
R E C E N z J E 

P. S li w a r  c z y il s k i, SZKICE Z DZI.E.JÖW REFORMACJI W EUROPIE 
SRODKOWO-WSCHODNIEJ, Londyn 1967, Odnowa, s. 173, 1 nlb. 

Problem rozwoju reformacji w Europie Srodkowo-wschodniej, jej blyskotli
wych sukces6w • i p6Zniejszego, do.SC niespodziewanego zalamania od dawna juZ 
frapuje historyk6w i publicyst6w. W ostatnicp czasach zar6wno rozw6j ruchu 
ekumenicznego na Zachodzie, jak teZ obchodzona niedawno czterechsetna rocznica 
wystqpienia Marcina Lutra spowodowaly ukazanie sit;: calego szeregu prac, kt6re 
w powainym stopniu uwzglt;:dnily ozw6j reformacji w krajach polo:Zonych mit;:dzy 
kolebkq reformacji - Niemcami a prawoslawm1 czt;:Scic:1 Slowiaflszczyzny. Do prac 
powstalych w tych wlaSnie okolicznoSciach nale:Zy te:Z niewc1tpliwie ksi:rZka Skwar
czyilskiego. 0 s,wojej cht;:ci slu:Z.enia dialogowi ekumen'icznemu wspomina Autor 
wyraZnie w slowie wst�pnym. SkwarczyJlSki nie nawiijzuje wprawdzie nigdzie do 
rocznicy ogloszenia przez Lutra slynnych 95 tez, ale data ukazania siE: ksi.=1:Z.ki -
1967 rok - nie jest chyba przypadkowa. 

Konstrukcja dziela jest doSC zagmatwana. Autor pisze w slowie wstE:pnym 
o szeSciu rozdzialach, tymczasem w rzeczywistoSci w ksiij:Z.ce zamieszczono jedynie 
trzy szkice, z kt6rych pierwszy (,,Tolerancja w Rzeczypospolitej miE:dzy 1572-
-1632") ma form� ciijglego wykladu, drugi (,,Reformacja w Europie Srodkowo-
-Wschodniej") dzieli si� na cz.tery rozdzialy, a trz.eci (,,Przeglijd przepis6w toleran-
cyjnych przed reformacjij oraz w epoce reformacyjnej") sklada si� z 17 kr6tkich 
ust�p6w omawiajqcych zagadnienie tolerancji wyznaniowej w poszczeg6lnych kra
jach. Czyteinik musi bardzo uwainie przewertowaC spis treSci, by zorientowaC siE:, 
Ze Autor traktuje dwa oddzielne szkice (pierwszy i trzeci) na r6wni z czterema 
rozdzialami szkicu drugiego - stijd liczba szeSciu roz.dzial6w. Czy nie mo:Z.na bylo 
pokusiC si� o latwiejszy, prostszy spos6b rozwi<tzania problemu konstrukcji? 

Do szkic6w dol<tczona zostala öibliografia, spis miejscowoSci i skorowidz oraz 
mapka. WiE:ksz,l czE:SC ksi<tiki stanowi<t wyklady wygloszone w latach 1962-1963 

na Un(inersytecie Londyl1skim w Beveridge Hall, Senate House, w cyklu wyklad6w 
noszqcym tytul „Special Aspects in History". WlaSnie ten fakt spowodowal, Ze 
mimo polskiej narodowoSci Autorä dzielo powstalo w jE:zyku angielskim i zostalo 
p6Zniej przez J. Tokarskiego przeloZone na iE:ZYk pols'ki. 

Szkice Skwarczyii.skiego stanowiq lektur� interesujijcq, i to nie tylko dziE:ki 
swoim zaletom, lecz röwnieZ i wskutek brak6w. Przede v.rszystkim na przykladzie 
tej ksiij:Z.ki doskonale widaC, jak bardzo z.uboZa mo.ZliwoSci badawcze historyk6w 
emigracyjnych odrzucanie metody marksistowskiej i brak dostatecznych kontak
t6w z historiografiq krajow,l. 

Najbardziej rzucajqc,l siE: w ocz.y wadcl Szkic6w jest niemal zupelne ignorowa
nie spoleczno-gospodarczego podlo.Za reformacji i kontrreformacji. I tak np. Autor, 
kt6ry slusz.nie stwierdza, Ze czynnikami ulatwiajijcymi szerzenie siE: reformacji byly 

8 - Sob6tka 1970/1 
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miasta, wladcy i szlachta, nie pr6buje nawet zastanowiC sie:, jakie warstwy spo
leczne reprezentowaly poszczeg6lne odlamy reformacji. Rozkwit kalwinizmu w kra
jach nie:mieckich Europy Srodkowo-wschodniej tlumaczy wylqcznie przyczynami 
narodowoSciowymi, faktem, Ze pisma Kalwina napisane byly po lacinie, a nie 
wspomina o tym, Ze demokratyczna struktura koSciola kalwillskiego stala siE: jed
nym z gl6wnych powod6w jego atrakcyjno.Sci w oczach zar6wno sz.lachty, jak 
i mieszczanstwa. 

R6wnieZ jako przyczyny zalamania sie: reformacji wymienia Skwarczyiiski ta
kie zjawiska, jak nieche:C luteran6w do wsp6lpracy z innymi wyznaniami, konflikt 
mie:dzy antytrynitarzami a kalwinami, brak (z wyj�tkiem luteran6w) silnej orga
nizacji koScielnej i niezale:inoSci finansowej, r6Znice doktrynalne w obr�bie ruchu 
antytrynitarskiego i wreszcie fakt, Ze kiedy reformacja popadla w trudnoSci i roz
bicie, k0Sci6l katolicki w Rzeczypospolitej wyszedl z kryzysu silniejszy, niz byl 
poprzednio. Wszystko to sq przyczyny niewqtpliwie bardzo istotne, ale nie naj
wai.niejsze. Najbardziej istotmi przyczynq zalamania siE: reformacji w omawianych 
przez Skwarczyll.sk-iego krajach byl zanik pojawiajqcych si� w pierwszej polowie 
XVI w. zalqZk6w formacji kapitalistyc2mej. 0 tym zaS Skwarczyr'lski milczy zu
pelnie. Nie ma teZ u niego najmniejszej wzmianki o silnym zwiqzku istniejqcym 
mit::dzy_ ideologiq kalwillskq a rozwojem wczesnego kapitalizrny., zwiqzku mocno 
podkreSlanym przecie:i nie tylko przez historiografi� marksistowskq. Tylko w bar
dzo rzadkich wypadkach, jak np. przy wyja.Snianiu przyczyn przyjmowania pro
testantyzmu przez szlacht� polskq, umie Autor przynajmniej cz�Sciowo pokazaC 
gospodarcze podlo:ie zjawisk wyznaniowych. 

A jednak obok tych wszystkich brak6w ksiq:ika Skwarczyflskiego posiada -
jak ju:i poprzednio wspominali.Smy - r6wnieZ i szereg zalet. Przede wszystkim 
Autor ten w szE!rokim stopniu i umiej�tnie stosuje metod� por6wnawcZq. DziE:ki 
Szkicom czytelnik ma podanq w kr6tkim, syntetycznym zarysie histori� reformacji 
W krajach Europy Srodkowo-wschodniej od Estonii i Inflant poczynajqc i na 
Serbi� kollcz1:4c. Najciekawsze jest jednak �azanie stosunk6w istniejqcych w XVI 
i XVII w. miE:dzy protestantyzmem a pra;wslawlem. Skwarczyllski doSC szeroko 
omawia pr6by wsp6lpracy nawi1:4zywane miE:dzy tymi obu wyznaniami, i to za
r6wno w skali polskiej (synod w Toruniu w 1595 r.), jak i europejskiej (usilowania 
Melanchtona, by nawiqzaC dialog z patriarchq w Konstantynopolu). W du:iym 
stopniu noWoSciq jest teZ pokazanie sytuacji ko.Sciola katolickiego i prawoslaw
nego w epoce reformacji jako analogicznej, a reform wewnqtrzko.Scielnych przepro
wadzonych w lonie tych wyznall jako bardzo podobnych i zmierzajqcych niemal 
w tym samym kierunku (podniesienie poziomu umyslowego i dyscypliny kleru, 
zwi�kszenie wplywu na mlodzieZ poprzez zreformowane i udoskonalone szkol
nictwo}. 

Z drugiej strony niemniej ciekawie i stosunkowo obszernie opisane zostaly 
pr6by zdobywania przez protestantyzm terenu kosztem prawoslawia. Autor slusznie 
podkre.Sla, Ze wbrew rozpowszechnionym do. niedawna poglijdom reformacja nie 
zatrzymala si� bynajmniej u wr6t ko.Sciola ortodoksyjnego. Przy opisie pr6b wpro
wadzania protestantyzmu w niektörych lkrajach prawoslawnych wyst�ujq jednak 
u Skwarczyr'lskiego pewne nieScisloSci. I tak np. Autor nie zaznacza, Ze Jakub 
Heraklides Despota byl nie synem, lecz jedynie adoptowanym spadkobiercq prawo
witego despoty Rodos. Co gorzej, piszqc o Jakubie, Ze byl spokrewniony „z rodem 
k!si1:4:i1:4t moldawskich, woloskich i serbskich" (s. 50), Skwaoczyflski daje dow6d, 
Ze wziql na serio falszywy, fantastyczny rodow6d, kt6ry Jakub Heraklides -
czlowiek bardzo wyksztalcony, a r6wnocze.Snie sprytny oszust - sam sobie dorobil. 
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Marein Zborowski, kasztelan krakowski, kt6rego siostrE: po.Slubil Heraklides, nie 
byl arianinem, lecz kalwinem. Powstanie ludno.Sci moldav,rskiej pod wodzq Tomsy 
przeciwko Heraklidesowi przedstawia Skwarczyllski jako wywolane wylqcznie 
przyczynami natury religijnej, gdy eo najmniej r6wnie wainq przyczyn& buntu 
byl ucisk podatkowy ludno.Sci, a powaZn& rolE: przy upadku Heraklidesa odegral 
teZ fakt izolacji Moldawii na arenie mi1;:dzynarodowej, spowodowany awanturnicZc} 
polityk& uzurpatora. 

Natomiast niezmiernie ciekawy jest u Skwarczyllskiego opis sposob6w, jakimi 
szerzono propagand� protestanckfl w krajach prawoslawnych znajdujqcych siq pod 
zwierZchnictwem tureckim. MoZe jeszcze ciekawsze (a w kaZdym razie wolne od 
blE:d6w i nieScisloSci faktograficznych) sq te partie ksit1Zki, w kt6rych Autor zaj
muje siE: rozwojem protestantyzmu na terytoriach leZqcych w p6lnocnym krallcu 
Europy Srodkowo-wschodniej (Prusy Kr6lewskie, Prusy KsiqZE:ce, ilnflanty, Estonia). 
Na uznanie zasluguje bardzo skr6towe wprawdzie, lecz bezbh:dne, zgodne z rze
czywistoSci& przedstawienie rozwoju stosunk6w wyznaniowych w Prusach Ksi&Z�
cych, gdy natomiast nawet wybitni badacze krajowi (jak np. J. Tazbir w swoim 
Paiistwie bez stos6w) popelniajfl przy omawianiu tego problemu liczne omylki. 
Szkice przynosz.q teZ informacje o stosunkowo malo znanych u nas faktach 
stykania si1;: protestantyzmu z prawoslawiem w p61nocno-zachodniej Rosji. 

Wreszcie kilka sl6w trzeba poSwü:ciC dolqczonemu do ksiqZki wykazowi biblio
graficznemu. Autor zastrzega, Ze nie jest to bibliografia calkowita, lecz tylko wy
brana, a ·og6lne zbiory dokument6w (takie Jak diariusze sejmowe, uchwaly syno
d6w, pamh:tniki, listy itp.) nie zostaly uwzgh:dnione, mimo Ze zawierajq one wiele 
waZnych informacji do dziej6w reformacji. ZapowiedZ ta nie zostala jednak kon
sekwentnie zrealizowana. I tak np. pierwszq zamieszczont1 w zestawie pozycjq sq 
Acta Brandenburgica, kt6re stanowiq wprawdz.ie bezcenny zbi6r 2.r6del do poznania 
stosunk6w polsko-pruskich i polsko-brandenburskich w poczqtkach XVlI w., lecz 
o sprawach wyznaniowych m6wi& niewiele i jedynie bardzo poSrednio. Trzeba 
przyznaC, i'e Skwarczyllski zestaw opracowal starannie uwzgl�dniajqc licznych 
autor6w krajowych. 

Osobnym natomiast problemem (niemoZliwym do zanalizowania w ramach 
kr6tkiej recenzji) jest stwierdzenie, w jakim stopniu Skwarczyllski wyzyskal wy
kazane pozycje w swych Szkicach. Niestety, nie widaC tarn pozytywnego wplywu 
lektury autor6w dziel krajowyth. Trudno oczywiScie ZqdaC ad emigracyjnego 
historyka, by przyjmowal w caloSci i bez zastrzeZeii stosowane u na.s metody 
badawcze, ale m6glby zaoszcz�dziC czytelnikom przynajmniej takich szokujqcych 
por6wnal1, jak stwierdzenie na s. 7, Ze Pius XLI prowadzil tE: samt1 tolerancyjn& 
politykE: wyznaniowq, eo ikatolicy poh:cy w XVI w. 

KsiqZkE: SkwarczYilskiego odkladamy z uczuciem niedosytu. Autor ten m6glby 
w bardziej sprzyjajqcych warunkach daC czytelnikowi o wiele wi�cej. Oderwanie 
od don;>bku historiografii krajowej oraz zupelne ignorowanie marksistowskich me
tod badawczych powodujfi, Ze Autor o wiele mniej rozumie spoleczne podloZe 
reformacji niZ taki np. J6zef Lortz, kt6ry byl katolickim duchownym i pisal swojfi 
prac� o reformacji przed trzydziestu laty. Ten wyra:Zny regres moZna zaobserwowaC 
zresztt1 u najwybitniejszych nawet historyk6w emigracyjnych (np. u Stanislawa 
Kota w jego pracy o Jerzym Niemiryczu). Ale ksi&Zka Skwarczyllskiego mimo 
wszystkich swoich wad zasluguje jednak na uwaine przeczytanie. 

Franciszek Mincer 
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H. P a t z  e 1 t, DER P,IETISMUS IN TESCHENER SCHLESIEN 1709-1730, 
Göttingen 1969, ss. 263. 

Recenzowana praca H. Patzelta ukazala si� jako VIII tom prac monograficz

nych serii „Kirche in Osten" wydawanych i redagowanych przez prof. R. Stuppe
richa przy wsp6lpracy Ostkircheninstitut 1• Zasluguje ona na uwagE: z wielu wzgl�
d6w. Po ukazaniu si� prac E. Wintera 2 i H. Rössela 3 odczuwalo si� dui:q lukE: 
w naszej znajomoSci dziej6w pietyzmu wla.Snie na terenie Slqska Cieszyflskiego, 
rejonu niezwykle waZnego dla dalszego rozwoju pietyzmu. Opanowanie bowiem 
Cieszyfiskiego przez pastor6w pozostajqcych w stalym kontakcie z o.Srodkiem 
w Halle umo:iliwialo rozwinit::cie pracy propagandowej na terenie Slowacji, Moraw, 
Czech i W�gier. Mo.Zna tei bylo mySleC o analogicznej akcji w.Sr6d ewangelik6w 
polskich, a nawet dotrzeC p6Zniej do prawoslawnych. Luki tej nie wypelnil tei 
drobny przyczynek niZej podpisanego 4; gdyZ byl oparty na stosunkowo w�skiej 
bazie ZT6dlowej, jakö:t s-tanowily akta procesu pietyst6w w Cieszynie s i wydruko
wana przez T. Wotschkego korespondencja pastor6w i nauczycieli cieszyllskich G. 
W Swietle teZ ustale6 H. Patzelta niekt6re twierdzenia lub przypuszczenia zawarte 
w tym artykule naleiy zrewidowaC lub uScisliC 7� 

Znaczenie pracy H. Patzelta jest duZe nie tylko ze wzgl�du na poszerzenie 
i pogl�bienie naszej wiedzy o ruchu pietystycznym. Ukazuje ona röwnieZ pewien 
wycinek z przeszloSci ziemi cieszy6skiej, traktuje o naszych dziejach ojczystych, 
st<ld teZ zainteresowanie historyk6w poA:ich musi by(: wi�ksze. 

Przy pisaniu pracy H. Patzelt wykorzystal olbrzymi<l literatur�. Wykaz jej 
umieszczony na ko6cu ksic4Zki obejmuje ponad 130 pozycji, nie licZqc prac za
mieszczonych w 27 czasopismach. W tym miejscu moZna zglosiC pierwsZq uwag� 
krytycznö:t. W wykazie tym znajdujemy wi�kszoSC prac uczonych czy bistoryk6w 
niemieckich zajmujc4cych si� dziejami ziemi cieszyiiskiej i dzialalnoSci� pietyst6w 
na tym terenie s oraz w innych regionach Sl�ska 9, na tym tle jedn':k razi nie-

1 Przed ni� ukazala si� m. in. praca K. E. J o r d t J ö r g e n s e n a, Stanislaw 
Lubieniecki, Göttingen 1968, s. 188. 

2 E. W i n t e r, Die Pflege der west- und südslatvischen Sprachen in Halle im 
18. Jahrhundert, Berlin 1964. 

13 H. R ö s e 1, Die tschechischen Drucke der Hallenser Pietisten, Würzburg 1961. 
4 K. M a t w i j o w s k i, Z dzialalno§ci pietyst6w w Ksi�stwi.e Cieszyiiskim 

(8lijski Kwartalnik Historyczny Sob6tka - dalej skr6t: Sob6tka - XVII, 1962, 
z. 2, s. 165-189). 

s Inquisitions Acta den !Pietismum dreyer evangelischen Prediger bey der 
Gnaden Kirchen von Teschen nahmentlich H. Muthmann, H. Steinmetzens und 
H. Sassadii betreffend (dalej 1skr6t: Inquisitions Acta), Archiwum Pailstwowe w Je
leniej G6rze, Zesp6l Magistratu miasta Gryfowa, teczka nr ·1142. 

s T. W o  t s c h k e, Urkunden zur Geschichte des Pietismus in Schlesien (Cor
respondenzblatt des Vereins für Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens -
dalej skr6t: Corr. - XX, 1929, s. 58-129; XXIII, 1931, s. 103-131) . 

., Dotyczy to np. roli Adelunga w Cieszynie, kt6rq - zdaje si� - przecenilem, 
na pewno byl on w pewnym sensie szarq eminencjq. Obok niego jednak r6wnie 
szerok� dzialalno.SC pr6bowal rozwinqC Chr. Voigt, kt6rego zwiqzki z Halle byly 
r6wnie silne, lecz pochodzenie spoza Slc1ska przekre.Slilo jego dalsiq akcj� na tym 
terenie. 

s G. B i e r m a n n, Geschichte der evangelischen Kirche Osterreich-Schlesiens 
mit besonderer Rilcksichte auf die der Gnaden Kirche von Teschen, Cieszyn 1859; 
t e n Z e, Geschichte des Herzogthums Teschen, Cieszyn 1863; J{. R a d  d a, Beiträge 
zur Geschichte der Stadt Teschen (!Programm der K. K. Staatsrealschule in 
Teschen, Cieszyn 1877/78), oraz inne prace tego autora. 

9 tKryjq si� one zapewne w wymienionych czasopismach, nie wymienia ich 
Autor bezpo.Srednio, choC ze wzgl�du na temat rozprawy warto bylo dla nich zrobiC 
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wykorzystanie prac badaczy polskich. Autor cytuje tylko ksiqZkE: K. Michejdy 10 

oraz dwie bibliografie: W. Chojnackiego 11 i J. Londzina 12. Pominql nie tylko prace 
przedwojenne u, ale r6wnieZ syntezy H i opracowania, kt6re ukazaly siE: po 1945 r.15 

Autor slabo wykorzystal r6wnieZ literaturE: czesk&. 

Praca Patzelta oparta jest na dosyC bogatym materiale fr6dlowym. Jej za
sadniczy trzon stanowi korespondencja cieszyilskich pietyst6w oraz akta ich pro
cesu znajduj&ce si� w Archiwum Fundacji Francka w Halle, jak r6wnieZ kores

pondencja tych samych ludzi przechowywana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Ty
bindze 1s. Przy okazji omawiania wykorzystanych material6w ir6dlowych Autor 
zaznacza, Ze nie miaf moZliwoSci poznania akt KoSciola Laski w Cieszynie. Wyra:Za 
przy tym przypuszczenie, Ze nie mog& one zasadniczo zmieniC obrazu rozwoju 
sytuacji w koSciele ewangelickim w latach 1709-1730. Ze stwierdzeniem tym 
moZna si� w zasadzie zgodziC. Warto jednak zaznaczyC, Ze archiwum to i biblioteka 
Sij bardzo zasobne i kryj& zapewne niejedn& ciekawq wiadomoSC o interesujqcych 
nas zagadnieniach, lecz ze wzglE:du na nieuporuidkowanie zbior6w, brak odpo

wiedniej fachowej opieki i trudne warunki lokalowe plac6wki sq dla badar,zy 
praktycznie niedost�pne. Wydaje si�. Ze pewne materialy moZna by znaleic jeszcze 
w archiwach slqskich, zwlaszcza w Cieszynie 17 i na G6rnym Slqsku 18• 

wyjqtek. Mam tu na mySli m. in. nast�puj�ce prace: P- K o n r a d, Zur Geschichte 
des Pietismus in Schlesien (Corr., VI, 1898); G. K o f f  m a n n e, Zur den Anfängen 
des Pietismus in Schlesien (tamZe); A. S c h i  m m  e I p f e n i n  g, Zur Geschichte 

des Pietismus in Schlesien von 1107 bis 17.40 (Zeitschrift für Geschichte und Alter
tum Schlesien 1869). 

10 K. M i c h  e j d a, Dzieje koSciola ewangelickiego, Cieszyn 1909. 
11 W. Ch o j n a c k i, BibUografia polskich druk6w ewangelickich ziem zachod

nich i p6lnocnych 1530-1939, Warszawa 1966. 
12 J. L o n d z i n, BibUografia druk6w polskich w Ksi�stwie Cieszyiiskim od 

1716 r. do 1904 r., Cieszyn 1904. 
13 A. B u z e  k, Dzieje polskoSci w koSciele ewangelickim na Slqsku w XVII 

i XVIII w. (Zaranie Slqskie, 1933, s. 8-10; 1934, s. 25-29). J. L o n d z in, PotskoSC 
SLqska Cieszy'nskiego, Cieszyn 1924, i liczne prace F. Po p i o l k a, np. Dzieje 
Slqska aust-:-iackiego, Cieszyn 1913. 

14 Historia Slqska, IH PAN, t. I, pod red. K. Maleczyilskiego, cz. 3, Wroclaw 
1963, interesujqcy nas okres i zagadnienia opracowane zostaly przez J. Gierowskiego. 

15 Wymieniamy najwa:Zniejsze: W. C z a p 1 i r'l s k i, Wplyw reformacji i kontr
reformacji na stosunki narodowoSciowe na SLqsku (Przeglqd Historyczny, 1949); 
J. G i e r o w s k i, Mieszczaiistwo polskie na Stqsku i jego walka o j�zyk i kuitur� 
polskq w XVII w. (Szkice z dz.iej6w $lq5ka, Warszawa 1955); M. Sm e r d  a, Mi�-
�

z.
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Stqskiego, t. I, Katowice 1946. DodaC do tego wykazu moZna by jeszcze sz.ereg prac 
F. Popiolka, J. Chlebowczyka i A. Rombowskiego. 

1s Dziwi troch� brak w wy'kazie korespondencji wydrukowanej przez T. Wotsch
kego. Autor korzystal zapewne z oryginal6w, ale ze wzgl�du na rol�. jakq jej 
wydanie odegralo, warto bylo jq wymieniC. 

17 Znajdujq si� tarn znane wprawdzie Biermannowi akta regulujqce stosunki 
mi�dzy protestantami a wladzami miejskimi (np. kontrakt zakupu ziemi pod ko.S
ci6l niezbyt dokladnie z.interpretowany przez H. Patzelta, nie wyjaSnia bowiem 
przyczyn zawartych w nim ograniczefl gospodarczych itp.), ale obok tego sq zepewne 
materialy, kt6re moi.na wykorzystaC do tego, eo og6Inie nazywamy tlem rozgrywa
jqcych si� wydarzeI'i.. 

18 Zwlaszcza w rejonie Bielska. 0 tym, Ze nie sq to tylko przypuszczenia, naj
lepiej Swiadczy fakt, iZ calkiem niespodziewanie w Archiwum Par'lstwowym w Jele
niej G6rze znalaz.ly si� odpisy dokument6w zwiqzanych z procesem cieszyilskim 
pietyst6w. 
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Praca H. Patzelta sklada si� ze wst�pu, 13 rozdzial6w oraz aneks6w (wiersze 
okolicznoSciowe, fragmenty korespondencji pastor6w i nauczycieli cieszyilskich, 
wybrane materialy z ich procesu), zaopatrzona jest ponadto we wspomniany wy
kaz literatury i i.r6del, uZywanych skr6t6w i oddzielnie w indeksy os6b oraz nazw 
miejscowych. 

Og61na konstrukcja ksictZki budzi pewne zastrzei.enia. Nie jest ona dostatecznie 
zwarta. Tok narracji zostal rozbity przez wprowadzenie w Srodku pracy pewnego 
rodzaju slowniczka biograficznego pastor6w i nauczycieli cieszyiiskich, kt6ry r6w
nie dobrze m6gl znaleZC si� na koilcu monografii lub w aneksach. 

Wst�p jak na nasze polskie zwyczaje jest bardzo kr6tki. ByC moi:e warte 
wzorowaC sie na takiej lakonicznoSci. W tym jednak wypadku jest ona posunieta 
zbyt daleko. Czytelnik odcZuwa pewien niedosyt, zwlaszcza gdy bliZej interesuje sie 
omawianymi zagadnieniami. Autor zwraca w nim uwage na znaczenie ziemi cie
szyr'lskiej dla rozwoju pietyzmu i omawia najwaZniejsze zespoly przekaz6w fr6-
dlowych oraz literature. Nie poSwieca przy tym miejsca charakterystyce ir6del, 
ich wiarygodnoSci, stopnia zachowania, lecz ogranicza sie tylko do wymienienia 
bibliotek i archiw6w, w kt6rych sie one znajdujq. To samo powiedzieC moZna 
o literaturze. Od jej om6wienia oczekuje sie jakiego.S krytycznego spojrzenia na 
dotychczasowy dorobek badaczy. Tego, niestety, brak. Nie wspominamy juZ o tym, 
Ze Autor ani slowa nie po.Swiecil pracy K. Michejdy, choC wyraZnie na to zaslu
giwala, skoro dosyC czesto, jest cytowana, eo wyraZnie Swiadczy, Ze pnynajmniej 
pod wzgledem materialowym posiada do dnia dzisiejszego duZ.:1 wartoSC 19• 

W rozdziale II, przedstawiajijcym stosunki polityczne i koScielne w Cieszyri
skiem, kt6ry stanowiC ma tlo dla wlaSciwych rozwaZari, razi marginesowe potrak
towanie zagadnier'l gospodarczo-spolecznych. A przecieZ one rzutowaly bez w.:1tpie
nia na stosunki religijne, kt6re byly od nich w du:Zej mierze uzaleZnione 20. 0 ile 
sprawy polityczne sq dosyC szczeg6lowo om6wione (choC moZna postawiC znak 
zapytania, dlaczego rozpatrywane sq od 1290 r., z podkreSleniem, Ze do 1653 r. 
rzqdy sprawowal r6d Piast6w), to juZ spos6b przedstawienia stosunk6w jezyko
wych budzi pewne zastrzeZenia. Powraca sie do starej tezy o tym, Ze mieszkar'lcy 
to Slqzacy, kt6rzy „aus Vermischung der altpolnischen Einwohner mit den polo
nisierten deutschen Kolonisten enstanden war" 21• Nikt nie ma zamiaru zaprzeczaC, 
Ze takie procesy zachodzily, ,szczeg6Inie w okresie reformacji i kontrreformacji 
na terenie G6rnego Slqska, ale bez wyjaSnienia, jak wyglqdala Swiadomo.SC naro
dowo.Sciowa - a nie ulega wqtpliwoSci, Ze wla.Snie w tym okresie z jej budzeniem 
sie mamy do czynienia - zaciera sie rzeczywiste procesy 22• R6wnocze.Snie Autor 
stwierd:ta: .,Die Reformation verstärkte diese Bindungen an das Deutschtum noch". 
Wydaje sie, Ze po pracy W. Czaplitlskiego 23 powracanie do istarej tezy historio
grafii niemieckiej bez uzasadnienia, bez przytoczenia choCby jednego argumentu, 
jest pewnym cofniE:ciem sie w naszym poznaniu historycznym i Swiadczy albo 
o nieznajomoSci tych ustaleri., albo o pewnej tendencyjnoSci. Jest rzeczq niezmiernie 
przy tym charakterystycznq, Ze Autor przy przedstawianiu spraw jezykowych 

19 Recenzowana praca, s. 23, 32, 48 itd. 
20 J. C h  l e b  o w c z y k, Gospodarka komory cieszy1iskiej ... , Wroclaw 1966. 
21 Rec. praca, s. 18. 
22 Dotyczy to nie tylko ludnoSci ·polskiej, ale i niemieckiej. Z jednej strony 

spotykamy sie z tak.:1 postaciq, jak Gdacjusz, a z drugiej na Slqsku powstajc1 naj
wybitniejsze dziela literatury niemieckiej okresu baroku. 

23 C z a p 1 i 11 s k i, op. cit. 
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nie powoluje sit: na Zadnc\ literaturt:, a do tych zagadnieri jest ona dosyC bogata 
nie tylko w polskim, ale r6wnieZ w czeskim jt:zyku 24. 

Starania o wybudowanie KoSciola oLaski, bt:dc\ce przedmiotem zainteresowania 
Autora w nast�pnym rozdziale, przedstawione zostaly w ,spos6b moZe czasami 
skr6towy (brak niekt6rych dat, np. powolania kolegium kolator6w, eo wprowadza 
pewml niejasnoSC), nie ukazujc\CY, jak wiele to wymagalo wysilku, ile trudu 
i czasu poSwi�cil tym sprawom jeden tylko z kolator6w Henryk Sobek z Kornic 
(wyjazd do Wroclawia, rokowania z Urz�dem Zv,rierzchnim, pertraktacje na miejscu 
z wladzami miasta), ale na og6l poprawny, prostujc\CY niekt6re niedokladnoSci 
poprzednich opracowal'l. (np. liczba reprezentantöw stan6w cieszyl'l.skich czy uScisle
nie przerwy trwajqcej w Oieszynie w odprawianiu naboieilstw protestanckich). 
Zdarzajc\ sit: tu jednak mylki, np. data podpisania przez hr. Henckl6w zobowictzania 
o przekazaniu cesarzowi w darze sumy 1000 gulden6w ustalona rprzez Autora na 
16 V 1709, gdy K. Michejda, na kt6rego si� powoluje, podaje 16 IV 25. 

Rozdzialy poSwiE:cone pastorom i nauczycielom nale:iq niewc;\tpliwie pod wzgl�
dem materialowym do najbardziej wartoSciowych. Autor przeprowadzil bardzo 
skrupulatnc;\ kwerend�, choC, niestety, nie udalo mu si� poszerzyC wiedzy ·o nie
kt6rych osobach (np. przy Ludwiku Meviusie czy Gürtlerze nie wyszedl poza 
ustalenia dokonane przez K. Michejdt:) 26. Nie uniknc;\l te:i drobnych mylek, np. 
data urodzenia Gdacjusza 27, Pewne dane o Zyciu tych ludzi zawarte w aktach 
inkwizycyjnych lub korespondencji wydanej przez T. Wotschkego zostaly pomi
ni�te. Wydaje mi si�. Ze odbilo si� to na niepelnym przedstawieniu niekt6rych 
sylwetek czy okolicznoSci, w jakich przyszlo im dzial8C. Dotyczy to np. drama
tycznie odmalowanej przez Chr. Voigta sytuacji w Cieszynie, gdy pojawil si� po raz 
plerwszy w tym mieScie i obawial si� zamachu na ·swojc\ osob� ze strony jezui
t6w z.a, pewnych brak6w w iyciorysie pastora Steinmetza, kt6rego dzialalnoSC byla 
dosyl:: wczeSnie rozszyfrowana przez konserwatywnq hierarchi� koSciola protestanc
kiego, czego dowodem bylo przesluchanie go przez konsystorz w Brzegu w zwic;\zku 
z zarzutami, ie sprzyja pietyzmowi 29. Bardziej dokladnie te:i moina bylo odmalowaC 
powolanie wspomnianego pastora do Cieszyna. PokazaC jego reakcj.:: na pisma 
anonimowe odradzajqce mu przyj.::cia stanowiska oraz przedstawiC przyzwoite za
chowanie si.:: Steinmetza wobec J. Chr. Hentschela, gdyi dopiero po otrzymaniu 
zapewnienia, Ze nie godzi to w tego:i interesy, po publicznej dyskusji zdecydowal 
si.:: objqC obowiqzki seniora oo. 

Podobne zresztq dyskusje byly przeprowadzane przed powolaniem do Cieszyna 
Samuela Ludwika Zasadiusa (10 VI1I 1721 r.) 31• Przy tej o'kazji warto zwr6ciC 
uwag�, Ze zar6wno tu, jak i w roz.dziale przedstawiajqcym dzialalnoSC literackq pie
tyst6w pominql Autor wklad tego pastora w rozw6j polskiej literatury religijnej. 
A przeciei mo:ina to bylo zrobiC nawet na podstawie znanych Autorowi 
bibMografii. Wymienimy tylko niekt6re prace Zasadiusa: Mieczna potrawa 
duchouma ... , Modlitwy nabo.ine poranne ... , Drogi prawdziwego krzeScija'n-

24 F. P o p i o l e k, Historia osadnictwa w Beskidzie Siqskim, Katowice 1939: 
V. D a v i d  e k, 0 nazvech jmenech Tf§inska, Opava 1949, i szereg innych prac 
tego:i autora. 

2s Rec. praca, s. 32; M i c h  e j d a, op. cit., s. 96. 
26 Rec. praca, s. 64; M i c h  e j d a, op. cit., s. 110. 
27 Rec. praca, s. 44, podaje r. 1615, gdy tymczasem urodzil si� on 5 lat wczeSniej. 
zs Chr. Voigt do Franckego, 8 VIII 1709, W o  t s c h k e, op. cit., nr 24. 
29 Zeznania Schmidta, Inquisitions Acta, s. 7. 
30 Mic h e j da, op. cit., s. 107. 
3t Memorial Kolegium Kolator6w, Inquisitions Acta, s. 16. 
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stwa ... ß.2, a przede wszystkim jego wysilek, w p6.Zniejszym wprawdzie 
czasie, nad wydaniem Nowego Testamentu Biblii Gdaiiskiej (Brzeg 1725) 33. Pomi
ni1;J:cie tej strony dzialalno.Sci Zasadiusa nie moZe byC juZ czystym niedopatrzeniem. 
Wszak znawcy uwaZajq go za „najwybitniejszego pisarza [religijnego) w XVIII w. 
na Slqsku" �•. Niejednak:owq te:i miarkE:: zastosowal Autor przy na.Swietlaniu dzia
lalnoSci pisarskiej pastora Muthmana. Jego prace napisane po polsku zostaly 
umieszczone w przypisie as. 

Da ciekawszych w pracy niewo:1tpliwie nale:ict rozdzialy przedstawiajqce rozwöj 
Zycia duchowego w gminie cieszyilskiej oraz ro:zlprzestrzenianie i.SiE:: pogh4d6w pie
tystycznych w okrE::gu bielskim. T1;1: stronE:: dzialalnoSci pietyst6w, ich merytorycznq 
·praCE: i akcj� propagandowq znaliSmy stosunkowo slab;. Sprawa pierwszego wy
gnania pietyst6w z Cieszyna zostala r6wnieZ bardzo dokladnie naSwieUona. Przy 
tej starannej rekonstrukcji wydarzeil odczuwa siE: brak jakiegoS og6lnego tla, m.in. 
ukazania nastawienia wladz do protestant6w oraz akcji podejmowanych przez bo
jownik6w kontrreformacji, aby utrudniC protestantom ich pracE: duszpastersktt, 
choC niekt6re ich elemehty 2Jostaly w i'nnych miejscach z;isygnalizowaÜe (n,p. jezuita 
Temps). ByC mo:Ze H. Patzelt uwa:Zal, Ze stt to sprawy powszechnie znane (np. 
wyjtttkowa aktywnoSC dziek,ana Twardus:ru{oi, jego szykany w stosunku do pastor6w 
Muthmana i Hentschela oraz prowokacyjne pr6by rozbicia protestanckiego orszaku 
pogrzebowego, czy t.eZ przepisy wydawane przez wladze pailstwowe w sprawach 
religijnych) 36. 

Przebieg procesu zostal bardzo dokladnie om6wiony (pierwsze przesluchania, 
memorial kolegium kolator6w, odwolania do uniwersytet6w przez obie procesujqce 
siE: strony itp.). Wydaje mi 'SiE: jednak w dalszym cicigu, Ze rola von Liebego 71'ie 
jest odpowiednio uwypuklona. Jeszcze raz mo:Zna by powt6rzyC argumenty przema
wiajqce za uznaniem go za szarq eminencj� rozgrywajqcych siE: wydarzeil (wyraZne 
stwierdzenie w zeznaniach, Ze powszechnie uwa:Za si� go za inicjatora procesu, 
du:Za znajomoSC zagadnieil teologicznych, odwolywanie siE: Hentschela do von Lie
bego jako bardziej kompetentnego) 37• 

W minimalnym teZ stopniu zapozmal nas H. Patzelt z pr6bami podejmowa
nymi przez przeciwnik6w pietyst6w pozyskania sobie zwolennik6w w najbli:Zszym 
ich otoczeniu. Chodzi mi tu o przesluchiwanie Chrystiana Blochmanna, zakrystiana, 
Chrystiana Hahna i jego Zony Katarzyny, Krzysztofa Libnowskiego, szafarza, oraz 
Michala Fanachela, pelniqcego funkcj� pomocnika gospodarza w sierociilcu, i jego 
Zony Barbary, klucznicy. Nie w pelni jednak te zamierzenia im siE: powiodlyßa. 

Wymienione drobne nieScisloSci i pewne konstruk.cyjne mankamenty nie umniej
szajq wartoSci pracy. Jeszcze raz ch�ialbym podkreSliC, Ze znacznie. poszerzyla ona 
riaszq wiedz� o ruchu pietystycznym, choC nie odpowiedziala na wiele jeszcze pytail 
nasuwajqcych siE: badaczom. Slabq stronq publikacji jest jednak pewna tenden-

32 W. C h  o j n a c k i, Polskie kancjonaly na Slqsku w XVII-XX w. (Roczniki 
Biblioteczne, II, 1958, s. 189-226). 

33 J. S z e r  u d a, Zarys dziej6w teologii ewangelickiej w Polsee, Krak6w 1953, 
s. 16. 

34 Tam:Ze. 
3s Rec. praca, s. 172. 
'36 M i c h  e j d a, op. cit., s. 115 nn. 
37 Zeznania von Liebego 9 IX 1723, Inquisitions Acta, s. 56. Zeznania Hentschela, 

22 VII 1723, tami:e, s. 4; por. M a t w i j o w s k i, op. cit., s. 183. 
38 Zeznania Blochmana, Inquisitions Acta, s. 176. Blochmann cz�SC tych zeznail 

nast�pnie odwolal. 
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cyjnoSC w przedstawianiu zagadnieri narodowoSciowych, choC i pod tym wzgl�dem 
dostrzec w niej moi:na jaki.S post�p (np. spos6b przedstawienia zwü4zk6w Muthm,rna 
z polskoSci�). ByC moi:e wywolane to jest nieznajomo.Sciq polskiej literatury, a nie 
jej przemilczaniem. 

K. Matwijowski 

J. S o  I t a, m,E 'BAUERN DER LAUSITZ. EINE UNTERSUCHUNG DES D,IF
FERENZIERUNGSPROZESSES DER BAUERNSCHAFT 'l'M KAPITALISMUS (Spi
sy Instituta za serbski ludospyt, 36), BudySin 1968, ss. 272. 

Niewqtpliwie problem rozwarstwienia chlopstwa w okresie kapitalizmu nie na
le:Zy do latwych. Mo:ZliwoSci badawcze z jednej strony ograniczajq materialy 
Zr6dlowe, nie zawsze pozwalajqce wniknqC w gli::bi� interesujqcych nas zjawisk 
i proces6w spoleczno-ekonomicznych, z drugiej strony - trudrio.Sci natury meto
dycznej, warunkowane najcz�Sciej charakterem 6wczesnych statystyk, zaciemnia
jqcych niejednokrotnie rzeczywisty obraz wsi. Stqd dokonywana analiZa wymaga 
od badacza nie tylko du:Zej ostrOZnoSci w formulowniu sqd6w, ale tak:Ze si�gania 
do zt6del i ocen innych dyscyplin naukowych, a wii::c ekonomii, etnografii itp. 
Zadanie wi�c Autora bylo wyjqtkowo trudne. Z tym wi�kszym uznaniem nale:Zy 
przyjqC wyniki jego pracy. 0 randze rozprawy decyduje zar6wno zawarty w niej 
material faktograficzny, jak i spos6b interpretacji opisywanych _zjawisk. J. Salta 
zalicza si� do tych autor6w, kt6rzy nie stroniq od aktualizacji badanej proble
matyki. To zaanga:Zowanie na og6l wychodzi jednak pracy na dobre. Czytelnik 
bowiem uzyskuje nie tylko obraz przebytej drogi w rozwoju chlopstwa jako 
klasy, ale dostrzega jaSniej jego perspektywy na przyszloSC zar6wno w ustroju 
kapitalistycznym, jak i socjalistycznym. Historiografia serboluiycka, a eo za tym 
idzie - tak:Ze i NRD uzyskala wi�c nowq cennq pozycj� bibliograficznq. Nie moZ.e 
jej pominqC r6wnieZ historyk polski zajmujqcy sit:: problematykq rozwarstwienia 
chlop6w, gdyZ znajdzie ,tu wiele wqtk6w i rozwaiari przydatnych w podobnych 
badaniach nad przeszlo.Sciq wsi polskiej. I tu bowiem pit::trzq sit:: podobne problemy 
i trudno.Sci w ich rozwiqzaniu. 

We wst�pie Autor szeroko omawia problematyk� procesu rozwarstwienia wsi 
w okresie panowania stosunk6w kapitalistycznych. Z jednej wit::c strony pokazuje, 
w jaki spos6b ujmowano to· zagadnienie w literaturze miesiczariskiej, odwolujqc 
sit:: do wypowiedzi i opinii takich os6b, jak W. H. Riehl, E. David, F. Ba ade czy 
P. v. Blankenburg, z drugiej - dokonuje periodyzacji przebiegu rozwarstwienia 
chlopstwa i stawia przed czytelnikiem problemy o charakterze teoretycznym i me
todologic�nym. Rozwa:Zania te majq sluZyC z.ar6wno uzmyslowieniu trudnoSci, jakie 
kryjq tego rodzaju badania, jak i wykazaniu tendencyjno.Sci nauki mieszczariskiej. 
Dzit::ki takiemu podejSciu uzyskany obraz jest da.SC przejrzysty i przekonywajqcy, 
chociai: byC moi:e nieco uproszczony, gdyi: z rozwaiari znikajq uj�cia mniej zdecy
dowane. Poza tym nie zawsze w.iadomo, w jaikim stopniu ta'kie a nie inne ,stano
wisko wynika z trudnoSci okre.Slonych charakterem material6w Zf6dlowych, a w ja
kim jest wyrazem tendencyjnoSci nauki mieszczar'lskiej. Mo:Zna by tu r6wniei 
wytknqC pominit::cie stanowiska K. Kautsky'ego, kt6regio praca pt. Die Agrarfrage 

doczekala si� pozytywnej oceny W. I. Lenina. Wprawdzie Autor odwoluje si� do 
niej, ale w dalszych rozwa:Zaniach. Wydaje mi sit:: natomiast, ii: naleialo odwolaC 
sit:: do tej rozprawy wla.Snie we wst�pie, gdyZ to potwierdzaloby jeszcze silniej tez� 
J. Solty o tendencyjnoSci teoretycznych rozwazan E. Davida, znanego dzialacza 
SPD i szermierza rewizjonistycznych poglqd6w w kwestii agrarnej. 
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Zasadnicza cz�SC pracy sklada si� z dw6ch rozdzial6w, z kt6rych kai;demu 
towarzyszy aneks. Rozdzial pierwszy zatytulowany: 

"
Fakty statystyki agrarnej -

LuZyce" sklada si� z trzech czE:Sci. W pierwszej omawia Autor skutki pruskiej 
drogi rozwoju kapitalizmu w rolnictwie, w drugiej - przebieg procesu rozwar
stwienia od zjednoczenia Niemiec da wybuchu I wojny Swiatowej, w trzeciej nato
miast - okres od 1914 do 1939 r. Rozdzial drugi pt. 11Ziemia budziszyilsko-kamie
niecka" (,,Das Bautzen-Kamenz.er Land") dzieli si� r6wnieZ na 3 cz�Sci i dotyczy 
w zasadzie tego samego okresu oraz podobnych lub zbliZonych zagadniefl. Rozwa
:iania te majij jednak zdecydowanie charakter mikroanalizy i winny slu:iyC pogl�
bieniu dotychczasowych ustalel1. Autora w oparciu o nowe fa'kty, zaczerpni�te bqdZ 
to z trzech wybranych przez niego gmin (Radibor, Crostwitz i Höflein), b�dZ z calej 
ziemi budziszyllsko-kamienieckiej. W cz�Sci pierw.szej J. Solta omawia likwidacj� 
ciE�i:ar6w feudalnych i zmiany struktury wsi do 1860 r. Cz�SC drugq rozdzialu po
Swi�ca strukturze agrarnej, kwestü zadlui:enia i rozwarstwienia wsi w latach 
1860-1914, odwolujqc si� zar6wno do danych statystycznych, jak i wypowiedzi 
o charakterze literackim. Cz�SC trzeciq poSwi�ca wreszcie okresowi od wybuchu 
I wojny Swiatowej do 1939 r. • 

Podobieitstwo poruszanej problematyki w obu rozdzialach zmusza do refleksji. 
Czytelnik zadaje pytanie, czy taki podzial jest uzasadniony? Czy nie prowadzi on 
do cz�stych powt6rzell? Lektura rozprawy J. Solty wykazuje, i:e tak nie jest. 
Wprawdzie tematy niekiedy zachodz<1 nieco na siebie, ale niezbyt cz�sto. Pewna 
odmiennoSC konstrukcji rozdzial6w pozwolila Autorowi pokazaC proces dyferencja
cji wsi w dw6ch niejako plaszczyznach: makro- i mikrograficznej. Dzi�ki temu oba 
rozdzialy :_:o p:-�tu wzajemnie uzupelniajq si� i pozwalajq przeprowadziC szerSZJ\ 
i r6wnoczeSnie gl�bszq analiz� badanych zjawisk. 

Proces rozwarstwienia chlopstwa traktuje Autor bardzo szeroko. Analiza treSci 
rozprawy wskazuje, ii: o pozytywnych wy.nikach tego rodzaju badait zadecydowalo 
uwzgl�dnienie moi:liwie licznych element6w i czynnik6w okreSlajqcych przebieg 
zmian w strukturze wsi. J. Solta oczywiscie nie odrzuca calkowicie takich wy
znacznik6w dyferencjacji wsi, jak wyposai:.enie gospodarstw w ziemiE: czy bydlo. 
W jego analizie przemian struktury chlopstwa powierzchnia nie wyst�puje jednak 
jako czynnik samodzielny i determinujqcy, ale w powiqzaniu z poziomem pro
dukcji, stopniem mechanizacji, charakterem i poziomem zadluZenia, zwlaszcza zaS 
ze stosowaniem najmu oraz jego rozmiarami. Wskutek tego stwierdzenie wzgl�d
nie duZej trwaloSci gospodarstw od 5 do 20 ha w okresie od zjednoczenia Niemiec 
do wybuchu I wojny Swiatowej nie oznacza wcale - jak tego chciala nauka 
buri:uazyjna - braku procesu rozwarstwienia wsi. Gl�bsza analiza fakt6w prowa
dzi J. SoltE: do wniosk6w odmiennych. Wprawdzie - jego zdaniem - proces ten 
nie przebiegal szybko, niemniej odbywal si�, chociai: z r6i:nym nasileniem, na 
terenie calego obiE:tego w studium obszaru, szczeg6lnie wzmagajqc sit:: pod koniec 
omawianego okresu. 

Autor w przekonywajqcy spos6b pokazal przewagE: wielkiej gospodarki nad 
drobnq. Wyrai:ala si� ona nie tylko w wiE:kszym dochodzie i zyskach, ale taki:e 
w lepszym wyposai:eniu gospodarstw w maszyny rolnicze, w poziomie dokony
wanych inwestycji, moi:liwo.Sciach uzyskania kredyt6w i sposobie ich wykorzy
stania itp. OczywiScie nie wszystkie problemy zostaly potraktowane r6wnie sze
roko i wyczerpujqco. Wydaje si� np., iz przy omawianiu kwestii koncentracji 
w rolnictwie nalei:alo szerzej zajqC si� przyczynami, kt6re hamowaly proces kon
centracji powierzchni, a niekiedy prowadzily nawet do dekoncentracji. Jest to 
zjawisko istotne, niewqtpliwie zaciemniajqce przebieg procesu rozwarstwienia i pro-



Recenzje 123 

wadzqce niejednokrotnie do formulowania nieslusznych tez. Twierdzenie, Ze w rol
nictwie dzialajq te same prawa, co w przemySle - jakkolwiek sluszne - niczego 
nie zalatwia, nie tlumaczy bowiem, dlaczego koncentracja produkcji odbywala siE:: 
ze znac:mym op6inieniem? Sc:idZE::, iZ wSr6d przyczyn naleZy uwzglE::dniC czynnik 
geograficzny, a wiE::C fakt, Ze produkcja odbywa siE:: w polu i w duZym stopniu 
zaleZy od warunk6w glebowych, klimatycznych itp. Wprawdzie znaczenie tego 
faktu w miarE:: postE::PU wiedzy rolniczej rnaleje, niemniej jednak nie moZe byC 
pominü:te w rozwaZaniach, szczeg6lnie w odniesieniu do ornawianego okresu. Druga 
istotna kwestia dla problemu koncentracji w rolnictwie to sprawa ustalenia opty
malnej wielkoSci gospodarstw z punktu widzenia ich rentownoSci. Jak wiadomo, 
pojE::cie wielkoSci jest pojE::ciem historycznym. W przemy.Sle np. zaklady, kt6re 
na poczc1tku XIX w. uchodzily za wielkie, p6Zniej zaliczaly siE:: do Srednich, a nawet 
malych. ZaleZalo to od postE::pu technicznego. W rolnictwie postE::P ten dokonywal 
siE:: wolno. MoZe warto byloby zastanowiC siE::, czy uksztaltowana w toku drogi 
pruskiej wielkoSC niekt6rych gospodarstw nie przekroczyla optymalnej - z punktu 
widzenia rentowno.Sci - wielkoSci, eo p6Zniej stalo siE:: jednq z przyczyn dekon
centracji powierzchni gospodarstw obszarniczych. 

Obji::ty badaniami J. Solty obszar nie jest zbyt rozlegly, niemniej jednak 
wykazuje pod kaZdym wzgli::dem silne zr6Znicowanie. Autor umial pokazaC tE:: 
r6ZnorodnoSC. Tej samej wielkoSci gospodarstwa w · jednym okri::gu bt:::dq wiE::C 
zaliczaly siE:: do obiekt6w drobnych, w drugim - do Srednich. Inaczej bE::dzie teZ 
niejednokrotnie przebiegaC sam proces rozwarstwienia. Mimo to przedstawiony 
w pracy obraz jest jednoznaczny i potwierdza slusznoSC tez Autora sformulowanych 
juZ we wstt:::pie. 

J. Solta korzystal nie tylko z materia16w Zr6dlowych. SiE::gal takZe do Jitera
tury piE::knej, zar6wno niemieckiej, jak i serboluZyckiej. DziE::ki temu obraz pro
cesu rozwarstwienia zyskal na plastycznoSci, stal siE:: Zywy i bardziej przekony
wajqcy. Mirno wszystko rodzi siE:: jednak pytanie, czy ta literacka wizja jest zawsze 
i w pelni uzasadniona, w jakim stopniu cytowane w pracy fragmenty odpowiadajij 
analizowanej przez Autora rzeczywisto�ci? 

Stanislaw Michalkiewicz 

K. F i e d o r, POLSCY ROBOTNICY ROLNI NA SLP,SKU POD PANOWA
NIEM NIEMIECKl'M NA TLE WYCHODZSTWA DO RZElSZY 1918-1932 (Mono
grafie Slqskie Ossolineum, t. XVI), Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1968, ss. 204 + 
1 mapka na wklejce. 

Problematyka dziej6w klasy robotniczej na Slijsku przez dlugi czas nie mogla 
doczekaC siE:: powainiejszych opracowail monograficznych. Dawna historiografia 
z reguly obracala siE:: w kr�gu zagadnieil przemyslowych i tylko marginesowo 
uwzglE::dniala kwestie spoleczne, zwlaszcza w okresie rozwiniE::tego kapitalizmu. 
Vlzrost zainteresowall r6wnie:Z na tym polu zaznaczyl siE:: w okresie mi�dzywo
jennym. Wtedy powstalo te:Z wiele rozpraw dotyczijcych problemu tzw. Ostfluchtu 
i emigracji sezonowej. Prawdziwy przelom pod tym wzglE::dem dokonal siE:: jednak 
dopiero po wyzwoleniu calego Slijska, a wiE;:c ju:Z w nowych warunkach ustrojo
wych. ZwJaszcza od Konferencji Slqskiej Instytutu Historii PAN we Wroclawiu, 
odbytej w 1953 r., dzieje klasy robotniczej znalazly siE:: w centrum zainteresowall 
wielu badaczy. Konsekwencj� tej zmiany byJo ukazanie sii:: licznych monografii 
i artykulow na ten temat. WSr6d nich poczesne miejsce zajmuje takZe praca 
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K. Fiedora, pisana pod kierownictwem H. Zielillskiego jako rozprawa doktorska. 
Tytul recenzowanej ksictiki jest nieco mylclCY, gdyi sugeruje, ii chodzi tu 

o wszystkich robotnik6w polskich zatrudnionych w Slc\skim rolnictwie. W rzeczy
wisto.Sci mamy do czynienia wylc1cznie z sezonowymi i pracujctcymi na stale robot

nikami, kt6rzy przybyli z Polski. A to przeciei nie jest to samo. Wla.Sciwie wiE::c 
tytul rozprawy powinien brzmieC: Robotnicy rolni z Polski na Slqsku pod pano
waniem niemieckim na tle wychodistwa do Rzeszy 1918-193?, 

Recenzowana praca sklada siE:: ze wst�pu, 5 rozdzial6w i zakoilczenia, ponadto 
wykazu ir6del i literatury badanego przedmiotu, streszczenia w jE::zyku angielskim, 
indeks6w nazw geograficznych oraz wai:niejszych instytucji, organizacji i partii 
politycznych, a ponadto wykres6w i map. iKonstrukcja pracy nie budzi zastrzei.ell. 
Autor swoj� mySl wyraza w spos6b przejrzysty i jasny. Sqdy formuluje ostroZnie 

i przekonywajqco. 

DoSC obszerny wstE;::p zapoznaje czytelnik6w z problemem emigracji w XIIX 
i na poczqtku XX w., literaturq przedmiotu, charakterem Zr6del oraz podzialem 
badanego okresu na kr6tsze odcinki chronologiczne, przy czym wyodrE;::bnia lata 
1918-1926, 1927-1932 i 1933-1939. Swymi rozwaZaniami obejmuje jednak tylko 
dwa pierwsze podokresy, zresztq zgodnie z ty1mlem pracy. Podzial ten jest w pelni 
uzasadniony i chociaZ Auto.r w toku dalszych wywod6w traktuje lata 1918---1932 
caloSciowo, niemniej podana wyZej cezura rysuje siE;:: doSC wyraZnie. 

Na zasadniczq treSC pracy skladajq sii;:: takie zagadnienia, jak sytuacja rolni
ctwa Slqskiege na tle gospodarczego poloZenia Niemiec w okresie mit;::dzywojennym, 
przyczyny emigracji z P.olski, spos6b werbowania robotnik6w rolnych na roboty 
sezonowe, liczebnoSC grup emigrujqcych, stanowiskO wladz polskich i niemieckich 
wobec kwestii emigracji zarobkowej, warunki bytowe robotnik6w sezonowych 
w Niemczech, organizacje zawodowe i formy walki z wyzys'kiem oraz stanowiske 
spoleczeilstwa niemieckiege w odniesieniu do sprawy polskich robotnik6w sezono
wych. Zakres poruszanych zagadnieil jest bardze szereki, przy czym Autor przed
stawia je na eg61noniemieckim tle por6wnawczym. Dzii;::k.i temu czytelnik uzyskuje 

niezwykle plastyczny obraz traktowanej w pracy problematyki. K. Fieder swoje 
wywody opiera zar6wno na literaturze przedmiotu, jak i na bogatych materialach 
Zr6dlowych, znajdujqcych sii;:: bqdZ w kraju, bqdZ (i to w znacznej czi;::Sci) poza jego 
granicami - w archiwach NRD. W wydatny wii;::c spos6b poszerza naszq dotych
czasewq wiedzE;:: w zakresie zagadniefl zwiqzanych z emigracj4 sily roboczej, a eo 
za tym idzie, r6wnieZ w zakresie badari nad dziejami klasy robotniczej i jej 
istotnej czE;::Sci - proletariatu rolnego. 

Warte.SC rozprclwy K. ,Fiedora polega jednak nie tylko na zgrorhadzeniu mate
rialu faktograficznego, ale takZe jege interpretacji i celnej na eg6l ocenie anali
zowanych zjawisk, czy bE:dzie ona dotyczyC werbunku s-ily robeczej, roli kleru, 
czy teZ dzialalnoSci polskich konsulat6w i KPD. Autor odchodzi tu od szeregu 
stereotyp6w i nie cofa sii;:: przed stawianiem problem6w draHiwych i dyskusyj
nych. DziE:ki temu wszakZe praca zyskuje tylke na warte.Sei. 

Wywodom K. Fiedbra tewarzyszy szereg zestawiefl statystycznych i wykres6w. 
Przez to rozprawa zyskuje na czytelnoSci i przejrzystoSci. Szczeg6lnie interesujqce 
dla czytelnika Sl4skiego bt::<lct przy tym te dane, kt6re dotyczct samego Slctska, 
a wiE:c zar6wno poszczeg61nych prewincji i rejencji, jak i powiat6w. Geografia 
rozmieszczenia polskich robotnik6w sezenewych, przedstawiona w tabeli 19 i 20 
z tego punktu widzenia, jest bardze pouczajctcaj pekazuje niedwuznacznie, iZ 
gl6wne skupiska imigrant6w koncentrowaly si� w tych powiatach, gdzie wielkie 
gospodarstwa odgrywaly powaZniejszq roli;::. Warte przy okazji odnotowaC, iz w nie-
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kt6rych tabelach Pt?dano tylko surowe liczby, a wykresy sporzc1dzono w spos6b 
charakterystyczny dla wydawnictw raczej popularnonaukowych. Nie powinno to 
sugerowaC, i.z mamY do czynienia z pracc1 o takim charakterze, jest to bowiem 
pozycja par excellence naukowa. 

PowyZsze stwierdzenia oczywiScie nie oznaczajc1, iZ w studium K. Fiedora nie 
ma sformulowari i uj�C dyskusyjnych. Przedstawiony w rozdziale I obraz rolnictwa 
na pewno nie jest pelny. Wprawdzie trudno od Autora wymagaC, by wyczerpal 
caloksztalt zagadnienia, niemniej jednak obowic1zek recenzenta zmusza do wyra
Zenia niekt6rych zastrzei:eri i wc1tpliw0Sci. I tak np. przytoczone w tekScie liczby 
o zadlu:Zeniu rolnictwa (s. 33) niczego jeszcze nie tlumaczc1. Moim zdaniem, naleZalo 
tu dokonaC szerszej analizy i pokazaC odmiennoSC charakteru zadlui:enia gospo
darstw wielkich, Srednich i drobnych. Kredyt bowiem wykorzystywano zar6wno 
na inwestycje i mechanizacj� gospodaI"Stwa, jak i op�dzenie naj<niezb�dniejszych 
potrzeb .. Na rozw6j rolnictwa oddzialywal tak:Ze wielki kryzys gospodarczy z lat 
1929--1933, prawie zupelnie pomini�ty w pracy. Wprawdzi� Autor m6wi o wzra
stajqcej w tym czasie liczbie licytacji - eo umoZliwia poglE:bienie postulowanej 
analizy - sprawy to jednak nie zalatwia. GIE:bsze wejrzenie w oddzialywanie 
wymienionych tu czynnik6w. daloby pelniejszy i bardziej zloZOny obraz rolnictwa 
Slqskiego od przedstawionego w pracy. 

Niemniej dyskusyjna jest kwestia znaczenia zagranicznych robotnik6w rolnych 
dla funkcjonowania gospodarki rolnej. Niewc1tpliwc1 zaslugq K. Fiedora jest tu 
np. ustalenie liczby obie:Zysas6w polskich. Przytoczone w pracy dane i geografia 
rozmieszczenia robotnik6w sezonowych nie rozwit4zujt4 jednak sprawy do ko6ca. 
Chcialoby si� od Autora dowiedzieC, jaki byl udzial polskich obie:Zysas6w wSr6d 
og6lu sily najemnej rolnictwa poszczeg6lnych powiat6w i jakq odgrywal rolE:? 
Nieoboj�tna jest -tak:Ze kwestia kontakt6w mi�dzy naplywowq silc1 roboczq z Polski 
a polskim elementem miejscowym. K. Fiedor m6wi o tych problemach w pracy, 
ale ze stanowiska: polscy robotnicy sezonowi - polska ludnoSC Slc1ska. Jak wia
domo jednak, struktura tej ludnoSci nie byla jednolita. WSr6d Polak6w Slqskich 
nie brakowalo na pewno robotnik6w rolnych. Nale:Zy przypuszczaC, Ze obie te grupy 
stykaly si� ze sobq. Szkoda tylko, Ze nie znalazlo to odbicia w rozprawie. 

OczywiScie moZna by dyskutowaC takte nad wieloma innymi problemami 
(kwestia rolniczego charakteru Slqska po wylc1czeniu wybitnie przemyslowych rejo
n6w obu prowincji), a nawet kwestionowaC niekt6re sformulowania, jak np. poja
wiajqce _si� czasem okreSlenie sezonowych robotnik6w rolnych mianem niewolni
k6w. Niewqtpliwie jest ono przesadne i niezupelnie zgodne z rzeczywistoSciq. 
Wprawdzie pojawia si� takie okreSlenie r6wnieZ u innych autor6w, naleZy je 
wszak:Ze traktowaC jako wyraz podejScia raczej emocionalnego i metaforycznego 
ni:Z wynik analizy naukowej. OczywiScie, wyrai:one tu sqdy i opinie nie deprecjo
nujQ; og6lnej wartoSci pracy. Zdaniem recenzenta, jest to pozycja stanowiqca jednt4 
z tych cegielek, na podstawie kt6rych mo:Ze powstaC nowa synteza dziej6w Slctska. 

Stanislaw Michalkiewicz 

A. B r o z e k, OBRAZ GOSPODARCZY REJENCJI OPOLSKIEJ W PRZEDE
DNIU WYBUCHU II WOJNY SWIATOWEJ (Documenta Silesiae, z. 5), Wroc!aw 
1968, s. 141. 

Publikowane dokumenty poprzedza stosunkowo obszerny wstE:P, w kt6rym 
Wydawca stawia tez�, Ze Slqsk do korica lat trzydziestych pozostal upoSledzonq 
gospodarczo prowincjq Rzeszy. Jego pozycj� poprawiC miala „dopiero Neuordnung 
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1939 r., kt6ra brutalm} agresjl:l na Polske: zmienila radykalnie geopolityczne polo
i.enie Slct:ska" (s. 13). Region ten omint::lo wiE::C o:i:ywienie zwiijzane z hitlerowsk1:1 
koniunkturc1 zbrojeniowq drug'iej polowy lat trzydziestych. Powyi.sze stwierdzenie 
uzasadnia Autor wst�pu posluguj&c sie; m.in. ksi;,rlkij Emila von Lucadou 1, kt6ry 
uwaZa, Ze podstawowij przyczyml gospodarczego upo.Sledzenia Slc1ska byla jego 
„niebezpieczna sytuacja graniczna". Tak wit:::c wzglE::dY gospodarki zbrojeniowej 
hamowaly rozw6j tego regiollu. 

Tymczasem wiadomo, Ze na Slc1sku, i to nie tylko Dolnym, pojawilo siE:: szereg 
inwestycji w infrastrukturze i przemySle poSrednio lub bezpo.Srednio zwü1zanych 
z militaryzacjq. Zwracal na to uwagi:: K. Fiedor recenZiujc1c jednc1 z wczeSniejszych 
publikacji A. Broi:ka 2 oraz wielu cytowanych w tej recenzji autor6w polskich. 
Inwestycje zbrojeniowe musialy si� pojawiC chocia:iby w zwic1zku z planem prze-
ksztalcenia Sic1ska w „ba�tion wypadowy przeciwko Polsee". 

Uprzemyslowiona cz�SC Opolszczyzny wkraczala w faz� pokryzysowego o:iy
wienia p6iniej i wolniej w stosunku do pozostalych prowincji Rzeszy. Nie pozbyla 
si� jednak calkowicie trudnoSci gospodarczych, eo bylo rezultatem nie tylko endo
genicznych warunk6w samego regionu, lecz tak:ie st-rukturalnych zmian w gospo
darce calego pailstwa, zwic1zanych z dynamicznym rozwojem 0Srodk6w przemyslo
wych w centrum i na zachodzie kraju. Stc1d nale:ialo moZe zwr6ciC we wst�pie 
uwag� na wady nakr�cania koniunktury za pomocc1 wydatk6w zbrojeniowych, 
a takze na koncentracj� pot�gi ekonomicznej w r�kach monopoli przy stosunkowo 
niskim stopniu koncentracji przemyslu na Slc1sku, eo w efekcie prowadzilo do 
nier6wnomiernego rozmieszczenia sil wytw6rczych. Warte w tym miejscu przy
pomnieC, Ze o hitlerowskim interwencjonizmie gospodarczym i jego wplywie na 
sytuacj� gospodarCU\ Sic1ska, o kt6rych w recenzowanej publikacji zaledwie si� 
wzmiankuje, pisal obszernie J. Popkiewicz 3. 

Zgromadzone w Obrazie ... materialy pochodU\ z Archiwum Pafistwowego we 
Wroclawiu, Wojew6dzkiego Archiwum w Katowicach oraz z Powiatowego Archi
wum Pallstwowego w Bytomiu. Z wyjc}tkiem dokumentu nr 7 4 wszystkie f..r6d:la 
publikowane sc} po raz pierwszy; zawierajc} one wypowiedzi i oceny ludzi kieru
jc}cych Zyciem polityczno-gospodarczym rejencji opolskiej, oparte na bogatych 
danych statystycznych i opisowych. Tematycznie mo:Zna tu wyodr�bniC 5 grup 
tekst6w: w pierwszej znajdujq si� opinie dotyczqce og6lnego stanu gospodarki 
(dokument 1 i 2), w drugiej - przemyslu (dokument 3 i 4), w trzeciej - rolni
ctwa (dokument 5 i 6), w czwartej - zagadniell. ludnoSciowych (dokument 7, 8, 
9, 10), w piqtej zaS projekty poprawy sytuacji gospodarczej rejencji (dokument 
11 i 12). 

Najwi�kszy zakres wewn�trznych problem6w Opolszczyzny ilustruje Raport 

gospodarczy prezydenta rejencji opolskiej za pierwszy kwartal 1939 r .. z dnia 15 !IV 
1939 r. Raport dotyczy gl6wnych gal�zi przemyslu, rzemiosla, handlu, komunikacji, 

1 E. L u  c a  d o u, Strukturwandel Schlesiens, Berlin 1943. 
2 K. F i e d o r, Na marginesie ksiqZki A. BroZka „Osttiucht na Slqsku" (Slqski 

Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XXII, 1967, nr 3, s. 402) 
3 J. .Po p k i e w i c z, Slqsk w gospodarce III Rzeszy (Studia Slc}skie, seria 

nowa, t. X, Katowice 1966, s. 56 i n.). 
4 Memorial prezydenta rejencji opolskiej w sprawie odplywu ludno§ci z G6r

nego Slqska (,.Abwanderung aus Oberschlesien"), Opole 11 UI 1938 r. Na dokument 
ten powoluje si� ju:i w 1960 r. J. P o p  k i e w i c z, Stan i perspektywy bada'n nad 
rozwojem gospodarczym Slqska w okresie Polski Ludowej (Sli:iski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XV, 1960, nr 3), oraz w artykule: Sytuacja gospodarcza Opolszczyz
ny przed wojnq i obecnie (Komunikaty Instytutu Slciskiego, Seria monograficzna, 
nr 3, Opole 1960). 
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rolnictwa oraz specyficznych problem6w rejonu nadgranicznego. Z tego samego 
okresu pochodzi dokument nr 3 traktujqcy o sytuacji w przemySle w�glowym 
(Sprawozdanie WyZszego Urzt:_du G6rniczego we Wroclawiu dotyczqce poloZenia 

gospodarczego przemyslu g6rniczego na G6rnym Slqsku w pierwszym kwartale 

1939 roku, Wroclaw 12 IV 1939). Zdaniem autor6w obydwu ·dokument6w gl6wn<l 
przyczynq zak:l6cel1 w funkcjonowaniu gospodarki g6rnoS1qskiej byl brak rqk 
roboczych, spowodowany migracjq na zach6d robotnik6w mlodych i wykwalifi
kowanych. 

R6wnoczeSnie zwraca si� uwag� na malq konkurencyjnoSC miejscowych przed
si�biorstw. Powstaje wi�c sytuacja „bl�dnego kola". Ograniczone sq bowiem mo:.i:li
woSci stosowania podwy:.i:ki plac jako Srodka Ila wstrzymanie niepo:.i:qdanego od
plywu ludnoSci, bo ka:.i:da podwy:.i:ka powoduje wzrost koszt6w i w efekcie oslabia 
konkurencyjnoSC poszczeg6lnych zaklad6w. Zjawisko to sygnalizuje Opinia Slqskiej 

Izby Gospodarczej (Wirtschaftskammer Schlesien) o niekt6rych elementach koniunk

tury gospodarczej w drugim kwartale 1939 roku. Ilustracjq upoSledzenia przemyslu 
g6rnoS1qskiego mo:.i:e byC por6wnanie niekt6rych wskaZnik6w z 1938 r. gliwickiego 
koncernu Oberhütten i zachodnioniemieckiego koncernu Ruhrstahl (dokument nr 4). 

O stalym pogarszaniu si� sytuacji wsi g6rnoS1qskiej m6wiq dokumenty nr 5 
i 6. Zn6w jako najwa:.i:niejszq przyczyn� tego procesu autorzy podajq katastrofalny 
w skut'kach odplyw ludnoSci z rolnictwa, a w zbrojeniach widzi si� tu jedno ze 
fr6del braku sily roboczej w tej gal�zi gospodarki. Podstawowq przyczynq tego 
rodzaju sytuacji jest zdaniem autora dokumentu nr 11 (Postulaty gospodarcze 

prezydenta poticji g6rno§lqskiego okrt:_gu przemyslowego sformulowane toobec pre

zydenta rejencji, Gliwice 28 I 1939 r.) fakt, Ze „lepsze warunki pracy sklaniajq naj
zdolniejszych, najlepiej wyksztalconych i najbardziej wydajnych robotnik6w do 
odejScia na teren okr�g6.w przemyslowych o wyZszym poziomie placy i kultury. 
Na tereny te w�druje nie tylko wyuczony robotnik, lecz takZe g6rnik, aby w Na
drenii-Westfalii, Saksonii, w Zakladach Leuna i wsz�dzie tarn, gdzie ma swq sie
dzib� przemysl zbrojeniowy, otrzymaC lepszq plac� i lepsze warunki kulturalne". 
Straty migracyjne oraz inne problemy zwiqzane z tzw. Ostflucht rozpatrywane sq 
tak:.i:e w dokumentach nr nr 7, 8, 9 i 10. 

W cytowanym ju:.i: dok. nr 11 znajdujemy propozycje dotycz4ce Srodk6w 
sanacji gospodarczej G6rnego SI4ska: nale:.i:y otoczyC opiekq przemysl, szczeg6lnie 
tzw. uszlachetniajqcy, oraz „udzieliC takiego poparcia istniejqcym tu ju:.i: przed
si�biorstwom przemyslowym, by te ze swej strony nie mialy Zadnych uzasadnio
nych podstaw do przeniesienia swego zakladu do centrum Rzeszy". Autor doku
mentu zastrzega si� r6wnoczeSnie, Ze postulaty powy:.i:sze nie mogq dotyczyC przed
sif;biorstw zbrojeniowych. Niekorzystne bowiem poloZenie strategiczne prowincji 
usprawiedliwia przeniesienie wla§ciwego przemyslu zbrojeniowego do centrum 
Rzeszy. 

Podobnych stwierdzeti. wydawca nie powinien chyba pozostawiC bez komentarza. 
Krallcowo bowiem odmienny poglqd reprezentuje inny przedstawiciel miejscowej 
administracji - nadprezydent wroclawski (raport z 18 JlI 1938 r.), kt6ry postuluje 
lokowanie na Slqsku wlaSnie zam6wiel1 zbrojeniowych (s. 13). R6:.i:nice zdati. w tak 
zasadniczej kwestii wskazuj4 na to, Ze autorzy tych dokument6w kierowali si� 
w formulowaniu postulat6w i opinii gl6wnie interesem partykularnym. NaleZy wi�c 
z duZym krytycyzrnem podchodziC do niekt6rych zawartych tu sqd6w, zwlaszcza 
og6lnych. 

We wszystkich przedstawionych wy:Zej materialach miejscowe wladze wyraZajq 
niepok6j z powodu okreSlonych trudnoSci gospodarczych. Pamh:tajmy jednak, Ze 
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m6wi si� tu gl6wnie o objawach stagnacji, a n'ie o jej Zr6dlach. Autorom doku
ment6w nie chodzilo zresztc:} o rzetelmi, Scisl1:1 analizE:, lecz o podj�cie konkretnych 
Srodk6w zaradczych. Jeieli kierowaly nimi jeszcze inne motywy (czego nie mo:Zna 
wykluczyC), to dla ich ustalenia naleialoby poznaC b1iiej charakter i zakres dzia
lania- instytucji, w kt6rych powstawaly te dokumenty, a takie kariery i drogi 
slu:Zbowe ich autor6w. Szkoda, Ze Wydawca nie wyjaSnil tych spraw we wst�pie 
lub w przypisach. 

Zauwai;one niedoci.:igni�cia nie podwai;ajc:} oczywiScie poznawczych, spoleczno
-politycznych i naukowych walor6w recenzowanego wydawnictwa. Publikowane tu 
po raz pierwszy dokumenty powinny spelniC powaZnct rolE: w dalszych pracach 
badawczych nad najnowszymi dziejami Sl&ska, w tym_ zwlaszcza nad problemem 
jego upoSledzenia w ramach gospodarki Rzeszy. 

Ludwik Sktba 

H. K a p i s z e w s k i, ZWI.1\ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO W NIEMCZECH. 
ZARYS HISTORYCZNY ZE SZCZEGOLNYM UWZGLF;DNIENIEM LAT 1933-1939. 
Przedmowa A. Glir'lskiej, Warszawa 1969, ss. 262, tabl.1 

Interesujc1ca ksi&ika H. Kapiszewskiego, bylego sekretarza wojewody Sl&skiego 
M. Graiyr'ls'kiego, a zarazem bylego czlcmka Komendy Chor&gwi Shiskiej i bylego 
kierownika Dzialu Zagranicznego Naczelnictwa ZHP w !Polsee, ukazala siE: w kilka 
lat po Jego Smierci. Autor utrzymywal bezpoSrednie kontak,ty z harcerskim riu
chem polskim w Niemczech. Mimo tego publikacja nie ma charakteru wspomnie
niowego. 

Ksi&:ika piE:knie wydana przez Instytut Wydawniczy Pax, opatrzona licznymi 
reprodukcjami, poprzedzona jest przedmow& A. Glillskiej - rysem historycznym 
Zwi&zku Polak6w w Niemczech. Redakcja opatrzyla ponadto publikacjE: przypi
sami redakcyjnymi, dotyczqcymi gl6wnie informacji uzyskanych od bylych dzia
laczy ZPwN. Sq one czE:sto kontrowersyjne wobec te'kstu H. Kapiszewskiego, na 
kt6ry sklada siE: wstE:P, opis material6w archiwalnych, drukowanych, relacji 
i wspomniefl oraz treSC wlaSciwa. Ruch harcerski w Niemczech w latach 1920-1932 

potraktowal Autor marginalnie (s. 38-61), koncentrujqc szczeg6Inq uwagE: na okresie 
dla ruchu polskiego najbardziej tragicznym, tj. na latach 1933-1939. Tekst zakoll
czony jest 6 aneksami (s. 227-258), z kt6rych szczeg6lnq uwagE: czytelnika przy
kuwa oznaczony numerem 5 (pismo ZPwN do Swiatowego Zwiqzku Polak6w 
w Warszawie z dnia 29 XLI' 1936 r., bE:d&ce wyrazem zdecydowanie centralistycznych 
postaw przyw6dc6w zPwN) i numerem 6 (wstrz&saj&ca relacja F. Kachla, poSwiE:
cona antypolskiej akcji w Bytomiu na przelomie sierp,nia i wrzeSnia 1939 r.). 

Mimo strat spowodowanych ostatniq zawieruchq wojennq i celowego - z racji 
obaw przed represjami niemieckimi - zniszczenia akt przez dzialaczy polskich baza 
fr6dlowa podjE:tego przez Autora tematu jest stosunkowo bogata (gl6wnie jeSli 
chodzi o harcerstwo na Slqsku Opolskim). H. Kapiszewski wykorzystal materialy 
polskiego MSZ (Uepartament iKons'ularny: Wydzial Polityki Emigracyjnej i Wy
dzial .Polak6w Zagranicq, Ambasada RP w Berlinie i konsulaty polskie w Niem-

1 Fragmenty ksiq:iki H. Kapiszewskiego (1899-1964) - .,Dzieje ruchu harcer
skiego w Niemczech od 1920-1932 r." (s. 38-61) i "Okres konsolidacji ruchu" 
(s. 62-99) - drukowane byly jui: z drobnymi zmianami w: .,Pokolenia. Kwartalnik 
Komisji Historycznej Og6lnopolskiego Komitetu Wsp6lpracy Organizacji Mlodzie
i:owych", V, 1967, nr 3, s. 7-26, i nr 4, s. 63-93. Zob. teZ zapiska sprawozdawcza: 
R. G[e 11 e s] (Slijski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XXIII, 1968, nr !, s. 131). 
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czech - gl6wnie Konsulat RiP w Opolu, kt6ry od 1934 r. zajmowal siE:: praktycznie 
caloksztaltem spraw zwiqzanych z ZHPwN) jeszcze przed ich porzc1dkowaniem 
i prze'kazaniem do Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W tymZe archiwum 
znajdujc\ sie;: akta Swiatowego Zwü\zku Polak6w z Zagranicy i Archiwum Harcer
skie. W pracy wykorzystano jeszcze archiwum II Me:skiej DruZyny Harcerskiej 
w Bytomiu i czt:::SC akt (zachowanq przez czlonk6w) hufca bytomskiego, materialy 
znajdujqce sie: 1 do tej pory w rE:;kach bylych dzialaczy polskich w Niemczech. 
Stosunek wladz niemieckich do ZHPwN przedstawil Autor gl6wnie na podstawie 
material6w archiwalnych bylej Rejencji Opolskiej i Nadprezydium Prowincji G6r
n0Slc1skiej. Archiwalia uzupelniono materialami drukowanymi (m. in. ZHPwN), 
relacjami i wspomnieniami 2. 

Dzieje ZHPwN przedstawil H. Kapiszewski na szerokim tle ruchu polskiego 
w Niemczech, sytuacji politycznej i mi�dzynarodowego ruchu skautowego, zwraca
jq_c szczeg6lnq_ uwagt::: na rolt:::, jakq_ odegralo harcerstwo w ruchu polskim, i na 
oblicze ideowo-polityczne tej organizacji. Tq ostatniq_ sprawct zajql sit::: Autor w pod
rozdziale „Zaloi:enia ideowe harcerstwa polskiego w Niemczech" (s. 218-223), cho
ciai: pr,aktycznie przewija siE:: ona przez calq publikacjE::, Szczeg6lnie chodzi tu o te 
fragmenty publikacji, w kt6rych bez uproszczell przedstawil H. Kapiszewski poli
tykt::: wladz niemieckich wobec ZHPwN, organizacji, kt6ra po objE::ciu rzqd6w 
w Niemczech przez NSDAP „akcentowala swojq odrE::bnoSC nie tylko narodowq, ale 
i ideologicznq w momencie, gdy organizacje mlodziei:y niemieckiej koflczyly sw6j 
samodzielny i:ywot w nazistowskim tyglu" (s. 68) 3• Autor wykazal sprzecz.noSC zasad 

ideowych narodowosocjalistycznego wychowania w Rzeszy z ideologiq_ harcerstwa 
polskiego, kt6rego czlonkowie starali sit::: w maksymalnym stopniu wykorzystaC 
wszelkie moi:liwoSci, jakie dawalo ustawodawstwo niemieckie. 

H. Kapiszewski stwierdzajq_c, i:e czlonkowie ZHPwN pochodzili gl6wnie z rodzin 
chlopskich i robotniczych, wyciq_ga wniosek zbyt daleko idq_cy. Twierdzi miano
wicie, i:e dzialalnoSC ZHPwN „miala i pewne cechy klasowe" (s. 23), czemu prze
czy oczywiScie analiza oblicza ideowo-politycznego tej organizacji. W przyrze
czeniu harcerskim czlonkowie ZHPwN deklarowali bowiem ,,szczerq wolt::: calym 
i:yciem pelniC sluZbt::: Bogu i Narodowi, nieSC pomoc bliZnim i byC poslusznym 
prawu harcerskiemu". Przyrzeczenie to i 10-punktowe prawo harcerskie ZHPwN 
oparte bylo na dw6ch podstawowych elementach: slui:bie Bogu i sluZbie Narodowi 
bardzo ogölnie pojE::temu, i jakkolwiek organizacja ta przygotowywala grunt da 
wyzwolenia narodowego, to z walkq_ o radykalne przeobrai:enia spoleczne nie miala 

nie wspölnego, nie byla da niej zdolna. 

2 z powojennych opracowafl tematu nie uwzglE::dnionych w publikacji z racji 
Smierci Autora (mogla to uczyniC Redakcja) wymieniC nalei:y: I. La s o r'i. c z y k, 
Zarys rozwoju Zwiqzku Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Slqsku Opalskim 
w latach 1920-1939 (Wydawn. Inst. SI. w Opolu. Komunikaty. Ser. monograficzna, 
Nr 31), Opale 1963, s. 23, oraz S. G r o b e  1 n y, Dzieje harcerstwa polskiega na 
Slqsku Opolskim w latach 1919-1939 (Materialy do dziej6w polskiego ruchu mlo
dziei:owego na Slq_sku 0Polskim w latach 1919-1939. Praca zbiorowa pod red. 
T. CieSlaka i T. Musiola, Katowice 1967, s. 15-73). Zob. tei rec.: W. W r z e s  i r'i. s k i 
(Slq5ki Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XXII, 1967, nr 4, s. 580-583). Ponadto: 
B. H i 11 e b r a n d t, Seminarium poSwi�cone historii harcerstwa polskiego w Niem
czech (Pokolenia ... , HI, 1965, z. 1, s. 126-128). 0 harcerstwie polskim w paw. zlo
towskim pisal teZ ostatnio ,W. Wrzesinski w: Ziemia Zlotowska. Praca zbiorowa 
pod red. W. Wrzesinskiego, Gdar'i.sk 1969, s. 169-170. 

3 Sprawami mlodzieZy w ]II Rzeszy kierowal Jugendführer des Deutschen 
Reiches Baldur von Schirach, bezpo.Srednio podlegajq_cy A. Hitlerowi. Organizacja 
harcerzy niemieckich - Reichsschaft Deutscher Pfadfinder - zosta1a rozwü4zana 
w lutym 1934 r. 

9 - Sob6tka 1970/1 
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H. Kapiszewski nie pomim1l teZ wzajemnych zalei.no.Sci mi�dzy ZHPwN a ZPwN 
oraz ZHP w Polsee i spraw zwic\zanych z odmiennymi metodami pracy tych orga. 
nizacji, podkreSlajqc mocno ich ideowq jednoSC. Organizacyjnie harcerstwo polskie 
w Niemczech nie bylo zale:ine od identycznej organizacji w Polsee. Dopiero 
w 1939 r., kiedy na Z9danie gestapo wydzielono z ZHPwN obywateli polskich, 
ZHP w Polsee przejql, ale tylko formalnie, kierownictwo nad tymi drui:ynami 
w Niemczech. Jedyrni chyba r6i.nicc1 mi�dzy tymi bratnimi organizacjami byl fakt, 
iZ - biorqc pod uwag� specyfik� terenu, na jakim dzialano - ZHPwN angaZowal 
si� czynnie w kampaniach politycznych, np. przy wyborach parlamentarnych. 

Od pocz,ltku lat trzydziestych harcerstwo Slqskie wypracowywalo wlasne me
tody oddzialywania na mlodzieZ i ludnoSC polskq w Niemczech w og6ln0Sci. Zja
wisko to - przy uwzgh;dnieniu centralistycznych metod stosowanych przez ber
liilskt1 CentralE: ZPwN i narzucaniu ludzi z zewnt1trz (gl6wnie tzw. Westfalak6w) 
nie znajö:j,cych problematyki ludnoSci Slö:1,skiej 4 - doprowadzilo do tarC miE:dzy 
ZHPwN a ZIPwN. Tworzqca siE: w jesieni 1933 r. opozycja Slqska i zmiany perso
nalne w ZHIPwN w lutym 1934 r. oraz przeniesienie siedziby organizacji z Bytomia 
do Opola, co mialo zwiqzaC zarzqd ZHPwN z Dzielnicq 11 ZPwN i konsulatem 
opolskim, praktycznie wszystko to dalo bardzo aktywnemu Kwoczkowi i Kachlowi 
moZnoSC wplywu na sprawy og61nozwictzkowe. Autor zarzuca kierownictwu ZPwN 
i plac6wek dyplomatycznych niezrozumienie proces6w, ja'kie w ZHPwN siE: doko
nywaly, i niewidzenie moZliwoSci rozwoju tej organizacji (w grudniu 1934 r. Am
basada RP w Berlinie postulowala niezakladanie druZyn harcerskich w oSrodkach 
wiejskich i okreSlala ZHPwN jako organii.acjE: elitarnq, s. 86) 5. Dlatego teZ zmiany 
personalne w ZHPwN z marca-kwietnia 1935 r. (P. Kwoczek przewodnic.zqcym, 
J. Kachel naczelnikiem, A. Powiecka sekretarzem) zaskoczyly CentralE: ZPwN 
i AmbasadE: i nie zostaly przyjE:te do wiadomoSCi. Z drugiej jednak strony, o ile 
konsul opolski Samborski uwaial P. Kwoczka (juZ po wybraniu go przewodnicZq
cym ZHPwN) za zbyt mlodego na to stanowisko, to wicekonsul IBociailski o plano
wanych zmianach personalnych byl poinformowany jeszcze przed walnym zebra
niem tej organizacji i aprobowal je. Utrzymujijca siE: przez dwa lata napiE:ta sy
tuacja miE:dzy ZHPwN a ZPwN nie przeszkadzala tej pierwszej nadal uwai:aC drugq 
za naczelnq organizacjE: ruchu polskiego 6• Jednak ZHPwN „nie m6gl siE: pogodziC 
z faktem drastycznego negowania prawa do samodzielnego decydowania przez har
cerstwo o swoich sprawach wewnE:trznych" (s. 91). Na potwierdzenie zaS skutecznej 
pracy harcerstwa Slö:1,skiego w latach 1930-1934 7, wynikiem czego byly zmiany per-

-1 Zob.: W. W r z e s in. s k i, Ze studi6w nad ksztaltowaniem zaloZen ideowo-po
!itycznych Zwiqzku Polak6w w Niemczech (1922-1939) (Zapiski Historyczne. Kwar
talnik poSwiE:cony historii Pomorza i kraj6w baltyckich, XXXIII, 1968, z. 2, szcze
g6Jnie s. 43). 

5 Por.: t e nie: Zwiqzek Polak6w w Niemczech wobec problem6w Swiadomo§ci 
narodowej (1922-1939), (Kwartalnik Historyczny, LXXV, 1968, nr 3, szczeg61nie 
s. 617). 

s Dlatego teZ m. in. prezesowi ZPwN ks. B. Domailskiemu nadano tytul hono
rowego przewodnicz4cego ZHPwN, a dr J. Kaczmarkowi, ks. K. Koziolkowi i dr 
L. Nawrockiemu - tytuly honorowych cz1onk6w ZHPwN, bylego naczelnika +aS 
J. Kwietniewskiego mianowano inspektorem harcerstwa polskiego w Niemczech. 

7 Rozw6j liczebny ZHPwN wyglqdal nastE:pUjö:j,co: R. 1928 - 383 czlonk6w, 
1930 - 540, 1933 - 712, 1935 - 942, 1937 - 2092, 1939 - 3225 oraz cz!onkowie 
K6l Przyjaci6l Harcerstwa. Lßyl on moZliwy (w innych organizacjach polskich z wy
jqtkiem Robotniczych Klub6w Sportowych liczba czlonk6w stale malala) dziEfki 
temu, Ze nowe wladze ZHPwN zaniechaly kierownictwa jednoosobowego i wpro
wadzily pracE: zespolowq, dzielö:1,c zadania miE:dzy instruktor6w. 
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sonalne w 1935 r., Autor powoluje si� na opini� ,,ostdeutsche Morgenpost" z 1 I 
1935 r. i sprawozdanie sytuacyjne z czerwca tego:i' roku gauleitera NSDAP i nad
prezydenta prowincji Slqskiej Wagnera, w kt6rym stwierdzal, ,,Ze Niemcom brakuje 
wielkiej narodowej organizaeji mlodzieZowej w Polsee, takiej jak Zwüizek Har
cerstwa Polskiego w Niemezech" (s. 92). 

0pr6ez podanych wyi;ej Autor odzwiereiedlil teZ rozbieZnoSci, jeSli chodzi 
o polityk� wobee ZHPwN prowadzonc1 przez plae6wki dyplomatyczne i Departa
ment Konsularny MSZ (S. 147 nn.). 

Pewnyeh uwag wymaga fragment publika�ji H. Kapiszewskiego dotyCZ,:\CY de
klaracji rzqdu polskiego i niemieekiego w sprawaeh mniejszoSci z 5 X[ 1937 r. 
i przyj�cia w tym samym dniu delegacji ZPwN przez A. Hitlera. Autor pisze 
m. •in.: ,,Na fakcie PlZyj�eia delegacji przez Hitlera i deklaraejaeh rz,:\döw budo
wano [chodzi o ZPwN - L.S.] zatem nadzieje, kt6re w najmniejszym stopniu nie 
mialy si� sprawdziC" (s. 184). W przypisie redakcyjnym na tej samej stronie (nr 89) 

czytamy w zwi&Z:ku z tym: ,,Tego stanowiska Autora nie podziela wielu 6wczes
nyeh dzialaczy (m.in. E. Osma6czyk i J. Kwietniewski). Zrödla 6wczesne zdajci 
si� r6wnieZ. tego w pelni nie potwierdzaC". Tu Redakcja powolujel si� za W. Wrze
si6skim 8 na sprawozdanie konsula polskiego w Kwidzynie: ,,Wszysey inni kpili 
sobie z tego [deklaracji - L.S.] m6wiqc, :ie Niemcy jedynie dla swoieh w Polsee wy
jednali sobie jakieS przywileje, Ze natomiast Niemey nam Polakom tutaj jak do
kuczali, tak dalej dokuezaC b�d&". Zgadzaj,:\c si� z twierdzeniem, Ze ludnoSC polska 
w szezeg6ln0Sei i organizaeje polskie w Niemczech odniosly si� do tyeh wydarze6 
z rezerwci i zastrzeZeniem (czyli twierdzenie H. Kapiszew$kiego jest zbyt uprosz
czone), wypada jednak zauwaZyC r6wnieZ. za W. Wrzesiilskim jeszcze inne fakty. 
Oto np. ZPwN opracowujcl-e zasady kampanii prasowej po podpisaniu wspomnianej 
deklaracji podkreSlal, Ze w prasie naleZy pomin&C zasadnicze trudnoSci, jakie 
napotykaly organizaeje polskie w Niemezeeh. Przeciwny temu stanowisku konsul 
olsztyil.ski Jalowieeki otrzymal z Ambasady pismo, z ktörego wynika, Ze nie ma 
praWa krytykowaC posuni�C Centrali Z.PwN 9• W uehwalaeh zaS berli6skiego Kon
gresu Polak6w w Niemczeeh (8 III 1938 r.) czytamy: ,,Deklaracja z dnia 5 listo
pada 1937 roku j e  s z c z e n i e  z n a I a z l a n a 1 e Z y t e g o z r o z u m  i e n i a, 
e c h a i z a s t o s  o w a n  i a w odnoszeniu si� wladz do ludnoSei polskiej w Niem
czeeh" 10 (podkreSlenie moje - L.S.). Wydaje si� wi�c. Ze ZPwN liczyl jednak na 
popraw� sytuacji po podpisaniu deklaracji z 5 XI 1937 r. przez r:i&dy polski i nie
mieeki, eo oczywiScie nie przeszkadzalo mu kategoryeznie stwierdziC w tej samej 
uehwale, Ze „poloZenie ludu polskiego w Niemezeeh nie uleglo Zadnej zmianie ku 
lepszemu". 

Zbyt mocne wydaje sit:: okreSlenie opozycji S1ciskiej wobee Centrali ZPwN jako 
ruehu rewolueyjnego (np. s. 87). SprostowaC nalei:y teZ podanq przez A. Gliilsk,:\ 
dat� zaloZenia Zwiqzku Polaköw w Prusaeh Wsehodnieh. Organizacja ta powstala 
nie 18 X 1920 r. (w, tym dniu 01sztyl1ska Rada Ludowa przyjda ze zmianami pro
jekt powolania tej instytucji), lecz 30 XI 1920 r. 11 

Om6wiona ksi&Zka jest najlepszym opraeowaniem poruszonego tematu. 

Leonard Smolka 

s W. W r z e s  i il. s k i, Ruch polski na Warmii, Mazurach i PowiStu w lataeh 
1920-1939, Poznail. 1963, s. 378, ,przyp. 268 (notabene w przypisie redakeyjnym nie 
podano strony i przypisu cytowanej pracy). 

9 TamZe, s. 378-379, przyp. 269. 
10 TamZe, s. 382. 
11 TamZe, s. 61. 
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P. D u  b i e !, WYZWOLENIE SLJ\SKA W 1945 R., Katowice 1969, Wydawnic
two „Slijsk", ss. 155. 

Smialo stwierdziC moZna, Ze w dotychczasowych dziejach G6rnego Slc4ska nie
wiele bylo fragment6w, kt6re by mialy tak wielkie znaczenie dla tego regionu, 
jak bardzo zresztq kr6tki (bo trwajqcy zaledwie kilkanaScie dni) okres wyzwolenia 
przez ArmiE: Radzieckq w 1945 r. 

Dzialania wojsk radzieckich rozstrzygnE:lY w6wczas ostatecznie jeden z naj
waZniejszych problem6w Polski Odrodzonej, mianowicie powr6t do Macierzy obu 
CZE:Sci podzielonej w 1921 r. ziemi g6rn0Sl4skiej, r6wnoczeSnie zaS, dz.iE:ki urato
waniu bez uszczerbku calego nieomal przemyslu cii:::Zkiego, zapewnily realny fun
dament powojennej odbudowy kraju. Pod wzglE:dem wojskowym operacja g6rno
S1<1ska stanowi przyklad Smialego zagonu pancernego na tyly du:Zego zgrupowania 
przeciwnika, w wyniku czego� zostal on pod gr0Zb<1 calkowitego okrq:Zenia i znisz
czenia zmuszony do panicznego odwrotu. 

Mimo tych r6:inorodnych, niezwykle ciekawych dla historyka problem6w wy
darzenia 1945 r. na G6rnym Slc:1sku nie doczekaly siE: dotychczas w naszej histo
riografii powa:iniejszych prac monograficznych. J edn<1 z podstawowych przyczyn 
tego stanu rzeczy jest - jak: siE: wydaje - pomijanie tej tematyki przez historio
grafiE: radzieck,:\, dla kt6rej wyzwolenie G6rnego Slc:1ska stanowi jedynie fragment 
wielk!iej strategicznej operacji „Wisla-Odr,a", nie mB.jqcy w rzeczywis,toSci wiE:k
szego znaczenia dla nastE:pnej, decydujc:1cej o ostatecznym wyniku wojny operacji 
berlir\skiej. Wyzwolenie G6rnego Slciska nie bylo ·nigdy zresztq ujmowane przez 
Gl6wnc:1 Kwater� Armii Radzieckiej w kategoriach wylc\CZnie celu wojskowego. 
Przeciwnie, dominowalo raczej zrozumienie znaczenia ekonomicznego tego rejonu 
i dq:Zenie do uratowania Slqska przed zniszczeniem. 

WyjaSnia to w pelni niezrozumialc\ na poz6r decyzjE: dow6dcy I Frontu Ukra
iilskiego wyipuszczenia przeciwnika z zary.sowujc\cego sie:: wlaSnie „kotla". Bylo to 
jednak wyra:Zne odste::pstwo od „klasycznych" zasad sztuki wojennej i byC mo:ie 
z tych przyczyn 1 dzialania te nie doczekaly sie:: w historiografii radzieckiej szer
szego om6wienia. W rezuJtacie poza mniejszymi lub wie::kszymi wzmiankami we 
wspomnieniach marsz. Koniewa, marsz. Polubojarowa, general6w Sztemienki, Ko
rownikowa, Krasowskiego i Zadowa niewiele tu mo:Zna zanotowaC. Na brak na
tomiast zainteresowania historiografii polskiej wplyne::la prawdopodobnie nieobecnoSC 
w walkach na Slclsku jednostek polskich. Jedynq do niedawna powa:Zniejszq pozy
cjc\ byl artykul T. Rawskiego w t. VI „Studi6w i Material6w z Dziej6w Slc\ska" 
oraz obszerne fragmenty w popularnej pracy B. Dolaty Wyzwolenie Polski. 

Z tych te:Z powod6w za wa:ine wydarzenie uznaC nale:iy ukazanie si� ksiq:iki 
Pawla Dubiela Wyzwolenie Slqska w 1945 roku. Autor, zwic\zany �ocnymi wie::zami 
z regionem, da! sie:: poprzednio poznaC dzie::ki pionierskim pracom na temat wrzeS
nia 1939 r. na G6rnym Slc\sku. Wydana obecnie ksic\Zka, choC ma charakter popu
larnonaukowy, stanowi niewc\tpliwie kontynuacje:: prowadzonych poprzednio badall, 
ograniczonych jednak powa:inie trudnoSciami dotarcia do Zf6dlowych dokument6w 
archiwalnych zar6wno radzieckich, jak i niemieckich. Z tego te:i powodu Autor 
skazany byl nieomal wylqcznie na oparcie sie:: w zakresie dzialafi bojowych na 
fr6dlach drukowanych i literaturze. Spos6b ich wykorzystania nie budzi powa:i· 

1 W wywiadz.i.e udzielonym prasie polskiej w 15 roczniCE: wyzwolenia Slqska 
marsz. Koniew stwierdzil m.in., Ze niekt6rzy historycy Wielkiej Wojny Narodowej 
stawiali mu zarzuty, Ze nie zamknql pierScienia okrc\Zenia wok6l wojsk przeciwnika 
i nie stworzyl „drugiego Stalingradu". 
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niejszych zastrzeZefi., choC oczywiScie wywolaC musi zdziwienie pomimE:c1e w wy
kazie bibliograficznym t. V Historii Wielkiej Wojny Narodowej ZSRR, wspomnia
nego wyZej artykulu T. Rawskiego, z prac zaS niemieckich studium Kissela o Volks
sturmie 2• Warte tak:Ze zwr6ciC uwag� na brak precyzji w tytule pracy sugerujqcym 
obj�cie tematycz.nym z.asi�giem calego Slqska, mieszczqcego si� obecnie w grani
cach trzech wojew6dztw, gdy w rzeczywistoSci treSC ksiqZki dotyczy Slqska G6rnego 
i cz�Sciowo Opolskiego. 

Niewqtpliwq zaslugq Autora jest wnikliwe przedstawienie sytuacji politycznej 
na G6rnym Slqsku, nastroj6w panujqcych wSr6d ludnoSci polskiej i niemieckiej, 
poczynajqc od polowy 1944 r. Dubiel podkreSla m.in. doSC charakterystyczne zjawi
sko, a mianowicie fakt, Ze swoistym barometrem bylo tu uZywanie jE:zyka polskiego 
przez ludnoSC rodz.imq. Mimo ogromnego terroru hitlerowskiego w miar� zbliZania 
si� kofi.ca wojny mowa polska rozbrzmiewala coraz powszechniej, i to nie tylko 
na terenie znajdujqcym si� do wybuchu wojny w granicach Rzeczypospolitej, lecz 
röwnieZ i w tych powiatach Slqska G6rnego i Opolskiego, kt6re przed 1939 r. 
naleZaly do Rzeszy. Coraz powszechniej narastal takZe ruch oporu wyraZajqcy siE: 
nie tylko w licznych aktach sabotazu przemyslowego, lecz i w powstaniu oddzial6w 
partyzanckich. Opierajqc si� na raportach katowickiej kom6rki hitleroWskiej sluZby 
bezpieczeilstwa Dubiel stwierdza, Ze juZ na poczqtku 1943 r. w paSmie g6r bes
kidzkich oraz na zalesiony1ch obszarach ziem pszczyilskiej, rybnickiej, lublinieckiej 
i cieszyil.skiej zacz�ly rozwijaC Zywq dzialalnoSC oddzialy partyzanckie. Istnialy tu 
zar6wno silne grupy bojowe GL, a p6Zniej AL, podporzqdkowane dow6dztwu 
V Obwodu, jak i oddzialy Batalion6w Chlopskich, Organizacji Bojowej PPS i Armii 
Krajowej. Dzialania dywersyjne ruchu oporu szczeg6lnie nasilily si� w 1944 r., 
zwlaszcza gdy w wyniku letniej ofensywy wojska radzieckie dotarly do Wisly. 
R6wnoczeSnie zaS wobec tego, Ze G6rny Slqsk znalazl si� juZ tylko o 200 km od 
linii frontu, hitlerowskie wladze cywilne i wojskowe przystqpily gorqczkowo do 
przedsi�wzi�C obronnych. Autor kreS1i m. in. w roz.dziale pierwszym prace przygo
towawcze do utworzenia linii obronnych Bl i B2, obl�dne rojenia gauleitera 
Brachta utworzenia „twierdzy g6rnoS1qskiej", ograniczone eo prawda (z inicjatywy 
dow6dztwa Wehrmachtu, kt6re widz.ialo wyra:Znie bezsens tego przedsi�wzi�cia) 
do ogloszenia GOP-u „rejonem umocnionym''. 

Bardzo cenne jest r6wnieZ przedstawienie pierwszych dni wolnoSci, tworzenia 
terenowych organ6w polskiej wladzy paflstwowej, poczqtk6w dzialalnoSci politycz
nej i spolecznej, prac nad organizacjq gospodarki narodowej, .wreszcie obejmowa
nie we wladztwo Rzeczypospolitej wyzwolonej Opolszczyzny. 

Wyra:Zny natomiast niedosyt i pewne zastrzeZenia merytoryczne budziC musi 
naSwietlenie waZnych dla pracy problem6w wojskowych. Mimo duZego wysilku 
Autora s� one malo czytelne i czytelnik, nie dysponujqcy dodatkowo fachowq 
monografiq dotyczqcq operacji „Wisla-Odra", napotka powaZne trudnoSci w uzy
skaniu og6lnego obrazu dzialafl bojowych. W pracy popularnej epizod i anegdQta 
spelniajq niewqtpliwie powaZnq rolE:, nie mogq jednak wysuwaC si� na plan pierw
szy. Uwaga ta w znacznym stopniu dotyczy rozdzialu II (,,Ofensywa » Wisla
-Odra«"). Autor ograniczyl si� tu jedynie do przedstawienia og61nego zaloZenia 
operacji i zadal1 wykonywanych przez poszczeg6lne Fronty radzieckie oraz pierw
szej fazy ofensywy, tj. przelamania obrony niemieckiej i poScigu do 19 stycznia. 
JeSli chodzi natomiast o wydarzenia p6:Zniejsze, mowa jest tu jedynie o wyzwoleniu 
Cz�stochowy i Krakowa, nast�imie zaS ukazane sq walki o G6rny Slqsk, jednak 
bez r6wnoczesnego naszkicowania szerszego tla Ol)eracyjnego w okresie od 20 do 

2 H. K i s s el, Der deutsche Votkssturm 1944/45, Berlin 1962. 
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29 stycznia. Tymczasem manewr 3 radzieckiej armii pancernej na tyly 17 .armil 
niemieckiej nabiera dopiero wtedy pelnych wymiar6w, gdy uwzgh;:dni siE:: bardzo 
znaczne wysuniE::cie siE:: czolgist6w gen. Rybalki na zach6d oraz sukcesy wojsk 
radzieckich nacierajijcych na Wroclaw i Opole. 

Malo przejrzyScie, a nawet z bh:dami, przedstawione Sei okoliczno.Sci, w kt6rych 

doszlo do groZby powstania „kotla g6rn0Slc1skiego". Na s. 46 Autor pisze, Ze 21 ar
mia rozwi'niE;:ta w rejonie Miechowa z drugiego rzutu Frontu wykonywala „specjalntt 
akcjE:: bojowc1/', maj&c za zadanie okrc1ZyC G6rnoS1qski Okri;:g Przemyslowy od p61-

nocy. Pomijam juZ niefachowij terminologiE;: ,,specjalnej akcji bojowej" w wyko
naniu armii, wai:niejsze jest to, Ze malo precyzyjne sformulowanie doprowadziC 

moZe do bh:dnych wniosk6w. Zadania bowiem 21 armii byly nieco inne i wynikaly 
z og61nego poloZenia operacyjnego. W dniach 17-20 stycznia gl6wne sily I Frontu 

Ukraiiiskiego (3 i 4 armia pancerna, 13 i 52 armia og6lnowojskowa oraz 5 armia 
gwardii} przesz.ly g6rmi Wart� i szerokim frontem przekraczajqc dawnq granic� 
polsko-niemiecke1 w szybkim tempie parly na zach6d w kierunku Wroclawia, Brze

gu G6rnego i Opola. Natomiast w lewym skrzydle 59 i 60 armia, wraz z 4 kor„ 
pusem pancernym, pozostaly doSC daleko w tyle i po zdobyciu 19 stycznia Kra„ 
kowa, lamic\C silny op6r wroga, stosunkowo .powoli posuwaly sii:: na zach6d. W teJ 
sytuacji zadaniem 21 armii bylo zamkni�cie luk mii::dzy obu zgrupowaniami Frontu, 
obejScie G6rnego Shiska od p61nocy i oslaniajqc r6wnoczeSnie gl6wne sily frontu 
wyjScie jednym korpusem nad Odr� na poludnie od Opola, nasti::pnie zaS (pozosta
lymi korpusami uderzajqc od p6lnocy) wyzwolenie GOP-u. Natomiast podporzc\d„ 
kowany dow6dcy 21 armii 1 korpus kawalerii gwardii powinien, wykorzys'bujqc 
masywy leSne, niepostrzei:enie przedostaC siE: na tyly przeciwnika, rozbijajc1c jed• 
nostki tylowe, sztaby itp. Sugestia, Ze silami 21 armii zamierzano dokonaC okrc1Ze

nia GOP-u, jest bl�dna, przekraczalo to pod kai:dym wzgl�dem jej moi:liwoScf. 
Pierwotne zamierzenia musialy zreszte1 ulec doSC powaZnej korekturze. Silny op6r 

hitlerowc6w na wschodnich i p6lnocnych przedpolach GOP-u spowodowal, Ze marsz. 
Koniew, obawiajc\C si� przedlui:enia walk w tym rejonie, zaangai:owal do walkt 
o G6rny Slqsk sily znacznie wiE:ksze, niZ to poprzednio planowal. W zwiqzku z po„ 
wyi:szym dow6dca 3 armii pancernej gwardii (znajdujc\Cej si� w tym czasie 

w rejonie Kluczborka-Namyslowa) gen. Rybalko w dniu 20 stycznia wieczorem 
(a nie 23 I, jak pisze Dubiel) otrzymal od dow6dcy Frontu rozkaz zmiany kierunku 

natarcia o 90° i uderzenia na poludnie, na Opale, a nastE:pnie na poludniowy za
ch6d na Gliwice. Podobne zadanie otrzymal dow6dca 31 samodzielnego korpusu 
pancernego podporzqdkowanego dotychczas 5 armii gwardii. R6wnoczeSnie 60 ar

mia, kt6ra po zdobyciu Krakowa przejSC miala do lll rzutu Frontu, zostala ponownie 
wprowadzona do walki, majc1c za zadanie wraz z 4 korpusem pancernym gwardil 
gen. Polubojarowa obejSC obszar ZaglE:bia G6rn0Sh1skiego od poludnia. W ten spo
söb powstawaly pot�i:ne, podw6jne kleszcze, zamykajqce si� woköl jednostek 1'1 
armii niemieckiej. Rozkaz zamkni�cia pierScienia nie zostal jednak wydany. Celowo 
pozostawiono Niemcom 4-kilometrowy „zloty most" do ucieczki. ,,Wyciskaly" ich 
w kierunku Zar jednostki 21, 59 i cz�Sciowo 60 armici. atakujqce od p6lnocy, wscho
du i poludniowego wschodu. Dzialania te zakoflczyly r5i� pelnym sukcesem. Dowödz
two 17 armii niemieckiej, majqc pobite i zdezorganizowane jednostki na p6lnoc 
i poludnie od GOP-u i zbyt malo sil do obrony samego Zagl�bia, na tylach zaA 
odsloni�ty zupelnie i ogolocony z wojska rejon g6rnej Odry, uzyskalo 27 stycznia 
zgod� Schörnera na wycofanie si� na zach6d. W rezultacie 28 stycznia wojska 
radzieckie zajE:lY bez wi�kszych walk Katowice i Kr6lewskq Hut�, nastE:pnego za§ 

dnia zakoflczyly oczyszczanie tego rejonu z resztek oddzial6w nieprzyjaciela. Caly 
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przebieg tych dzialafi Swiadczy dobitnie o tym, jak celowi polityczno-gospodarcze
mu podporzqdkowano cele SciSle militarne. Prawda ta jednak nie zostala - jak 
sit:: wydaje - dostatecznie uwypuklona w pracy. 

Zastrzei.e6 natury wojskowej, znacznie mniejszej zresztq wagi, moi.na by wy
sunqC wit::cej. Wit::kszoSC z nich wynikla - jak S'iE; wydaje - z nieprzywiqzy
wania przez Autora wiE:kszej wagi do precyzji sformulowan. Jako przyklad moi.e 

poslui.yC tu problem strat ponoszonych w toku dziala6 bojowych przez strony 
walczqce. Np. piszq_c o walkach o Zabrze Autor powiada, i.e straty oddzia16w 
radzieckich w ludziach byly znaczne, röwnoczeSnie zaS stwierdza ponii.ej, i.e wy
niosly one 52 Zolnierzy. Dla stwierdzenia, Ze podobne straty poniesione dla zdo
bycia miasta liczq_cego 150 000 mieszka6.c6w okreSliC moina jako minimalrfe, nie 
trzeba nawet przytaczaC analogicznych danych dotyczq_cych zdobywania Wroclawia, 
Glogowa . czy male6.kiej Scinawy. Sam jednak Dubiel piszqc o walkach o Opole 
(s. 43) stwierdza, i.e Niemcy stracili tarn 6 tys. i.olnierzy. Nawet przyjmujqc, Ze jest 
to liczba stanowczo przesadzona i Ze straty radzieckie byly zapewne nizsze, po
r6wnanie z Zabrzem nasuwa sit:: samo przez siE;. 

Mylqcy jest taki.e tytul rozdzialu llV „Caly Slq_sk oswobodzony", kt6ry suge
ruje, Ze chodzi tu takie o Slqsk Opolski i Dolny. Tymczasem ani slowem nie wspo
mina sit:: w nim o operacji dolnoSlqskiej Armii Radzieckiej (w lutym 1945 r.), kt6ra 
nie tylko doprowadzila do wyzwolenia wiE;kszoSci teren6w dzisiejszego wojew6dz
twa wroclawskiego, lecz swym zasi�giem objt:;la tak:Ze Brzeg G6rny i Grodk6w 
(a wiE;c wojew6dztwo opolskie). 

Moina wreszcie ZalowaC, Ze choC kilkunastu zda6 nie poSwit::cono sylwetkom 
ludzi, kt6rzy odegrali szczeg6lnie wainq rolt:: w wyzwoleniu G6rnego Slqska, 
zwlaszcza zaS dow6dcy 1 Frontu Ukrai6.skiego marszalkowi Koniewowi, dow6dcy 
3 armii pancernej gwardii gen. Rybalce, dow6dcy 21 armii gen. Gusiewowi, do
w6dcy 59 armii gen. Korownikowowi czy wreszcie dow6dcy slynnego 4 Kantemi
rowskiego Korpusu Pancernego Gwardii gen. Polubojarowowi. 

Krytyczne te uwagi, dotyczqce - jak wspomniano wy:Zej - jednej gl6wnie 
dziedziny, nie podwa:Zajq_ jednak powainiej niezaprzeczalnych walor6w ksiqiki 
Dubiela, kt6ra spelnia w zupe�noSci warunki dobrej popularyzacH i zaspokaja pilnq 
potrzebt:: spolecznq na publikacje tego typu. Warto chyba uwzglE;dniC je w dalszych 
opracowaniach z po:Zytkiem dla czytelnik6w i samej pracy. 

Ryszard Majewski 

S. B a d o w s k a, CZASOPISMO „WARM1'A I MAZURY" W LATACH 1955--
-1965. ZARYS MONOGRAFICZNY, Olsztyn 1968, ss. 61. 

Ksiqika stanowi monografit:: olszty6.skiego miesit::cznika spoleczno-kulturalnego, 
bE:dqcego obecnie organem Stowarzyszenia Spoleczno-Kulturalnego „Pojezierze'' 
w Olsztynie, od momentu jego narodzin do 1965 r. Praca poszerza ciqgle jeszcze 
nie zadowalajqcy dorobek polskiego prasoznawstwa w zakresie badafl nad naszq 
prasq wsp6lczesnq. Pomimo wielu postulat6w stawianych w tym kierunku, zwla
szcza w ostatnich latach 1, otrzymaliSmy dotychczas zaledwie kilka opracowan., 
przewainie wqskich tematycznie 2• Praca olsztyl15kiej badaczki S. Badowskiej winna 

1 Patrz np. z. H a r d t, Stan i potrzeby badaii nad wsp6lczesnq prasq (Ze
szyty Prasoznawcze, 1967, nr 3, s. 122-124). 

2 Liczne artykuly zamieszczone w czasopismach prasoznawczych oraz histo
rycznych dotyczq najczt::Sciej specjalistycznych zagadnie6 z zakresu szeroko poj�
tej wiedzy o prasie (np. socjologii i typologil prasy). 
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byC podnietl:l do podejmowania monograficznych badail prasoznawczych nad re

gionalm\ prasct w innych oSrodkach, poniewaZ najbardziej kompetentnym autorem 

dorobku prasowo-wydawniczego okreSlonego regionu wydaje si� byC wlaSnie ba

dacz regionalista. 

Omawiana praca sklada si� - opr6cz wst�pu, uwag kollcowych i streszczenia 

w j�zyku angielskim - z trzech zasadniczych rozdzial6w: 1. ,,Dzieje wydawnicze 

pisma'\ 2. 11Analiza treSci", 3. ,,IloSciowa analiza zawartoSci", stanowic:1cych trzon 

monografii. 

We wst�pie otrzymaliSmy chyba nieco za kr6tkie przedstawienie og6lnej sy

tuacji polityczno-gospodarczej i kulturalnej Warmii i Mazur po 1945 r. Szerzej 

nale:za,o om6wiC pod tym wzgl�dem sytuacj� regionu w okresie bezpo.Srednio 

poprzedzajijcym moment narodzin pisma w 1955 r. Dokladniej traktuje Autorka 

we wst�pie o historil innych olsztyl1skich organ6w prasowych od 1945 do 1955 r. 

oraz o okolicznoSciach bezpoSrednio zwiijzanych z organizacjc\ zespolu redakcyj

nego „Warmli i Mazur" w 1955 r. 

Rozdzial „Dzieje wydawnicze pisma" informuje kolejno o skladzie osobowym 

redakcji w dziesi�cioleciu 1955---1965, o zmianach nakladu, objE:toSci, formatu, 
szaty graficznej, cz�stotliwo.Sci ukazywania si�, o zmianach wydawcy oraz og6lnie 

o zagadnieniu kolportaZu i popularno.Sci pisma wSr6d czytelnik6w. MoZna chyba 

w tym miejscu mieC pretensje do Autorki, Ze wi�kszo.SC tych przecieZ kluczowych 

dla historyka prasy zagadnie11 zostalo opracowanych zbyt og6lnikowo i nie w od
niesieniu do calego badanego okresu. Pelniej nale:Zalo om6wiC sylwetki redakto

r6w, zwlaszcza podkreSliC rol�. jakij odgrywali w prowadzeniu i redagowaniu 

pisma. Nie nie dowiadujemy siE: ani z tego rozdzialu, ani z innych czE;:Sci ksict:Zki 
o metodach, organizacji i technice pracy zespolu redakcyjnego. Szkoda, Ze Autorka 

nie zaj�la siE;: r6wnie:Z analizc\ Srodk6w jE;:zykowych (stylistyk& pisma) i szerzej 

nie potraktowala zagadnienia ukladu graficznego. Od jakoSci i doboru obu tych 
Srodk6w zaleZy w du:Zym stopniu rola pisma prasowego w i;yciu spolecznym. 

Na charakter .ukladu graficznego pisma decydujijcy wplyw wywiera treSC arty

kul6w. NaleZalo r6wnieZ spr6bowaC zbadaC skutki oddzialywania czasopisma na
czytelnik6w, jak röwnieZ ich stosunek do pisrna. 

Analiza wszystkich tych pomini�tych lub og6lnie tylko przedstawionych przez 

AutorkE;: zagadniel1 nie powinna byC lekcewaZona w dalszych pracach, poniewaZ 

rnoZe daC wiele wartoSciowych spostrzeZel1 i wniosk6w, kt6re pozwolc\ podnie.SC 

poziom naszej prasy wsp6lczesnej. 

Rozdzial „Analiza treSci" stanowi om6wienie pod wzgh:dem trdci wybranych 

artykul6w publicystycznych, historycznych, rysujc\cych sylwetki wielkich ludzi 

zwi.:1zanych z regionem, oraz ciekawszych utwor6w literackich ;zamieszczonych na 

lamach „Warmii i Mazur" w dziesiE;:cioleciu 1955-1965. 

Z kolei rozdzial ostatni „Ilo.Sciowa analiza zawarto.Sci" zawiera tabele ukazu

jc\Ce proporcje ilo.Sciowe pomiE;:dzy r6Znymi tematycznie grupami artykulöw. Do.SC 

przejrzy.Scie 1;1kazuj& one obj1;:t0Sci poszczeg6lnych rodzaj6w tematycznych arty

kul6w. Za tt:: skrupulatnie zrealizowanq cz�SC pracy naleZq siE;: Autorce slowa 

uznania, poniewaZ badania zawarto.Sci r6Znych material6w w czasopismie maj& 

duZe znaczeniE! praktyczne przy bit::Z9cej ocenie prasy. Pozwalaj& one np. stwier

dziC, czy pewnych zagadniefl jest za duZo, czy za malo. 

DyskusjE;: moZe budziC kategoryzacja tematyczna. Autorka wydzielila dwie 

zasadnicze grupy: artykuly aktualne i artykuly og61ne. Da aktualnych zaliczyla 

artykuly informacyjne, komentacyjne, recenzje, do og6Inych: artykuly historyczne, 
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utwory literackie, artykuly dotyczqce sylwetek uczonych, pisarzy, artyst6w, wspo
mnienia do 1945 r. i inne. Plodzial taki wydaje si� niezbyt precyzyjny 3• 

Uwagi kollcowe sq czymS wi�cej ni:i zwyklym podsumowaniem rozwaZall za
wartych w poszczeg6lnych rozdzialach. Autorka wypowiedziala tu po raz pierwszy 
wiele istotnych wniosk6w i spostrzeZe6., dotyczqcych zwlaszcza og6lnego profilu 
i ideologii pisma. Szkoda, Ze uczynila to dopiero w tej czE:Sci swej ksiqi:ki, po
niewaZ w zwiqzku z tym wypowiedzi te stanowiq ju:Z. tylko lakoniczne stwierdzenia, 
nie uargumentowane tak, jak wnioski bezpoSrednio wynikajqce z poszczeg6lnych 
tok6w rozumowania w rozdzialach zasadniczych. 

Z obowiqzku recenzenckiego nale:Z.y podkre.SliC, iZ nadzwyczaj ubogo prezen
tuje si� bibliografia wykorzystanych opracowall zawarta w przypisach. Praca wiele 
by zyskala, gdyby Autorka dla cel6w metodycznych udokumentowala jq chociaZ 
cz�Sciq tak przecie:i bogatej fachowej literatury teoretycznej zar6wno polskiej, 
jak i obcej 4. 'Do samo zastrze:Z.enie nalei:y odnieSC do podstawy Zr6dlowej, w kt6-
rej poza lekturq poszczeg6Inych numer6w „Warmii i Mazur" oraz relacjami 
ustnymi tw6rc6w pisma (redaktor6w) brak Slad6w korzystania z archiwali6w r6Z
nych instytucji (wobec nieistniejqcego archiwum Redakcji, patrz s. 15 pracy, 
przyp. 10), od kt6rych zale:Zy istnienie i rozw6j pisma. 

Kazimierz Bobowski 

DtJINY CESKOSLOVENSKA V DATECH, Praha 1968, Nakladatelstvi Svoboda, 
ss. 557 + 6 nlb. 

J akZe cz�sto si� zdarza, :ie nauczycielowi historii bqd:Z jej popularyzatorowi, 
studentowi czy zwyklemu miloSnikowi potrzebna jest szybko podstawowa infor
macja faktograficzna, informacja typu: eo? kiedy? gdzie? Nie da si� ukryC, Ze 
potrzeba taka nie jest czasem obca i pracownikowi naukowemu, wciqZ bowiem jest 
faktem - niezale:Z.nie od naszej oceny tego zjawiska - doSC znaczna, zwiqzana 
z post�pujqcq specjalizacjct bada6., izolacja poszczeg6Inych dzial6w nauki histo
rycznej. 

Na tym tle niezaprzeczalna jest u:ZytecznoSC i zrozumiala popularnoSC w r6Z
nych krajach wydawnictw typu naszego Tysiqca lat dziej6w Polski 1• Typ ten 
reprezentujq teZ, b�dqc jed6oczeSnie wyrazem istnienia podobnych zapotrzebowa6. 
spolecznych u naszych poludniowych sqsiad6w, Dejiny Ceskoslovenska v datech. 

Stanowict one, stwierdZmy to z g6ry, wysokie osiqgniE:cie w swojej kategorii. 
Zesp61 autorski 2, w kt6rego skladzie widzimy nazwiska znane nie tylko 

3 Artykuly zaliczone do og6lnych mo:Z.na bylo podzieliC na Sci.Slejsze grupy 
tematyczne. 

4 Cennych wskaz6wek metodycznych mogly dostarczyC zwlaszcza prace: M. K a
f e 1, Prasoznawstwo, Warszawa 1966; K. B u d z y k, Niekt6re problemy metodo
logiczne bada'li prasoznawczych (Prasa Wsp6lczesna i Dawna, 1958, nr 3, s. 46-54); 
T. B u t k i e w i c z, Z problem6w bada'li historyczno-prasowych (Kwartalnik Pra
soznawczy, 1957, nr 3, s. 52-62); E. D o v i f  a t, Wege und Ziele der Zeitungs
wissenschaftlichen Arbeit, Berlin 1929, t e n Z e, Zeitungslehre, t. 1-1,l, Berlin 1955; 
I. K r a s  i c k i, Kierunki badaii nad prasq (Zeszyty Prasoznawcze, 1961, nr 1-2, 
s. 119-127) oraz szereg dalszych. 

1 W. K u r k i e w  i c z, A. T a t  o m i r, W. Zu r a w s k i, Tysiqc lat dziej6w 
Polski. Przeglqd wainiejszych wydarzeil. z historii i kultury, pod red. A. Tatomira, 
wyd. 1, Warszawa 1961, LSW. W 1967 r. wyszlo ju:Z 4 poprawione i rozszerzone 
wydanie. 

2 M. Buchvaldek, J. Haubelt, J. Havränek, •!. Hlav3Cek, J. KaSpar, R. KvaCek, 
E. Maur, K. NovotnY, R. NovY, T. Pasäk, J. S13ma, J. Svoboda, 0. Urban, Z. Urba:n. 
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w Czechoslowacji, zastosowal takct koncepcj� doboru i ukladu treSci, kt6ra wydaje 

siE: spelniaC wymagania szerokiej i bardzo zr6Znicowanej masy odbiorc6w. 

Podstawowct czE":SClc:1: kompendium (s. 9-418) jest chronologiczny zestaw fakt6w 

z dziej6w ziem i nar:od6w tworzc1cych dzisiejszq Czechoslowacj�, podzielony na 

dwanaScie jednostek periodyzacyjnych: 1. Pradzieje Czechoslowacji (do IV w. n.e.), 

2. Zasiedlenie Czechoslowacji przez Slowian (V - pocz. X w.), 3. Okres wczesnego 

feudalizmu (X-XI1 w.), 4. Okres rozkwitu feudalizmu (XUI w. - lata czter

dzieste XLV w.), 5. Kryzys (do 1437 r.), 6. Ponowne umocnienie feudalizmu (do 

1648 r.), 7. P6i.ny feudalizm (do lat osiemdziesültych XVIII w.), 8. Odrodzenie na

rodowe (do 1848 r.), 9. Spoleczer'lstwo kapitalistyczne (do 1918 r.), 10. DwadzieScia 

lat niepodlegloSci (do 1939 r.), 11. Wojna i okupacja (do 1945 r.), 12. Po wojnie 

(do 1966 r.). 

Sama zasada rozczlonkowania kilkutysiE::cznego rejestru dat i wydarzer'i jest 

niewqtpliwie sluszna. Dobrze uzupelnia jq zamieszczenie na poczqtku ka:idego 

dzialu zwiE::zlych, syntetycznych om6wier'l najbardziej typowych cech, charaktery

zujqcych ekonomkzny, spoleczny, polityczny i kulturalny rozw6j narod6w czes

kiego i slowackiego w danym okresie. 

Periodyzacja zastosowana przez Autor6w wywoluje jednak wqtpliwoSci lub 

wrE::cz sprzeciw. Ju:i nazwy okresöw, zresztq doSC niestereotypowe, nasuwajq wra

:ienie niejednorodnoSci kryteri6w. WlaSciwie zatarto zupelnie podzial na formacje 

spoleczno-ekonomiczne, do czego nie wydaje siE:: upowa:iniaC nawet forma i prze

znaczenie kompendium. Do okresu rozkwitu feudalizmu nale:ialoby wlqczyC epokE;: 

Karola IV (dla Czech) i Ludwika Wielkiego (dla Slowacji). Nazwa okresu 1848-

1918 (,,Kapitalistickä spoleCnost") prowadziC bE;:dzie do nieporozumiefi., bo jak:ie:i 

okreSliC w tym kontekScie spoleczer'lstwo lat 1918-1945? Protest budzi zdawkowe 

okreSlenie dzialu ostatniego (,,iPo wojnie"). Nie „powojennoSC" przeciei objE;:tych 

nim lat jest ich cechq najistotniejszq, lecz zapoczqtkowanie budowy nowego 

zupelnie ustroju spoleczno-gospodarczego. Politycznie uzasadnione domaganie siE;: 

wyeksponowania tego procesu w periodyzacji nie koliduje z zasadami ScisloSci 

i obiektywizmu historycznego. 

Przy tych wszystkich uwagach trzeba pamiE;:taC, Ze Autorzy pr6cz zwyklych 

problemöw konstrukcyjnych mieli dodatkowe utrudnienie: koniecznoSC r6wnole

glego ujE;:cia dziej6w dw6ch narod6w, co wiE::cej - dziej6w tych w wiE::kszoSci 

realizujqcych siE;: w ramach r6Znych jednostek politycznych. Zastosowano tu dobre 

rozwü1zanie polegajqce na wprowadzeniu wewnqtrz okres6w 3-9 osobnych czE::Sci 

dla dziej6w ziem czeskich i slowackich. Te ostatnie nale:Z.aly w tym czasie do 

pailstwa WE;:gierskiego. System odsylaczy pozwolil uniknqC powtarzania w jednej 

i drugiej czE::Sci notek o fa'ktach 'Z za1kresu pokojowych lub wojennych, ale zawsze 

przecie:i bardzo Zywych stosunköw czesko-slowackich i w og61e czesko-wE;:gierskich. 

Chyba wiE;:c przez niedopatrzenie powtörzono w czE::Sci slowackiej doslowny tekst 

notek z czE;:Sci czeskiej pod datami: IX 1042 r. (s. 47 i 64-65), 1060 r. (s. 48 i 6&--

66), V 1116 r. (s. 53 i 69), 23 XI 1457 r. (s. 127 i 140). Przy 13 Ili 1516 r. (s. 141) 

przydalby siE;: odsylacz da tej:Z.e daty na s. 131, odsylacz zaS z notki p·od 1308-

1342 r. (s. 90) bl�dnie odsyla do 1335 r. (powinno byc do 6 I 1336 r. - por. 

s. 91). 

I jeszcze jedna uwaga na temat spraw slowackich. Trzeba w pelni zgodziC 

siE;: z Autorami, Ze ze wzglE;:du na szczuploSC material6w Zf6dlowych „dzieje 

slowackie w pierwszych stuleciach po upadku Pafi.stwa Wielkomorawskiego nale:iq 

do najmniej znanych i najmniej zbadanych odcink6w naszej historii w og6le" 

(s. 59). Trudno jednak zaakceptowaC praktykE:: sztucznego rozszerzania tekstu o Sred-
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niowiecznych dziejach Slowacji, polegajqcq na przytaczaniu informacji z dziej6w 
sensu stricto wE::gierskich, jak zmiany na tronie, wyprawy wladc6w do Dalmacji 
itp. (chocby s. 67). 

Sprawa proporcji i wzajemnych powiqzaii. w przedstawianiu problematyki go
spodarczo-spolecznej, pol'itycznej i kuituralnej - ta groZna rafa dla autor6w wszel
kich caloSciowych opracowail historycznych - w pracy typu tu omawianej spro
wadza siE:: racz�j do proporcjonalnej selekcji fakt6w. Z zadania tego Autorzy 
wywiqzali siE:: dobrze, prezentujqc pr6cz mnogich wydarzeil politycznych szeroki 
zestaw dat, fakt6w i postaci tworzqcych dzieje kultury. Nie zepchnE::li na daleki 
margines zjawisk spolecznych, punkt6w zwrotnych w technice oraz tak trudnych 
do uj�cia w daty proces6w gospodarczych. RolE:: czynnika w pewnym sensie inte
grujqcego i porzijdkuj<}cego spel:niajq wspomniane wprowadzenia do ka:idego z chro
nologicznych dzial6w. 

U:iytecznoSC calego kompendium wysoce zwiE::ksza druga jego zasadnicza czE::SC, 
majijca postaC siedmiu tabelarycznych zestawieil i wykaz6w (s. 419-484): 1. Glowy 
paflstw Srodkowoeuropejskich: Wielkie Morawy - Czechy - Czechoslowacja, Rze
sza Rzymsko-Niemiecka - Niemcy, Austria, WE::gry, Polska; 2. Papie:ie oraz biskupi 
i arcybiskupi Pragi i OlomuDca; 3. Sklad rzqd6w austriackich i austro-w�gierskich 
(1848-1918 r.) oraz czechoslowackich (1918-1966); 4. Wyniki wybor6w do austria
ckiej Rady Pailstwa z ziem czeskich (1907, 1911), do Izby Posl6w (1920-1935) oraz 
do Zgromadzenia Narodowego (1946-1964); 5. Zjazdy czeskiej partii socjaldemo
kratycznej (1878-1920) oraz zjazdy partii komunistycznej i sklad jej kierowniczych 
organ6w (1920-1966); 6. Podstawowe dane z demografii historycznej Czechoslo
wacji; 7. Schemat prad�iej6w i doby wczesnohistorycznej na terytorium Czecho
slowacji. 

Szczeg6Inie cenne S<} tabele 3-6, zawierajq bowiem dane trudno skqdinqd osü1-
galne w tak zbiorczym ujE::ciu. Po:iqdane byloby tylko w tabeli 3 podawanie przy
nale:inoSci partyjnej poszczeg6lnych czlonk6w wszystkich gabinet6w, tak jak to 
zrealizowano dla rzqd6w lat 1945-1948. Dlaczego zaS w tabeli 2 zabraklo biskup6w 
LitomySla - trzeciej Sredniowiecznej diecezji czeskiej? 

Nasza Madurowicz-UrbaDska ze swym pomnikowym dzielem bibliograficznym 
nie doczekala siE:: jeszcze naSladowcy w Czechoslowacji, tym wi�ksze wiE::c zna
czenie mahi tarn doraZnie podejmowane na r6:inych poziomach i w r6Zny spos6b 
pr6by zestawienia literatury historycznej. O pr6b� takq pokuszono siE:: teZ w trze
ciej czE::Sci D€jin (s. 485-527). W efekcie otrzymaliSmy najlepsz,:\ w ciqgu przy
najmniej ostatniego dziesü:itka lat selektywnq bibliografiE:: dziej6w Czechoslowacji 
do 1966 r., po kt6rq nieraz siE::gnie i historyk profesjonalista. Autorzy slusznie nie 
uznali za zbyteczne podania na wst�pie zwi�zlej informacji o istocie, klasyfikacji 
i miejscach przechowywania ir6del historycznych. Sam wyb6r uloZony jest bardzo 
przejrzyScie, podajqc podstawowe edycje wraz z uwagami o ich znaczeniu i zawar
to.Sci oraz wyjSciowq literaturE::, zwlaszcza najnowszq. Nie spos6b oczywiScie szcze
g6lowo dyskutowaC tutaj nad kryteriami doboru pozycji. Jedno tylko przeoczenie 
jest istotne: je:ieli z prac „stykowych" zamieszczono np. Florowskiego (s. 496) 
i Golla (s. 500), to tym bardziej nie wolno bylo pominqC ostatniej wielki�j syntezy 
stosunk6w czesko-polskich 3, 

3 CeSi a Potcici v minulosti, Praha 1964-1967, t. I da k. XVI'II w., red. J. Ma
cürek, ss. 434, t. I'I do 1945 r., red. V. ZäCek, ss. 710. Par. recenzje: J. J i r a s e  k 
(Sbornik Matice moravske, LXXXIV, 1965, s. 307-308); R. H e c k  (Kwartalnik 
Historycz.ny, LXX:11, 1965, s. 944-949); E. M a 1 e c z y 6 s k a, J. L e s  z c z y 11 s k i 
(Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XXI, 1966, s. 365---371); J. H a  v r ä n e k 
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Kompendium zamykaj<l skrupulatnie zestawione indeksy os6b 4 i miejscowo.Sci 
(s. 528-558). Do „pelni szczE::Scia" recenzentowi zabraklo jedynie wyposaZenia ksi,:\i.

ki w skromny choCby zestaw map i w genealogie przynajmniej PrzemyS1id6w, Lu
ksemburg6w i Habsburg6w, orientujqce w zawiklanych nieraz powi<1zaniach (por. 
liczne notlti czl;l:Sci pierwszej). 

PoprawnoSC faktografii Dejin nalei.y oceniC wysoko. W dqi:eniu do maksymal
nej dokladnoSci Autorzy uciekali siE:: nieraz do bezpoSrednich poszukiwail fr6dlo
wych. Pomimo to dadz,l siE;:: spostrzec usterki, wagi eo prawda nie pierwszorzE::dnej, 
ale doSC liczne. Mo.Zna teZ miE;::dzy informacjami pierwszej i drugiej czE;::Sci wytkm1C 

sprzecznoSci, kt6rych zauwai.enie moZe pobudzi cz�SC uZytkownik6w do samodz.iel
nych pröb ich usuniE::cia, ale zazwyczaj obniZa zaufanie do autorytatywnoSci po
zostalych danych. 

Oto r6Znie podaje siE:: lata panowania wladc6w, z czeskich np. Borzywoja II 
(s. 51 i 419), Wladyslawa ,rn (s. 56 i 420), Waclawa (s. 58 i 420), z w�gierskich np. 

Gejzy (s. 63 i 425), Andrzeja I (s. 66 i 425), Stefana III (s. 69-70 i 425). Rozbiez
noSci wystE::pujq teZ przy datowaniu rzqd6w dostojnik6w koScielnych (biskup 
olomuniecki Robert - s. 74 i 435, arcybiskup praski J. Beran - s. 370 i 434) oraz 
w chronologii gabinet6w (J. Malypetra - s. 317 i 448, IV autonomiczny rzqd 
slowacki - s. 333 i 452, I rzqd emigracyjny - s. 340 i 455). W wykazie na· s. 444 
brak gabinetu Masaryka z IX-XI 1918 r. (por. s. 290), poza tym A. Goluchowski 
(s. 437) byl ministrem stanu dopiero od X 1860 r. (por. ,s. 250), E. Benes (s. 421) 

zaS prezydentem we wladzach emigracyjnych dopiero od 1940 r. (por. s. 339-340). 
Informacja o Franciszku Praskim (s. 81) jest p6lprawdziwa, Jan z Drai.ic bowiem 
inspirowal jedynie pierwszq redakcjE:: jego kroniki, si�gajqcq tylko do 1342 r. 

Wobec przyj�tej przez Autor6w zasady stosowania czeskiego nazewnictwa geo
graficznego dziwi uZywanie w tekScie dla niekt6rych miejscowoSci na Slqsku nazw 
niemieckich: s. 163 - Hirschberg, s. 167 - Ma1.Y Schenllendorf, s. 168 - Hohen
friedeberg, s. 172 - Kunersdorf i Leuthen, s. 200 - Reichenbach. 

Sprawy Slqskie zazE::biajq si� ju:i SciSle z kwestiq stosunk6w czesko- i czecho
slowacko-polskich, na z.akres i spos6b przedstawienia kt6rych polski uZytkownik 
kompendium bE::dzie oczywiscie szczeg6lnie wyczulony. Trzeba tu stwierdziC, Ze 

Autorzy poSwiE::cili wiele miejsca wa:iniejszym momentom z dziej6w tych stosun
k6w i Ze informujq o nich w spos6b na og6l prawidlowy. W kilku jednak miejs
cach potrzeba sprostowa6 i uzupelnie6. 

Tak wiE::c sformulowanie notki o ukladzie kwedlinburskim z 1054 r. (s. 47) 

sugeruje, Ze to on przywr6cil $1qsk Polsee, kiedy w rzeczywistoSci ziemiE:: tE:: 
Kazimierz odzyskal ju:i 4 lata wczeSniej. Boleslawa IV K�dzierzawego bll;l:dnie 
tytuluje siE:: kr6Iem (s. 55). Wspomnlana pod VIII 1172 r. interwencja Barbarossy 

w sprawy polskie (s. 56) miala miejsce dopiero w roku nast�pnym, w 1172 r. zaS 
princepsem nie byl jeszcze Mieszko Stary. W dz.iale V chronologii pomini�to wro
clawski zjazd Waclawa IV i Jagielly w 1404 r., udzial Czech6w w bitwie grun
waldzkiej oraz arbitraZ Zygmunta Luksemburskiego w sporach polsko-krzyZackich. 
Zjazd wieder'lski 1515 r. sprowadzono do ukladu Wladyslaw-Maksymilian (s. 131), 
nie wspominajqc o wsp61udziale Zygmunta Starego. Zadnej wzmianki nie ma 

(CeskoslovenskY Casopis historickY, XVI, 1968, s. 401-403); sprawozdanie z dyskusji 
(Kwartalnik Historyczny, LXXVI, 1969, s. 253-257), oraz artyk•ul recenzyjny M. 
0 r z e c h o w s k i e g o, Czechoslowacka synteza dziej6w stosunk6w polsko-czecho
slowackich w XIX-XX w. ($lqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, XXIV, 1969, 
s. 257-271). 

4 J edynie przy haSle BeneS Edvard brak s. 338, 339, 
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o przymierzu Zygmunta Augusta z Habsburgami w 1549 r. JeZeli jui rejestrowano 
osiemnastowieczne zyski terytorialne monarchii austriackiej (.g, 164, 176, 196), to 
dlaczego pominiE;:to rozbiory Polski? Wreszcie, zaglijdajqc do tabeli gl6w paristwa 
polskiego, z.najdz.iemy, Ze lista ksiclZclt okresu dzielnicowego (krakowskich?) jest 
niepelna i niedokladna (s. 427), okres zaS okupacji hitlerowskiej skwitowano kr6t
kim: Generalgouvernement 1939-1944 (s. 428), eo sugeruje brak jakiejkolwiek 
ciqgloSci paristwowoSci polskiej (o czeskich wladzach na emigracji i w Protekto
racie poinformowano szczeg6lowo). 

WytkniE;:te tu r6Znej natury mankamenty nie obalajq zasadniczej opinii, ie 
Dejiny stanowiq w dorobku historiografii czechoslowackiej pozycjE;: bardzo war
toSciowij. Zapotrzebowanie na niq ilustruje fakt, Ze wkr6tce po wydaniu, mimo 
nakladu 27 tysi1;;:cy, byla dostE;:pna jedynie „spod lady". JeZeli do niej dotrze 
i u:Zytkownik polski, powita jq jako doskonale zaplecze faktograficzno-bibliogra
ficzne dla ostatnio wydanych u nas syntez dziej6w Czechoslowacji s, a nawet jako 
samoistne h6dlo obfitej i konkretnej wiedzy o przeszloSci sqsiad6w. 

Ryszard GladkieWicz 

.

„PRACE LUBUSKIEGO TOWARZYSTWA N'.AUKOWEGO", t. IV, Komisja 
Geografii Ekonomicznej, z. 1 pt. Ze studi6w nad wiejskq siecicl osadniczq woje
w6dztwa zielonog6rskiego, Zielona G6ra 1968, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 
s. 309. 

Omaw,iana publikacja jest kolejnym, czwartym tomem „Prac Lubuskiego To
warzystwa Naukowego", a zarazem pierwszym zeszytem przygotowanym przez 
K,omisjE;: Geografii Ekonomicznej LTN. Publikacja zawiera wst�p pi6ra pro!. S. Z a j
e h o w s k i e j, w kt6rym Autorka omawia powstanie Komisji Geografii Ekono
micznej LTN oraz treSC publikowanych artykul6w. Opr6cz 8 artykul6w publikacja 
zawiera teZ recenzje oraz kronikE;: Komisji Geografii Ekonomicznej. 

Przed przystqpieniem do szczeg6lowszych rozwai:ari na temat omawianej pu
blikacji wydaje siE;: wskazane p0Swi1;;:ciC nieco uwagi Lubuskiemu Towarzystwu 
Naukowemu, w tym r6wnieZ Komisji Geografii Ekonomicznej. PotrzebE;: tE;: uzasad
nia przede wszystkim fakt, Ze omawiana publikacja pochodzi ze Srodowiska sto
sunkowo mlodego, bez bogatszych tradycji naukowych oraz do niedawna bez 
wlasnej wyZszej uczelni. Do 1950 r. Zielona G6ra byla jednym z wielu miast 
powiatowych wojew6dztwa poznailskiego. Dopiero zmiana podzialu administracyj
nego i utworzenie wojew6dztwa zielonog6rskiego podniosly nie tylko rang1;;: miasta 
jako oSrodka administracyjnego, lecz r6wnieZ stworzyly potrzebE;: rozwoju Zielonej 
G6ry jako oSrodka kulturalnego i naukowego. Potrzeba ta znalazla swe urzeczy
wistnienie w powolaniu Lubuskiego Towarzystwa Kultury i Lubuskiego Towarzy
stwa Naukowego. LTN powstalo dopiero w 1964 r. Skupia ono zar6wno miejsco
wych pracownik6w, jak teZ wsp6lpracownik6w z innych miast. 

15 lat, jakie uplyn�ly od utwo.rzenia zielonog6rskiego o.Srodka administracyj
nego do czasu powolania Lubuskiego Towarzystwa NaukoWego, jest okresem 
i dlugim, i kr6tkim zarazem, aZeby m6gl rozwinijC siE;: oSrodek kulturalny i nau
kowy. Sklonny jestem uznaC ten okres na stosunkowo kr6tki. Miejscowe Srodowisko 

s V. H u s a, Historia Czechaslawacji, Praga 1967, Artia, ss. 354 (wyd. czeskie 
1962): R. H e c k, M. 0 r z e c h o w s k i, Historia Czechaslowacji, Wroclaw 1969, 
Ossolineum, ss. 468. 
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naukowe wystartowalo jednak doSC owocnie. Ten aspekt naleZy mieC r6wniei na 
uwadze omawiajijc osi�gniE::cia LTN, w tym warte.SC omawianej publikacji. Brak 
wlasnego o.Srodka naukowego spowodowal, ie w sklad Komisji Geografii Ekono
micznej weszli przede wszystkirn pracownicy plac6wek administracji paiistwowej 
z wyksztalcenia geografowie, eo stwierdza we wstE::pie do publikacji prof. S. Zaj
chowska. Przypomnienie tego faktu wydaje mi si� o tyle uzasadnione, ii rzutuje 
on w spos6b istotny zar6wno na osürnniE::cia, jak tei braki omawianej publikacji. 

Udzial praktyk6w w dzialalnoSci naukowej uwaiam za bardzo cenny, po
niewai. dzi�ki temu dostaliSmy do rE::ki bardzo bogaty material statystyczny, nie
jednokrotnie trudno dostE::pny, kt6ry mo.Ze poslu.ZyC do szeregu dalszych 
analiz. Nasuwa siE:: jednak µwaga, i.Z pod wzgl�dem materialowym poszczeg6lne 
artykuly nie sq jednolite. Chocia.Z wszystkie za przedmiot analizy bion1 wsie woj. 
zielonog6rskiego, to jednak szczeg6lowoSC przekroj6w w poszczeg6lnych artykulach 
jest r6Zna, eo niewqtpliwie zuboZa wartoSC publikacji od strony materialowej. Nie 
znaczy to bynajmniej, Ze omawianq publikacj� uwai:am jedynie za pracE:: materia
lowc1. Szybki rozw6j kraju, a w tym i woj. zieloriog6rskiego, szczeg6lnie zaS jego 
niekt6rych teren6w, jak np. powiatu glogowskiego w Z\viqzku z budowq huty 
miedzi pod Glogowem, stwarza potrzeb� gruntownej informacji statystycznej do
tyczqcej r6.Znych przejaw6w .Zycia •spoleczno-ekonomicznego. Dlatego te.Z wydaje 
mi siE::, Ze w pierwszym etapie bada6 ten fr6dlowo-materialowy aspekt bada6 
nale.Zy bardzo silnie podkreSliC. Wiadomo bowiem, Ze pod wplywem uprzemyslo
wienia bardzo gwaltownym przeobra.Zenio!TI ulega wieS. Stc1d tez wszelkim prze
ksztalceniorn na wsi nale.Zy poSwi�ciC szczeg61nq uwagE:: nie tylko ze wzglE::d6w 
dokumentacyjnych, lecz przede wszystkim ze wzgilE::d6w spoleczno-ekon?micznych, 
a takZe politycznych, gdyZ przeobraZenia na wsi pod wplywem uprzemyslowienia 
wywierajc1 silny wplyw na caloSC Zycia spoleczno-ekonomicznego w Polsee. 

Zrniana Srodowiska, w kt6rym .Zyje ludnoSC wiejska zamieszkujqca tradycyjne 
wsie, lokowane jeszcze w czasach Sredniowiecznych nie zawsze korzystnie pod wzgl�
dem fizjograficznym, sugeruje juZ teraz potrzeb� planowej przebudowy wsi, czemu 
dal wyraz J. St a n  i s l a w c z y k w artykule pt. Pr6by oceny rozmieszczenia 

wiejskiej sieci osadniczej woj. zielonog6rskiego na tle warunk6w fizjograficznych. 

Za Autorem warto przytoczyC, Ze w wojew6dztwie a.Z 39, 70/o wsi lokowanych jest 
niekorzystnie pod wzgli:::dem fizjograficznym, 33,60/o wsi posiada polo.Zenie poSrednie, 
a tylko 26,7°/o wsi ma lokalizacji::: korzystm1. Sq jednak.Ze powiaty, w kt6rych odse
tek wsi lokowanych niekorzystnie przekracza znacznie 50°/o. 

Z lokalizacjc1 wsi zwic1:z.any jest r6wnieZ problem koncentracji wsi i ludnoSci 
w poszczeg6lnych powiatach. Problematyce tej poSwii:::cony jest artykul J. D a n i e-
1 a k a pt. Koncentracja wiejskich jednostek osadniczych w woj. zielonog6rskim, 

w kt6rym Autor poslugujqc sii::: wsp6kzynnikami lokalizacji wg Izarda okreSla 
stopie6 koncentracji wsi i ludnoSci wiejskiej woj. zielonog6rskiego. Konkluzjq ar
tykulu moZe byC podzial wsi wojew6dztwa na dwa rejony: p6lnocny - o slabej 
koncentracji, i poludniowy - o silniejszej koncentracji, eo zwiqzane jest z wyst�
powaniem lepszych gleb i mniejszego udzialq las6w na poludniu wojew6dztwa. 
Podzial wojew6dztwa na rejony udokumentowany zostal licznymi mapami i tabe
lami statystycznymi. Autor przedstawia wsp6lczynniki koncentracji wsi i ludnoSci 
dla wszyst�ich gromad wojew6dztwa. Warto zauwaZyC, Ze najwy.Zsze wsp6lczynniki 
koncentracji wsi wysti:::pujq w powiecie glogowskim w gromadzie Nielubia, a wiE::C 
w bliskim sqsiedztwie budujqcej si� huty miedzi pod Glogowem, kt6rej wplywu 
na okoliczne powiaty i wsie nie mo.Zna nie doceniaC. 

Silne przeobraZenia wsi lubuskiej dotyczq teZ zmian w strukturze ludnoSci 
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wiejskiej, w zaludnieniu poszczeg6lnych wsi, migracji itp. Kolejny artykul pt. 
Niekt6re zaoadnienia ludnoSciowe wiejskiej sieci osadniczej woj. zielonog6rskiego 

poSwiE::ca tym sprawom B. P o p  r a w a. Przeobra:ienia ludnoSciowe Autor przed
stawia w licznych tabelach i mapach. Szkoda jednak, :ie artykul oparty na boga
tych ·materialach Wu.=WG w Zielonej G6rze nie wykracza .Poza 1960 r., a analiza 
dotyczy gl6wnie lat 1950 i 1960. Niewctbpliwie zblii.aj&cy isiE;: w 1970 r. Spis po-
wszechny da podstawE;: do wniosk6w o wiele szerszych. 

R6wniel pi6ra B. P o p  r a w y jest kolejny artykul pt. Wyposa.ienie w uslugi 

wiejskich jednostek osadniczych woj. zielonoo6rskiego. W artykule tym na podsta
wie dokladnych danych dla wszystkich powiat6w wojew6dztwa w licznych tabe
lach i na mapach Autor przedstawia rozmieszczenie uslug w poszczeg6lnych po
wiatach wedlug ich rodzaj6w, wielkoSci, wlasno.Sci itp., stwierdzaj&c dui.c1 nier6wno
miernoSC w rounieszczeniu punkt6w uslugowych w obrE;:bie powiat6w. Do wniosk6w 
nalei.y zaliczyC te'Z stwierdzenie, :ie r6wnie:i we wsiach wojew6dztwa nier6wnomier
ne bylo tak rozmieszczenie uslug, jak i oddzialywanie ich na ludnoSC. Do brak6w 
Autor zalicza slabe wyposai.enie tzw. wsi rozwojowych. 

Slabe wyposa:ienie wsi lubuskich dotyczy gl6wnie urzctdzefl gospodarki komu
nalnej, jak wodoci&gi, kanalizacja, o.Swietlenie, twarde nawierzchnie ulic itp. Pro
blemem tym szerzej zajE;:la siE;: B. K o r n e  c k a-P o 1 u s w artykule pt. Problemy 

gospodarki komunalnej wiejskiej sieci osadniczej woj. zielonog6rskiego. W Swietle 
danych z 1960 r. Autorka stwierdza, :ie jedynie 5,2°/o wsi posiadalo wodociqgi 
zaopatruj&ce w wodE;: 9,8°/o ludno.Sci wiejskiej. Gorsza 1sytuacja istniala w zakresie 
kanalizacji, gdy:i korzystalo z niej jedynie 2,5°/o ludno.Sci mieszkajqcej w o,go/o 
wsi, przy czym wiele powiat6w w og6Ie pozbawionych bylo wiejskiej .sieci wodociq
gowej, a szczeg6lnie kanalizacyjnej. Proces uprzemyslawiania wiE;:c poszczeg6lnych 
powiat6w oräz przebudowa wsi bE;:dct musialy objqC r6wnie:Z zagadnienia gospodarki 
komunalnej. 

Szybkie uprzemyslowienie, szczeg6lnie niekt6rych powiat6w wojew6dztwa, 
stwarza wiele trudnych do rozwictzania problem6w w zakresie istniejqcej bazy pro
dukcyjnej, je.Sli chodzi o przemy,sl i rzemioslo wiejskie. Problematyce przemyslu 
i rzemiosla wiejskiego kolejny artykul, pt. Rozmieszczenie przemyslu i rzemiosla 

na wsi i ich rola w ksztaltowaniu si� wiejskiej sieci osadniczej woj. zielonog6rskie

oo, po.Swi1:;:cil R. P o  1 u s. Do czasu rozwoju du:iego przemyslu na wsi lubuskiej 
przemysl wiejski oraz rzemioslo byly gl6wnymi czynnikami o:Zywienia gospodar
czego na wsi. Analizowany problem Autor omawia w przekrojac;h terytorialnych, 
bran:Z.owych, jak te:Z wlasno.Sciowych. Zwictzane z przemyslem zatrudnienie anali
zuje nawet w odniesieniu do poszczeg6lnych zaklad6w. Liczne mapy i tabele obra
zujq r6Znice w terytorialnym rozmieszczeniu poszczeg6lnych rodzaj6w przemyslu 
i rzemiosla. 

Terytorialne zr6:inicowanie glebowe, nier6wnomierne rozmieszczenie przemyslu 
i rzemiosla, jak te:i r6:inice w strukturze wsi i ludno.Sci powodujq, :ie poszczeg6Ine 
wsie wojew6dztwa posiadajq bardzo r6znorodne funkcje 5poleczno-ekonomiczne. 
Typami funkcjonalnymi wsi lubuskich w kolejnym artykule pt. Typy funkcjonalne 

wsi woj. zielonog6rskiego zajql siE;: B. P o  p r a w a. Autor wyodrE;:bnia wsie prze
myslowe, mieszkaniowe, rolnicze, uslugowe i o funkcjach zlo:ionych. Jak wynika 
z badaö, wiE;:kszoSC wsi ma charakter produkcyjny, gl6wnie rolniczy, przy czym 
niekt6re powiaty, jak np. powiat glogowski, posiadajq znacznie wiE:kszy od prze
ciE;:tnych wska:Znik wsi o funkcjach rolniczych. 

R6Zne typy funkcjonalne wsi sprawiajq, :ie do{ychczaso�e rozrnie·szcie'n.i'i S1Ij, 
roboczej we wsiach nie odpowiada rozmies,zczeniu i strukturze miejsc pracy w za-
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wodach pozarolniczych. Stctd teZ, podobnie jak na innych terenach, wystE:pUjij do
jazdy do pracy poza miejscem stalego zamieszkania. Problem dojazd6w do pracy 
do Zielonej G6ry, duZego oSrodka miejsc pracy pozarolniczej, omawia E. G c\ s i o r 
w artykule pt. Rejon zatrudnienia miasta Zietonej G6ry, obrazuj&c udzial okolicz
nych miejscowo§ci w dojazdach do pracy do Zielonej G6ry. Wydaje siE:, Ze wnioski 
wynikajqce z tego artykulu bE:dc\ przydatne w przewidywaniach natE:Zenia i kie
runk6w dojazd6w do pracy zalogi produkcyjnej huty miedzi pod Glogowem. Warto 
tei; podkreSliC, Ze omawiane artykuly poza bogatq dokumentacjcl :ir6dlowq, przede 
wszystkim z WPPG w Zielonej G6rze, zawierajf} te:Z liczm\ literaturE: przedmiotu 
oraz sq bogato ilustrowane mapami, wykresami i tabelami. 

Bogata strona dokumentacyjna omawianej publikacji posiada jednak pewne 
mankamenty, kt6re z obowiqzk:6w recenzenta chcialbym r6wnieZ pokr6tce om6wiC. 
W materiale dokurnentacyjnym uderza przede wszystkim pewna rozbieZnoSC 
w szczeg6low0Sci danych poszczeg6lnych artyku16w. R6wne potraktowanie mate
rialu dokumentacyjnego przez autor6w jest raczej postulatem aniZeli zarzutern. 
Czytelnika niejednokrotnie interesowalyby szczeg6lowe zagadnienia dotyczqce wy
branego terenu, do czego przydalby sit:: pelny i jednolity dokumentacyjnie material 
statystyczny. Np. osobiscie z racji zajrnowania sit:: problernatykq LGOM-u przede 
wszystkim interesujt:: sit:: powiatem glogowskim, stqd teZ dalsze szczeg6lowe uwagi 
dotyczyC bt::dq w pierwszym rzE:dzie tego powiatu. 

Osobny problem to spos6b prezentowania przez autor6w wynik6w badall. W tym 
zakresie moZna krytycznie potraktowaC zar6wno materialy kartograficz.ne, jak teZ 
dane liczbowe. Wyczuwa sit:: teZ .sztuczny .niedosyt informacyjny w niekt6rych 
kwestiach. W materiale kartograficznym zwraca uwagt:: przede wszystkim niewlaS
ciwe wykonanie rysunk6w pod wzglE::dem technicznym, wskutek czego sq one, 
w tym gl6wnie legendy, prawie nieczytelne. Przed redukcjq mapy byly niewqtpliwie 
znacznie wiE!ksze. Przy komponowaniu legend nie uwzgl�dniono jednak redukcji. 
Stijd napisy Sc:\ nieproporcjonalnie malJ w stosunku do rysunku. Nieczytelne le
gendy wyst�pujij na stronach 30, 68, 115, 117, 119, 227, 232, 234, 239, 240, 247, 273, 
274, 279, 281, 283. N'ieczytelna jest r6wnieZ mapa na wklejce po s. 210 do art. 
R. Polusa. NieczytelnoSC map i legend ma dwa h6dla: pierwsze - to niewlaSciwe 
wielkoSci pisma przy zastosowanej redukcji (sqdzt::, Ze lepiej byloby daC po dwie 
mapki na stronie aniZeli po cztery), drugie - niestaranne trawienie plyt cynkowych. 
Poza tym wystt::puje teZ niejednolitoSC technik kreSlarskich, r6Zna gruboSC kreski 
i pisma, przem.ie.nne stosowanie antykwy i kursywy itp. Na niekt6rych mapach 
brak skali (np. s. 30, 34), brak jednolitoSci w podzialkach teg,o samego terenu: 
podzialka linearna 0-15 oraz 0-30 km, tym bardziej gdy mapy pochodzij z tego 
samego artykulu, np. s. 83, 85. Jeszcze innq podz.ialkE: posiada mapa na wklejce 
po s. 210. Innij kwestiq jest juZ precyzyjnoSC stosowanych podzialek. Do prezento
wanych problem6w ten stopiefl zbliZenia musimy jednak umaC za wystarczajqcy. 
UwaZam, Ze wzglt::dy oszczE::dnoSciowe papieru nie powinny przewaZaC, jeSli mamy 
do wyboru czytelnoSC czy oszczE::dnoSC. 

Oszczt::dnoSC papieru mo:Zna byl.o natomiast uzys'kaC przez bardz.iej zwartij 
konstrukcjE:: tekstu. Nie wydaje mi si� np. potrzebna dodatkowa interlinia mi�dzy 
akapitami, stosowanie linii poziornych w tabelach (np. s. 150) poza liniq przy pod
sumowaniach, zamykanie liniq poziomq tabel u dolu. W og61e nie jest dobrc:1 
praktykq edytorskij stosowanie linii zamykajqcych tabele od dolu, a niestosowanie 
linii pionowych w tabelach poza gl6wkij. Ra:Zqce te:Z wydajij mi sit:: p6ltluste poxio
me linie w tabelach (np. s. 131-132) przy jasnej zarazem gl6wce. Niezbyt PiE::knie 
i oszczE::dnie przedstawiono na s. 188 liczbE:: warsztat6w przypadajijcych na 10 000 
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mieszkaiic6w czy liczbE: zatrudnionych na 1000 mieszka6c6w na s. 190 (zastosowano 
tu skr6t „na 1000 mieszka6." sugerujc1cy, Ze mo:Ze teZ chodziC o mieszkania, a nie 
o mieszkal1c6w). W nieczytelny i rozrzutny spos6b podano zatrudnienie w przemySle 
w poszczeg6lnych wsiach (s. 200, 201), liczbE: doje:Zd:Zaj9cych do pracy w przemy§le 
(s. 207-208). Nie nie stracilaby na czytelnoSci tabela na s. 230, gdyby powiaty 
daC in continuo. To samo na s. 233, 237-238, 241. Szczytem nieporozumienia edy
torskiego wydaje mi siE: jedri.ak „wierszyk" obrazuj9cy wzrost liczby mieszkarlc6w 
Zielonej G6ry w latach 1946-1965 (s. 258). Mo:Zna sobie wyobraziC w takiej postaci 
dane publikowane z okazji 50- lub 100-lecia! 

Nie odd:zjielalbym r6wni�Z kropk& liczb ponad trzycyfrowych, wystarczy spacja 
wlosowa. Ze wzgl�du na statystyczny w du:Zym stopniu charakter omawianej pu
blikacji trzeba teZ zwr6ciC uwag� na notorycznie bl�dne u:Zywanie wyrazu „iloSC" 
zamiast „liczba" przy wyliczaniu zjawisk daj9cych siE: policzyC (np. bl�dnie „iloSC 
mieszkarlc6w" zamiast poprawnie „liczba mieszkarlc6w"). Wyrazu „iloSC" u:Zywamy, 
gdy zjawiska mo:Zemy mierzyC lub wa:ZyC (np. iloSC wody, iloSC zbo:Za). W tekScie 
razi r6wniez nadu:Zywanie pauz, niepotrzebne teZ jest stosowanie kropek przy 
datach (np. zamiast 1. X. 1965 lepiej napisaC 1 X 1965). Autorzy nie mogli zdecy
dowaC: si� r6wnieZ na pisowni� nazwiska Izard. 'Prof. Zajchowska we wst�pie u:Zywa 
formy Lsard (s. 5), J. Danielak natomiast na s. 28, 33 i 43 pisze Izard. Na s. 160 czy
tamy o elektrowniach o mocy 2MG, chyba chodzi o 2 MW (megawaty). Znaczn9 por
cj� g.rzech6w na swoim koncie ma röw.nie:Z korekta. Bl�dy s9 albo wyn.ik<iem przeo
czerl autor6w, albo uchybierl zecera. Np. w tab. na s. 49 w gl6wce mylnie podano 
liczbE: mieszkarlc6w, na s. 73 w. 16 ad g6ry podano dwukrotnie „wy:Zszy odsetek" 
zamiast podaC raz wy:Zszy odsetek, raz nii:szy, na s. 86 opuszczono dane dla 
powiatu glogowskiego. ,poza tym powiaty we wszystkich tabelach nie zawsze ulo
Zono alfabetycznie. Na s. 102 w. 6 od g6ry jest „jednak", ma byC „jednej", s. 122 
tabela w. 1 jest 3666, r;na byC 366 w rubryce „razem". Na s. 124 w gl6wce tabeli 
jest „wsie 401-500 mieszkarlc6w", chyba ma byC „401-800". W tabeli na s. 172 
podano dwukrotnie podsumowanie. 

B1E::d6w korektorskich mo:Zna by wyliczyC znacznie wiE:cej. Wyliczone przy
kladowo (w posiadanym egzempla·rzu nie bylo erraty i nie wiem, czy w og6le erratE! 
zrobiono) •na pewno nie sklaniaj9 do zbyt pozytywnych wniosk6w. WierzyC jednak 
nalei:y, Ze w warunkach, w jakJch praca powstala (gl6wnie mam na my.Sli warunki 
techniczno-drukarskie), jest ona powai:nym osi9gniE!ciem edytorskim Lubuskiego 
Towarzystwa Naukowego i stanowi istotny wklad Srodowiska zielonog6rskiego do 
pogl�bienia znajomoSci wsp6lczesnej problematyki spoleczno-ekonomicznej regionu 
zieloriog6rskiego. 

Zygmunt Szkurlatowski 
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