanie proletariatu. Nie 
podano nazwiska tłumacza (chyba, że sam Autor pisał w języku polskim), w tekście 
zaś trafiają się nie najzręczniejsze zwroty. 

Struktury społecznej dotyczy także artykuł L. Balickiego, tym razem tylko 
górników z Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1870-1913. Autor nieraz pisał już 
o tym regionie, w swoich pracach opiera się głównie na archiwach górnośląskich,
a kolejne zagadnienie podzielił na parę części - przesłanki przemian, struktura
zawodowa, praca kobiet i młodocianych, dodając także urywek o placach i wa
runkach pracy.

Również i R. Gelles pisał już sporo o dziejach Wrocławia w latach 1914-1918, 

w omawianym tomie o ruchu zawodowym. Wyzyskał głównie drukowane spra
wozdania organizacji socjaldemokratycznych. Stosunkowo wiele powiedział o sytuacji 
przed 1914 r., a w latach wojny mowa jest i o ruchu strajkowym. Z drobiazgów 
niezbyt jasne są uwagi o niesocjalistycznych związkach przed 1914 r. (s. 135); cho
dzi o „skaczącą" liczebność organizacji chrześcijańskich - mogła ona wynikać czy 
to z różnego określania w sprawozdaniach socjalistycznych, czy to z wypierania 

„kierunku kolońskiego" przez „berliński", popierany przez kurię wroclawską, który 
socjaliści mogli zaliczać do żółtych związków. 

F. Hawranek, pisząc o komunistach na czele walki bezrobotnych na Sląsku Opol
skim w latach 1925-1928, oparł się na prasie i na materiałach archiwalnych z Opola. 
Wyniki akcji KPD ocenił jako bardzo skromne w stosunku do zamierzeń i użytych. 
środków, powodów zaś tego szuka w warunkach lat stabilizacji, fluktuacji wśród. 
bezrobotnych i w stałym podkreślaniu przez komunistów celów politycznych, dążenia 
do rewolucji i dyktatury proletariatu. 

C. Sputek zajmuje się dziejami PZPR w woj. katowickim; w nowym artykule

omówiła wprowadzenie legitymacji partyjnych w 1949 r. i kolejne ich wymiany 

w latach 1959, 1967 i 1974-1975. Do pracy dodała obszerne tabele, a choć w tekście· 
jest sporo opisów i ocen, zwróciłbym uwagę zwłaszcza na liczby, których w arty
kule jest bardzo wiele. Najdokładniej opisana jest wymiana z 1975 r., w tym urywku 
Autorka podała chyba zbyt wiele szczegółów. 

J. Popera na podstawie archiwaliów partyjnych pisze o trudnościach adaptacji

ludności autochtonicznej na Opolszczyźnie w latach 1950-1953. Już w tytule zastrzegł 
się, że omawia tylko „niektóre problemy" i rzeczywiście ten skomplikowany i trudny· 

problem nie został omówiony w całości. 
Z. Kowalski i W. Lesiuk w dziale biografii omówili sylwetkę Jana Mrochenia,

działacza KPD z okresu międzywojennego, a PZPR z czasów PRL. 

We wspomnianej już pracy M. Labuz przedstawił dane do obchodów pierwszo

majowych na Górnym Sląsku w latach 1890-1939. Informacje z archiwaliów, prasy

i opracowań ułożył kronikarsko latami, a pod każdym rokiem w 7 działach - przy
gotowania, przeciwdziałanie burżuazji, założenia polityczne, przebieg wystąpień„ 
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represje, skutki i wykaz źródeł. Walorem jest przejrzystość, ale granice między 

tymi działami nie zawsze są łatwe do nakreślenia. Gdy zaś z wykazu będzie korzystał 

historyk, trudno mu będzie znaleźć źródło odnoszące się do konkretnej wzmianki. 

Od 1922 r. Autor nie wprowadził podziału Sląska na część w Polsce i w Niem

czech. 

Jak już wspomniałem, Hawranek opublikował i omówił instrukcję KPD dla 

komunistów, zasiadających w samorządzie gminnym, wydaną w 1924 r. Odnosiła 

się ona do całej Rzeszy, uderza niezwykle dokładne określanie zachowania członków 
KPD w każdej sytuacji, a także, znana skądinąd, zdecydowana wrogość do SPD. 

J. Rymarczyk już od dłuższego czasu zajmuje się położeniem robotników w gór

nictwie dolnośląskim, opierając się na archiwaliach wałbrzyskich. W omawianym to

mie napisał o eksploatacji robotników przymusowych, także jeńców wojennych, 

w latach II wojny światowej. 
Jak w poprzednich tomach, H. Lipka zamieściła Bibliografię opracowań na 

temat dziejów klasy robotniczej (w szerokim tego słowa znaczeniu), tym razem za 

lata 1976-1977. 

Na zakończenie trzeba, niestety, wspomnieć, o nie najlepszej w tym tomie 

korekcie; oba egzemplarze, które miałem w ręku, były zdefektowane (odbiło się do 

na biogramie Mrochenia, którego nie moglem przeczytać). 

Adam Galos 

Z. K o w a l s k i, T. S w e d e k, ALEKSANDER ZAWADZKI PRZYJACIEL

OPOLAN, Opole 1979, ss. 228 + ilustracje. 

Prezentowana publikacja jest próbą biografii Aleksandra Zawadzkiego w „okresie 

opolskim", który zajął szczególne miejsce w drodze życiowej tego wielkiego Polaka. 

Książka poświęcona jest związkom gen. A. Zawadzkiego z mieszkańcami i sprawami 
Sląska Opolskiego, które przypadły na niełatwe lata odbudowy państwowości Polski. 

Autorzy podkreślili wielki wkład pełnomocnika rządu lubelskiego i I woj'ewody 

śląskiego w utrwalaniu więzi społecznych na Opolszczyźnie. 
Bardzo oryginalna jest konstrukcja biografii, co stanowi dodatkowy walor pracy. 

Składa się ze zwięzłej informacji biograficznej, w której zaprezentowano interesujące 
uwagi z życia i całokształtu działalności Zawadzkiego w latach 1899-1964, pod

kreślając najmocniej „rozdział opolski". 

Część druga i trzecia - źródłowa, stanowi ilustrację oraz uzupełnienie i pod

budowę kartograficzną części monograficznej, zatytułowanej „Problematyka Sląska 

Opolskiego w działalności wojewody śląskiego gen. Aleksandra Zawadzkiego". Na 

część drugą składają się przemówienia Zawadzkiego i relacje prasowe z lat 1945-

1961. Publikowane tu :i..ródła dotyczą wyłącznie problematyki Sląska Opolskiego. 

Autorzy wyeliminowali z nich informacje, które dotyczyły spraw ogólnokrajowych 

i międzynarodowych, a nawet pozostałej części województwa śląskiego. Z wystąpień 
wojewody podczas uroczystości regionalnych i państwowych czytelnikowi rysuje się 

obraz A. Zawadzkiego jako działacza partyjnego i państwowego. Cel, jaki sobie 

wytyczył w okresie budowy zrębów władzy ludowej, to repolonizacja, zagospodaro

wanie a w konsekwencji faktyczny powrót Sląska Opolskiego do Macierzy. 
W części trzeciej „Aleksander Zawadzki we wspomnieniach Opolan" zawarta jest 

charakterystyka i ocena wojewody śląskiego jako męża, stanu, a przede wszystkim 

jako człowieka w kontaktach ze społeczeństwem opolskim. ,,Jak Polska długa i sze

roka spotyka się zakłady pracy, szkoły, ulice, noszące imię Aleksandra Zawadzkiego. 
A przecież - jeśli chodzi o Opolszczyznę - nikt przed, ani podczas wojny go nie 

znal. Czym więc zaskarbił wdzięczność ludu ·Śląskiego?" (s. 152). Odpowiedź na to 
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pytanie znajduje czytelnik w książce. We wszystkich przytoczonych w publikacji 

wspomnieniach podkreślano jego szczerość i bezpośredniość w obcowaniu z ludźmi, 

któ1·ych problemów nie traktował jako marginalnych. 

W późniejszych latach, kiedy gen. A. Zawadzki przeszedł do służby w centralnych 
organach władz politycznych i państwowych w Warszawie, ,,okazywał nadal dużo 
serca dla spraw Górnego Sląska i Opolszczyzny" (s. 184). 

Książkę zamyka kronika ważniejszych wizyt A. Zawadzkiego na Sląsku Opol
skim i bibliografia. 

Wydanie omawianej pracy, przygotowanej przez pracowników Instytutu Sląskie
go w Opolu, jest tym cenniejsze, że wiąże się z 90 rocznicą urodzin A. Zawadzkiego. 

Jerzy Juchnowski 

POLSKIE TRADYCJE WOJSKOWE DOLNEGO SLĄSKA, pod zbiorową re

dakcją Emila Jadziaka, Warszawa-Wrocław, 1978, ss. 261. 

Recenzowana praca stanowi zbiór referatów z dwu sesji naukowych posw1ęco
nych osadnictwu wojskowemu i dziejom 2 Armii Wojska Polskiego, których do
robek wzbogacony został artykułami mówiącymi o najdawniejszych dziejach mili
tarnych Dolnego Sląska i zarysie historii Sląskiego Okręgu Wojskowego. 

Rozległość tematyki sprawiła, iż wyeksponowane zostały w niej głównie dwa 
momenty, istotne do kształtowania się polskich tradycji wojskowych Dolnego Sląska: 
udział 2 Armii w operacjach końcowej fazy wojny (częściowo poruszone zostało 
zagadnienie udziału 2 Armii w umacnianiu państwowości) oraz początki osadnictwa 
wojskowego na Dolnym Sląsku. Jest to zatem głównie nawiązanie do tradycji wy
zwoleńczych i osadniczych z okresu lat 1945-1948. 

Interesującą i merytorycznie uzasadnioną próbą ukazania genealogii tradycji 
wojskowych, jest zawarty w części I zarys historyczny polskich tradycji wojskowych 
na Dolnym $Iąsku. Miał on na celu udokumentowanie analogii historycznych, po

zwalających na lepsze zrozumienie historycznej doniosłości wydarzeń zaszłych po 
II wojnie światowej. Powstały tu jednak skróty i opuszczenia faktów, jak np. 
nie wspomina się o walkach o połączenie Dolnego Sląska z Polską w XIV w. 
(zmagania o uniezależnie.nie od panowania Luksemburgów, którymi kierował książę 
świdnicki Bolko) ani o tradycjach powstań śląskich z lat 1919-1921. Również mar
kuje się tylko historyczną ciągłość polskich tradycji wojskowych na przestrzeni wie
ków od XV do XIX. 

Zasługą autorów jest zobrazowanie w chronologicznym i logicznym porządku 

dziejów frontowych 2 Armii Wojska Polskiego. Ilustruje to zagadnienie część II 
zbioru pod red. R. Majewskiego. Zwłaszcza pierwsze artykuły (E. Ucieńskiego, 

R. Majewskiego, K. Kaczmarka i S. Gacia) zawierają sporą porcję informacji
o kolejnych fazach tworzenia i dyslokacji tej formacji.

Historykowi badającemu procesy zagospodarowania i zasiedlenia ziem zachod
nich i północnych w latach 1945-1948 wielu danych dostarczają omówienia w częś
ci III pracy (,,Osadnictwo wojskowe na Dolnym Sląsku", pod red. B. Pasierba). 
Znajdujemy tu materiał o zróżnicowanym charakterze. Obok naukowych rozważań 

problematyki osadnictwa wojskowego, są tam także relacje osadników wojskowych. 
We wprowadzającym referacie B. Pasierb rozważa liczne aspekty składające 

się na współczesne pojęcie „epopei powrotu". Dokumentując jego wymiar histo

ryczny Autor koncentruje główną uwagę na zagadnieniu materializacji idei powrotu 
Polski nad Odrę, Nysę Lużycką i Bałtyk. Wykazuje rozmiary dwu równoczesnych 
akcji: osadnictwa polskiego i transferu ludności niemieckiej, dowodząc, iż mimo 
olbrzymiej skali tych przedsięwzięć i skąpych środków, realizowano je w sposób 
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sprawny oraz w zgodzie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Interesu

jąca jest szczególnie ocena Autora odnosząca się do działalności Państwowego 
Urzędu Rapatriacyjnego (s. 127). 

Przedstawieniu udziału w akcji zasiedlenia Dolnego Sląska Związku Osadników 

Wojskowych oraz aparatu polityczno-wychowawczego WP poświęcono większość 

referatów w tej części. M. in. L. Styś przedstawił organizację oraz przebieg osad

nictwa wojskowego i efekty działalności ZOW. 
Socjologicznymi aspektami dolnośląskiego osadnictwa wojskowego zajął się 

B. Gralak, dając wnikliwą analizę motywów osiedlania się byłych żołnierzy i party

zantów na ziemiach zachodnich, czynników warunkujących ich adaptację i integrację

oraz roli związków kombatanckich w procesie zasiedlania.

Nazbyt powierzchownie ukazano natomiast w szkicu A. Chojeckiego rolę apa

ratu polityczno-wychowawczego WP w propagowaniu osadnictwa wojskowego. 

Problem ten ściśle łączy się z szerokim kompleksem spraw, które jak dotąd nie 

zostały należycie oświetlone w literaturze naukowej. Chodzi mianowicie o podłoże 

i skutki dyrektyw władz państwowych, formułowanych w okresie pionierskim, szcze
gólnie w momencie, kiedy na forum międzynarodowym rozstrzygano kwestię ziem 
zachodnich i północnych. W tym kontekście widzieć należałoby rozkaz Naczelnego 
Dowództwa WP z 5 VII 1945 r. i pochodne mu zalecenia Zarządu Polityczno-Wy
chowawczego 1 Armii z 20 VII 1945 r. Interesujące byłoby pokazanie, w jaki sposób 
owe wytyczne zostały wyeksponowane w propagandzie politycznej w wojsku. 

Problematyce osadnictwa wojskowego były też poświęcone wystąpienia E. Kościk 

i Z. Wojdalskiego. Cennym przyczynkiem do poznania historii osadnictwa wojsko
wego na Dolnym Sląsku są zawarte w omawianej części pracy informacje o działal
ności Związku Osadników Wojskowych. Pochodzą one od świadków wydarzeń, byłych 
działaczy tej organizacji. Relacje, choć podane skrótowo i na pewno w sposób nie
pełny, przybliżają realia okresu, pozwalają wczuć się w atmosferę tamtych lat. 
Szkoda tylko iż. są to ze zrozumiałych względów ogólne dywagacje, nie zaś usto
sunkowanie się do problemów w szerokiej skali. Np. można by oczekiwać uzyskania 
tą drogą przekazu nastrojów panujących wśród społeczności ziem zachodnich 
w pierwszych latach powojennych. Wart zobrazowania byłby jej stosunek wobec 
doniosłych wydarzeń politycznych, jak referendum ludowe i wybory sejmowe. 

Qd pozostałych części zbioru różni się ze względu na tematykę i sposób ujęcia 

część IV, stanowiąca zwięzłą informację o kierunkach pracy Sląskiego Okręgu 
Wojskowego. Jawi się tu zgoła odmienny problem, który można było ukazać w re

lacji: tradycje oręża-patriotyczne wychowanie społeczeństwa. Wspomnienie tradycji 

wojskowych, odleglejszej i najbliższej daty, ściśle wiąże się z praktyką wychowa
nia obywatelskiego. Toteż nasuwa się pytanie, czy nie należało rozszerzyć kręgu 

omawianych problemów o dodatkowy materiał poznawczy, w rodzaju studium 
socjologicznego, mogący dać ocenę wykorzystania treści płynących z pielęgnowania 
tradycji w edukacji politycznej w wojsku. Dałoby się wówczas uniknąć dość jedno
stronnie sprawozdawczego opisu wydarzeń. 

Praca zawiera wiele ilustracji i zdjęć, fotokopie dokumentów, zestawienia licz
bowe, szkice i mapy sytuacji frontowych. Przydatnym dopełnieniem opisu wydarzeń 

są, zamieszczone w częściach II i III, charakterystyki literatury i zasobów źród

łowych. 

Jest to zatem praca wartościowa. Z racji popularnonaukowego charakteru wska

zanym byłoby wykorzystanie jej w nauczaniu szkolnym, jako szczególnie przydatnej 
w kształtowaniu wiedzy o historii, przede wszystkim najnowszej regionu dolno

śląskiego. 

Marian S. Wolańskt 
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M. F a  z a n, J. K a  n t y k  a, SERCA, MYŚLI, CZYNY LUDOWEJ OJCZYŻNIE,
SZKICE Z DZIEJÓW RUCHU MLODZIEŻOWEGO W WOJEWÓDZTWIE KATO

WICKIM, Katowice 1978, SS. 442 + ilustr. 

Ruch młodzieżowy na śląsku i w Zagłębiu ma bogate tradycje. O roli młodzieży 
i jej kolejnych organizacji na terenie województwa katowickiego traktuje omawia
na książka. Nie jest to monografia naukowa, raczej popularny szkic ukazujący roz
wój organizacyjny i ideowo-polityczny ruchu młodzieżowego. Pokazuje ona kierunki 
działań, formy pracy poszczególnych organizacji i związków młodzieży, na różnych 
etapach budownictwa socjalistycznego. Zmiany, jakie następowały, czy to w meto
dach działania organizacji, czy też w ich zasadach programowo-organizacyjnych, uka
zane zostały na szerokim tle przeobrażeń dokonujących się w kraju. 

Poszczególne istniejące w Polsce Ludowej organizacje młodzieżowe Autorzy 
przyporządkowali pokoleniom, przed którymi życie stawiało coraz to inne zadania. 
Omówienie tych zadań i metod ich realizacji, a także trudności, jakie napotykano, 
zawarli Autorzy w pięciu częściach pracy. 

W części pierwszej, zatytuowanej „Pokolenie walki", omówiono organizacje re
wolucyjnej młodzieży okresu przedwojennego, ukazując społeczno-gospodarcze pod
łoże, z którego ów ruch WYrastał, oraz jego formy organizacyjne i metody działań. 
Omówiono tu również organizacje młodzieżowe okresu wojny i okupacji. 

Część drugą „Pokolenie walki i pracy" poświęcono Związkowi Walki Młodych. 

Na Śląsku i w Zagłębiu organizacja ta bardzo szybko stała się najpotężniejszą w ca
łym ruchu młodzieżowym. Potrafiła do swej wizji nowej Polski przekonać nie 
tylko inne organizacje i związki, lecz także młodzież niezaangażowaną. Nic więc 
dziwnego, że gdy w 1948 r. powstał Związek Młodzieży Polskiej, o którym mówi 
część trzecia „Pokolenie ZMP", organizacja katowicka ZWM wniosła do niej silne 
organizacyjnie i politycznie kadry. W okresie po rozwiązaniu ZMP, gdy dyskusje 
o przyszłości polskiego ruchu młodzieżowego przybierały bardzo ostre formy, młodzież
śląska zdecydowanie odrzuciła wszelkie koncepcje zerwania z socjalizmem i partią.
Potrafiła przezwyciężyć kryzys i do Związku Młodzieży Socjalistycznej przenieść
z ZMP to, co w jego działalności było najlepsze. Działania ZMS w województwie
katowickim ukazuje część czwarta, zatytułowana „O jedność młodego pokolenia".
Szczególnie charakterystycznym zjawiskiem tego okresu było znaczne rozszerzenie
działalności organizacji ogarniającej coraz więcej istotnych dla młodego pokolenia
problemów, znacznie wzbogacającej formy oddziaływania. Rozdział ostatni mówi
o działalności Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej.

W każdej części, obok ogólnych informacji o miejscu i roli organizacji w życiu
społeczno-politycznym kraju czy regionu, znajdziemy szereg danych o metodach 
pracy specyficznych dla województwa katowickiego. Szczególnie ważkie są pod tym 
względem obficie cytowane dane statystyczne. Ukazują one zarówno wzrost szere
gów organizacji, jak i, co szczególnie istotne, efekty ich działania. Ukazując tym 
samym konsekwentnie utrzymywany kierunek rozwoju ruchu młodzieżowego, jego 
wkład w rozwój Polski Ludowej. 

Lech Kalicki 

J. M ą d r y, KULTURA JAKO INSTRUMENT POLITYKI ZAGRANICZNEJ
RFN 1949-1975, Katowice 1978, SS. 275. 

Wśród wielu prac o charakterze niemcoznawczym na uwagę zasługuje książka 
J. Mądrego, podjęto w niej bowiem tematykę, która w dotychczasowych badaniach
stanowiła nierzadko problem marginalny. Tymczasem rozwój sytuacji międzyna-
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rodowej, zwłaszcza ostatnich lat, dążenie do odprężenia i pokojowego współistnienia 

państw o różnych systemach społecznych sprawiły, że kultura jako instrument poli

tyki zagranicznej nabrała szczególnego znaczenia. 

Pierwsza część książki, ,.Dzieje, rozwój i koncepcje programowo-organizacyjne 

współpracy kulturalnej RFN z zagranicą", zawiera cztery rozdziały. W rozdz. I 

pt. ,.Zarys procesu kształtowania się form, celów i zadań niemieckiej zagranicznej 

polityki kulturalnej" Autor kreśli początki kształtowania tej polityki jako wyniku 

oddziaływania na siebie polityki i kultury, począwszy od XIX w. 

Nacjonalistyczne koncepcje kulturalne, inspirujące politykę niemiecką przed 

I wojną światową, legły u podstaw totalnego systemu państwa hitlerowskiego, 

a w latach 1933-1945 zaangażowano zagraniczną politykę kulturalną w sprawę 

kształtowania poza granicami III Rzeszy osławionej V Kolumny i istotnie odegrały 

one tu niebagatelną rolę. Autor podkreśla, iż niektóre koncepcje programowe, or

ganizacyjne, formy działania z przeszłości przetrwały w RFN do dziś. 

W rozdz. II zarysowano program, zadania, cele i model organizacyjny w latach 

1949-1969. Podjęte w latach pięćdziesiątych główne kierunki zagranicznej polityki 

kulturalnej RFN zmierzały przede wszystkim do przełamania dość powszechnej 

nieufności wobec Niemców, jako rezultatu II wojny światowej. Chciano przekonać 

inne narody o pokojowych i demokratycznych przemianach w społeczeństwie, co nie 

przeszkodziło w równoczesnym reaktywowaniu działalności dawnych instytucji wy

konawczych oraz rozwoju metod działania wypróbowanych w przeszłości. Zjawiska 

kulturalne w Niemczech zachodnich, uważane są za trzecią, obok politycznych 

i gospodarczych, płaszczyznę polityki zagranicznej lub tzw. trzecią scenę (Dritte 

Bilhne) tej polityki. 

W latach sześćdziesiątych, w okresie dużego rozwoju różnych instytucji reali
zujących zagraniczną politykę kulturalną i jednocześnie walki z ideologią krajów 

socjalistycznych, narastała krytyka dotychczasowego modelu tej polityki. Z tego ducha, 

jak się wydaje, wynikały kolejne inicjatywy rządu federalnego koalicji SPD/FDP 

w latach 1969/1971, o których Autor pisze w rozdz. III pt. ,,Opracowywanie nowego 

programu i modelu organizacyjnego". Gdy polityka „wielkiej koalicji" prowadzona 

była pod hasłem „odprężenia przez zbliżenie", tzw. nowa polityka wschodnia wobec 

państw socjalistycznych nie spełniła oczekiwań, konieczność zmiany tej polityki wy

stąpiła z dużą ostrością. 

Warto zwrócić uwagę na przeniesienie w „wytycznych" głównego ciężaru wy

miany kulturalnej z zagadnień szkolnictwa niemieckiego za granicą, kursów języ

kowych i działalności artystycznej na społeczne problemy współczesnego świata. 

Uniwersalność tej propozycji miała ułatwić podjęcie dialogu z ośrodkami kształto

wania opinii publicznej w krajach o różnych ustrojach społeczno-politycznych 

z uwzględnieniem krajów wspólnoty socjalistycznej: 

W rozdz. IV, zatytułowanym „Istota dokonanych zmian - program i model 

organizacyjny w świetle »wytycznych zagranicznej polityki kulturalnej«", Autor 

podaje własną interpretację powyższego dokumentu. 

Część druga książki zawiera omówienie instytucji wykonawczych i realizację 

współpracy kulturalnej z zagranicą. Rozdz. I, pt. ,.Instytucje wykonawcze", przedsta

wia obraz olbrzymiej machiny organizacyjnej, na którą składa się około 500 insty

tucji wykonawczych. Zamieszczone w książce tabele i mapy utwierdzają czytelnika 

w przekonaniu, iż zasięg i rozmiary całej działalności i związane z tym nakłady 

finansowe są wręcz gigantyczne. 

W rozdz. II Autor podjął próbę przedstawienia węzłowych problemów zachod

nioniemieckiej polityki kulturalnej wobec krajów europejskiej wspólnoty socjali

stycznej. ,.Warunki rozwoju współpracy oraz koncepcje programowe do jesieni 

1969 r". stanowią pierwszy temat Jego rozważań. 

W kolejnej części II rozdziału Autor rozpatruje „Przyczyny, kierunki i rezultaty 
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modyfikacji programu na przełomie 1969 i 1970 r". Novum programu lat siedem

dziesiątych: respektowanie zasad koegzystencji, a nie działań na rzecz likwidacji 

państw socjalistycznych, ogłoszenie „Wytycznych", które zbiegło się chronologicznie 

z zakończeniem rozmów i podpisaniem w Moskwie i w Warszawie układów między 
Związkiem Radzieckim a RFN oraz Polską a RFN stanowiły „punkt zwrotny w roz

woju dotychczasowej zachodnioniemieckiej polityki kulturalnej przyczyniając się do 

znacznej aktywizacji wzajemnych kontaktów kulturalnych". W „Wytycznych" do

strzega się jednak - zdaniem Autora - przewijanie się dwóch nurtów programo
WYCh: jawnego, opartego na hasłach utrwalenia pokoju, współpracy ze wszystkimi 

krajami, humanizacji polityki itp, oraz ukrytego, który WYZnacza pierwszemu reali

zację ściśle określonych, chociaż nie wymienianych expressis verbis zadań politycz

nych i ideologicznych służących WYlącznie RFN. Popieranie zaś w RFN sil odweto
WYCh, ziomkostw, instytucji działających na szkodę krajów socjalistycznych itd. nie 

zawsze pozwala wierzyć w szczerość intencji zawartych w „Wytycznych". 

Dalej Autor zwraca uwagę, że „we współczesnym programie zachodnionie

mieckiej zagranicznej polityki kulturalnej NRD traktowana jest jako problem od

dzielny. NRD nie może być traktowana - w myśl wielu publikacji zachodnio

niemieckich - jako państwo wspólnoty socjalistycznej. Głoszono również tezę 
o jedności kulturalnej Niemców, mieszkańców obu państw. Szereg innych ustaleń

Autora prowadzi do wniosku, iż nie ma wątpliwości co do tego, że ewolucja założeń
zagranicznej polityki kulturalnej RFN nie może oznaczać zmiany głównych celów

i tendencji, które, jak dobrze pamiętamy, zostały wypracowane w okresie ade

nauerowskim.
Wydaje się, że nadanie nowej roli sprawom kultury w całokształcie zagranicznej 

polityki RFN obliczone było na uzyskanie rezultatów przede wszystkim w europej

skich krajach państw socjalistycznych. Stąd pewien niedosyt po przeczytaniu II roz
działu, Autor bowiem nie uznał za stosowne poświęcić tym problemom więcej uwagi. 

Wydaje się także, iż polskiego czytelnika usatysfakcjonowałoby zapewne szersze, 

niż to uczyniono, przedstawienie zagranicznej polityki kulturalnej wobec Polski. 
Współpraca kulturalna z krajami rozwijającymi się, krajami „Trzeciego Swiata", 

o czym traktuje rozdz. III, to ostatni z problemów poruszanych w książce. W kon
taktach z tym obszarem „czynnik ekonomiczny a nie wartości kulturalne stały się
formą realizacji celów zagranicznej polityki kulturalnej RFN".

Publikacje zachodnioniemieckie z lat 1975-1977, jak zauważa Autor w zakoń
czeniu, wskazują na trudności z praktycznym wcielaniem w życie nowego programu 

i systemu organizacji zagranicznej polityki kulturalnej. Mimo to podjęcie całego 
WYsiłku modernizacyjnego, ożywienie ruchu intelektualnego niesie z sobą wiele 

zjawisk pozytywnych. 

Dobrze się stało, że właśnie teraz ukazała się omawiana książka. W okresie bo

wiem po zakończeniu Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Hel
sinkach jesteśmy świadkami ożywionej dyskusji na temat przepływu informacji, 

dorobku kulturalnego, współpracy międzynarodowej itp. Książka w sposób przej
rzysty i ciekaWY przybliża czytelnikowi i niekoniecznie znawcy przedmiotu jeden 

z elementów dość zawilej polityki zagranicznej, dotyczący polityki państwa liczącego 

się na arenie międzynarodowej. 
Wybrane pozycje literatury, czasopism naukoWYch i fachowych, prasy, które 

WYkorzystal Autor, stanowią solidną bazę niniejszej książki. Czytelnik otrzymuje 

jedną z nielicznych polskich pozycji poświęconych zagranicznej polityce kulturalnej 
RFN. W Polsce, kraju wyczulonym na problematykę niemcoznawczą, jest to pozycja 

ze wszech miar pożądana. 

Janusz M. Kupczak 
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A. i C. N o w a c  z y k o  w i e, REGION LEGNICKI. ZARYS CHARAKTERYSTYKI

GEOGRAFICZNEJ, pod redakcją Antoniego Bojakowskiego, Warszawa-Wrocław

1978, SS. 110.

Ta nieduża objętościowo, ale bardzo ciekawa książka wydana została wspólnymi 

silami przez wielce zasłużone dla regionu Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy 

oraz Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne we Wrocławiu, przy częścio

wej finansowej pomocy legnickiego Kuratorium Oświaty i Wychowania. Ukazała się 

ona w niemałym nakładzie 5000 egzemplarzy, po dosyć przystępnej cenie 30 zł. Na 

osobną pochwałę zasłużył sobie jej edytor: wrocławski oddział PWN, tudzież Wro

cławska Drukarnia Naukowa, za dobry druk książki, ładną, chociaż może i skromną 

szatę graficzną. 

Publikacja wychodzi naprzeciw szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu, mimo 

że pomyślana została jedynie jako dość obfite materiały regionalne przy nauczaniu 

geografii w klasach od IV do IX dziesięcioletniej szkoły średniej. Niezależnie od 

tego w opracowaniu, zwłaszcza w jego drugiej części, znajduje się sporo wiado

mości przydatnych równie.ż dla nauczycieli wychowania obywatelskiego oraz pro

pedeutyki nauki o społeczeństwie. 

Zasadniczą treść książki podzielono na dwie podstawowe części. Pierwszą z nich 

(s. 8-50) poświęcon9 problematyce środowiska geograficznego regionu legnickiego, 

przy czym Autorzy całkiem słusznie utożsamiają go z województwem legnickim. 

Należy więc w pełni zrozumieć, jak ogromne trudności piętrzyły się przed nimi 

podczas zbierania i przygotowywania materiałów, przede wszystkim danych staty

stycznych. Chodziło przecież o to, aby były one przynajmniej z grubsza porównywal

ne w czasie, zwłaszcza zaś na tak bardzo zmiennym w przeszłości terytorium 

regionu legnickiego, w dzisiejszych bowiem kształtach funkcjonuje on dopiero od 
1975 r. W części pierwszej omówiono położenie geograficzne, budowę geologiczną, 

ukształtowanie powierzchni, klimat, sieć wodną, świat roślinny i zwierzęcy, wreszcie 

sprawy związane z niezwykle ważną dla współczesnego człowieka ochroną środo

wiska naturalnego regionu. 

W części drugiej (s. 52-92) przedstawiono stosunki demograficzne oraz gospo

darkę, scharakteryzowano więc m. in. trudny okres odbudowy po zakończeniu 

II wojny światowej, zmieniającą się w toku 30-lecia powojennego strukturę zawodową 

ludności oraz podziały administracyjne, wzrastającą znajomość zasobów mineralnych 

i ich poszerzającą się gwałtownie eksploatację, rozwój przemysłu, handlu i usług, 

komunikację - kolejową, samochodową i miejską, w końcu stan i przemiany w rol

nictwie. Wszystko to rzucono na szerokie tło porównawcze całego państwa, za co 

należy Autorów pochwalić. Wśród badaczy regionalnych istnieją bowiem bardzo 

często niezdrowe tendencje rozpatrywania analizowanych obszarów w całkowitej 

izolacji od reszty kraju, przez co zubożają oni nasze wiadomości o danych regionach, 

wyrządzając im dużo krzywdy. 

Natomiast niewielka część trzecia (s. 94-104) traktuje o problemach metodycz

nych. Autorzy zastanawiają się tu nad możliwościami realizacji tematyki regionalnej 

w procesie nauczania w szkole oraz w pracy pozalekcyjnej ucznia. Dodano do niej: 

kwestionariusz inwentaryzacji cech regionu, zestaw pytań (31) oraz słowniczek mniej 

potocznych terminów (19) geograficznych. 

Korzystanie z recenzowanej pracy ułatwiają liczne mapy (8), diagramy i wy

kresy (9), tablice i zestawienia statystyczne (12), wykaz podstawowej, najważniej

szej literatury przedmiotu (46 pozycji), wreszcie dobrze zrobione, wyraźne - co 

ostatnio nie zawsze drukarzom się udaje - ilustracje (23) na kredowych wklejkach. 

Dużo miejsca w książce Nowaczyków zajmuje legnickie czerwone złoto - miedź, 

od dłuższego już czasu główne bogactwo województwa. Wiele ciekawych informacji 

znajdzie tu dla siebie także czytelnik interesujący się historią, szczególnie dziejami 
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najnowszymi, okresem powojennego 30-lecia. Sporo mówi się w niej o tym, jak 
kształtowało się nowe życie w Legnicy i okolicy w pionierskich latach powojen

nych, jak wzrastał ich potencjał ekonomiczny, ranga i znaczenie w całokształcie gos

podarki naszego kraju. Autorzy przypominają nam, że fabryki legnickie do 1945 r. 
nie były zbyt liczne i wielkie, a w czasie ostatniej wojny ich produkcja w ogromnej 
części wprzęgnięta została w mechanizm militarny „Wielkiego Reichu", dostarczając 
zdrowo przemarzniętym na wschodnim froncie żołnierzom Wehrmachtu swetrów, 

ciepłych koszul i grubych gaci, szalików i nauszników, co rzecz oczywista nie zwięk
szyło ich waleczności. 

Zresztą w omawianej książce znajdziemy niemało innych, oryginalnych - ale 

zawsze przecież interesujących niekłamanego regionalistę - wiadomości. Dowiemy 

się na przykład o tym, że łowione w Jeziorze Kunickim szczupaki zakażone są 
tasiemcami! (s. 44). Wyczytamy również, dlaczego na wiosnę czujemy się w tych 

stronach wyśmienicie, natomiast na jesieni nasze samopoczucie, nasz stan psychiczny 
i fizyczny jest pod przysłowiowym zdechłym Azorkiem (s. 34). 

W sumie książka jest pozycją wartą polecenia szerokiemu gronu odbiorców -
miłośnikom regionu legnickiego, chociaż nie tylko, i chyba szybko zniknie z pólek 

księgarskich. 

Julian Janczak 

KATALOG DAWNYCH MAP RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KOLEKCJI 
EMERYKA HUTTEN CZAPSKIEGO I W INNYCH ZBIORACH, t. I: MAPY XV
XVI WIEKU, opr. W. Kret, Wrocław 1978, ss. 164 + 37 reprodukcji map. 

Pod koniec ubiegłego roku zasłużona wrocławska oficyna - Ossolineum 
rzuciła na rynek księgarski nader interesującą i nie mniej ważną książkę z zakresu 
historii kartografii, a więc z dziedziny, która ostatnimi laty dość dobrze u nas się 
rozwija. Idzie tu o pierwszy tom katalogu unikalnej wręcz kolekcji dawnych map 
Rzeczypospolitej Polski (całość została pomyślana na trzy tomy). Jej twórcą i właści
cielem był Emeryk Hutten Czapski, żarliwy entuzjasta starej kartografii, gorący 
nasz patriota. Kolekcja jest jednym z największych prywatnych zbiorów dawnych 
map. Liczy bowiem aż 772 karty dotyczące całego historycznego terytorium państwa 
polskiego, w tym oczywiście również ziemi śląskiej. Mapy pochodzą z okresu od 
XN do polowy XIX stulecia. W jaki zaś sposób i dlaczego doszło do powstania 
zbioru, pisze w przedsłowiu zwięźle i bardzo pięknie sam jego twórca. 

Recenzowany katalog został opracowany przez Wojciecha Kreta, sumiennego 

i dociekliwego badacza, przedwcześnie zmarłego przed paru laty. Wydawnictwo uka
zało się natomiast dzięki zabiegom Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodaro
wania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w nakładzie 2000 egzemplarzy, co 
jak na taką specjalistyczną publikację - nie jest znowu mało. 

Na stronicach katalogu pełno jest rozmaitych - zawsze jednak ważnych 
wiadomości o mapach Sląska i związanych z nimi wydarzeniach, o Slązakach zaj
mujących się ich opracowywaniem, rytowaniem, sztychowaniem czy też drukowa
niem. Nie wspominam tu już o mapach ogólniejszych: Polski, zachodnich i połud
niowych jej sąsiadów lub całej środkowej Europy, na których dzielnica śląska 
występuje jako część składowa. W gruncie rzeczy pojawia się ona niemal na wszyst
kich opisywanych w katalogu kartach. Dzięki temu stal się on również pewnego ro
dzaju podręcznym przeglądem metod i sposobów przedstawiania obrazu ziemi śląskiej 

w piętnasta- i szenastowiecznej kartografii europejskiej. 

·Wojciech Kret prezentuje i omawia m. in. mapę Sląska zamieszczoną w tak
bardzo poczytnej swego czasu Cosmographii Sebastiana Munstera, której pierwsze 
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wydanie ukazało się w 1544 r. (s. 92); rozmaite, różnojęzyczne mutacje pierwszej 
mapy śląska Marcina Helwiga z 1561 r., publikowane w kolejnych wydaniach 
cieszących się ogromnym wzięciem wielkich atlasach niderlandzkich kartografów 
Abrahama Orteliusza Theatrum orbis terrarum (s. 42-43, 47, 53-54, 109, 120, 141) 
czy Gerarda de Jode Speculum orbis terrae (s. 47-49, 117, 129); bądź też jakże 
wymowną mapę Polski i Śląska Gerharda Merkatora, w jego wielkim dziele Atlas 

sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura ... (s. 136, 140). 
Nawiasem mówiąc, dzieło Marcina Helwiga i jego dalsze koleje losu ciągle jesz

cze oczekują na dokładną, wszechstronną, odpowiadającą nowoczesnym wymogom 
nauki monografię. Czynione bowiem w tym względzie przed laty w ośrodku wro
cławskim nieśmiałe próby gdzieś się zawieruszyły w zaltoczonych szufladach biurek 
młodych badaczy i nie ujrzały dotąd światła dziennego, nie trafiły do szerszych 
kręgów zainteresowanych odbiorców. Szkoda. To samo zresztą można powiedzieć 
o wielu innych mapach i kartografach śląskich.

Korzystanie z omawianego katalogu ułatwiają obszerny indeks osobowy, bogaty
wykaz literatury, wreszcie pokaźny, trafnie dobrany załącznik reprodukcji dawnych 
map, co prawda tylko jednobarwnych, ale i tak dających dobre wyobrażenie 
o obrazie ziem polskich w ówczesnej kartografii. Spotykamy tu również kilka
szesnastowiecznych opracowań kartograficznych dotyczących Śląska: mapę Marcina
Helwiga z czwartego wydania wspominanego atlasu Orteliusza, to znaczy z 1574 r.
(28 X 38,5 cm); cztery arkusze helwigowskiej mapy wydrukowane w 1776 r., ale
odbite z oryginalnych klocków pierwszego wydania (format poszczególnych arkuszy
ok. 34 X 41 cm); czy też mapę Polski i śląska z atlasu Gerharda Merkatora z 1595 r.,
odbitą jednak z pierwotnej płyty z 1585 r. (35 X 45 cm).

Badacze, kolekcjonerzy i miłośnicy dawnych map ziemi śląskiej z niecierpli
wością oczekują na ukazanie się w witrynach księgarskich dalszych tomów recenzo
wanego dzieła, tym bardziej że późniejsza kartografia Śląska, żywe świadectwo 
ówczesnego poziomu nauki i kultury, jest o wiele bogatsza i wzniosła się na dużo 
wyższy szczebel, w związku z czym wzrosła jej ranga i znaczenie w kartografii 
ogólnoeuropejskiej. Żywimy przeto nadzieję, że ciekawość nasza zostanie względnie 
szybko zaspokojona. 

Julian Janczak 

O. P r u s, BIBLIOGRAFIA ARCHEOLOGII WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO,
Legnica 1978, ss. 35. 

Książeczka ta została wydana staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Leg
nicy. Prezentuje ona publikacje dotyczące badań archeologicznych na obszarze byłych 
powiatów: głogowskiego, legnickiego, lubińskiego, częściowo jaworskiego i złotoryj
skiego, a w jeszcze mniejszym stopniu wołowskiego, bolesławieckiego i średzkiego. 
Podstawą do opracowania były zbiory Biblioteki Muzeum Archeologicznego we 
Wrocławiu. W bibliografii Autorka uwzględniła wydawnictwa samodzielne oraz 
artykuły, materiały i komunikaty, zamieszczone w polskich czasopismach archeolo
gicznych, tudzież niemieckie wydane do 1944 r., a dotyczące najstarszej przeszłości 
śląska. Publikacja obejmuje okres od 1859 r. do 1977 r. 

Bibliografia zawiera ogółem 300 pozycji. Podzielono je na 7 działów: bibliogra
fie - 10 pozycji, sprawozdania, informatory, ,vykazy stanowisk - 46 pozycji, wy
dawnictwa ogólne - 21 pozycji, epoka kamienia - 40 pozycji, epoka brązu 
i wczesny okres epoki żelaza (Hallstatt) - 75 pozycji, okres lateński i okres wpły
wów rzymskich - 36 pozycji, wczesne średniowiecze i średniowiecze - 72 pozycje. 

Ponadto bibliografia zaopatrzona jest we wstęp, wykaz skrótów czasopism, uwa-
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gi końcowe oraz mapkę i wykaz 105 ważniejszych stanowisk archeologicznych na 

tel'enie województwa legnickiego. 

Należy jeszcze dodać, że pełna i rozszel'zona bibliografia, uzupełniona obszer

nym katalogiem stanowisk archeologicznych, ukaże się w jednym z tomów „Szkiców 

Legnickich". 

Małgorzata Janczak 




