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ARTYKULY I STUDIA MATERIALOWE 

Sob6tka 1970 1 

1 KAROL MALECZYNSKI 1 

POLSKI DOKUMENT KSIA,:2:F;CY SA,DOWY DO POLOWY 
XIII WIEKU • 

J esli posiadamy dzis dosc szerok& literatur� prawno-historyezn& na 

temat dawnego proeesu Sqdowego polskiego ezy poszezeg6lnyeh jego sta

di6w 1, to dotyehezas nie poswi�eono prawie weale uwagi dyplomatyeznej 

stronie zagadnienia; nie zostala wzi�ta pod uwag� strona zewn�trzna, 

a zwlaszeza wewn�trzna dokument6w s&dowyeh polskieh ksi&z�eyeh, 

zwlaszeza do polowy XIII w., tj. wyroki sqdowe ksi&z�ee. 

Polska nalezala do kraj6w, w kt6ryeh dlugo, dluzej niz w s&siednieh 

Czeeha,:,h ezy W�grzeeh, obowiqzywalo prawo ·zwyezajowe •. P.ierwsze 

o nim wzmianki poehodz& jeszeze z pierwszej polowy XI w. ', pierwsza 

kodyfikaeja, oezywiseie nieurz�dowa, powstala dopiero w trzeeiej cwierci 

XIII w. • Brak natomiast w Polsee zaehowanyeh postanowien ksi&z�eyeh 

o eharakterze og6lnopanstwowym, statut6w ksi&z�eyeh, jak je znamy 

z dyplomatyki ezeskiej ezy w�gierskiej XI i XII w.' 

P6zniej tez niz w Czeehaeh i na W,;grzeeh powstal w Polsee w og6le 

dokument monarszy, przynajmniej p6zniejsze SI\ o nim pierwsze wzmian

ki. Odliezywszy regest ·zaginionego dokumeniu Mieszka I, tzw. dokument 

• Artykul przeslany w j�zyku francuskim do ksiE::gi pamiqtkowej prof. J. Se
banka 

• 1 Por. J. R a  f a c z, Dawny proces polski, Warszawa 1925; S. K u  t r z e b a, 
Dawne prawo sqdowe polskie w zarysie, Krak6w 1921; R. Ta ub e n  s c h 1 a g, 
Proces polski XIII i XIV w., Lw6w 1927; A. Vet u l ani, Pozew sqdowy w Sred

niotviecznym procesie polskim, Kraköw 1925. 
2 Najstarszy dokument czeski ksictZE::CY pochodzi z 1000 r.; por. G. Fr i e d

r i c h, Cod. dipL Tegni Bohemiae, t. I, Pragae 1907, nr 40. 
13 Por. Co s m a s, Chronicon BohemOTum, ed. B. Bretholz, Berlin 1923, I, 

II, C. 2. 
4 J. M a t u  s z e w s k i, Najstarszy zw6d prawa polskieao, Warszawa 1959. 
s Por. Fr i e d r ich, op. cit., nr 37; L. Zavodsz k y, A szent Istvan, szent 

Laszlo es Kalman korabeli törvenyek es zsinati hatarozatok forvasai, Budapest 
1904. 

1 - Sob6tka 1970/1 



2 Karai Maleczynskl 

Dagome iudex •, i sporadyczne wzmianki o zaginionych listach monar

ch6w polskich do wladc6w osciennych 7, pierwszy •stojiicy jeszcze na po

graniczu listu i de1kumentu akt polskiego 'ksii:cia pochodzi z lat 1079-

-1085 '· Od 1149 r. poczynajii sii: one mnozyc, osiiigajiic po sklon tego 

stulecia liczbi: okolo 25 autentyk6w •. I tu zn6w pod wzgli:dem ilosciowym 

dokument ksiiizi:cy polski stm wyraznie w tyle za dokumentem ksiiizi:cym 

czeskim czy kr6lewskim wi:gierskim 10. 

Spomii:dzy dokument6w ksiiizi:cych polskich pochodziicych z lat 

1176-1250 nalezy wyodri:bnic wyroki siid6w ksiiizi:cych w sprawach 

spornych o nieruchomosci (odpowiednik6w dla wyrok6w w sprawach 

karnych nie posiadamy). R6zniii sii: one od zwyklych przywilej6w na

dawczych zwlaszcza formulami protokolu wsti:pnego i eschatokolu. Na 

przestrzeni obchodziicego nas czasu (1176-1250) mozemy naliczyc okolo 

20 (bez zaginionych) wyrok6w siidowych ksiiizi:cych, nie bioriic pod uwagi: 

podobnych akt6w si:dzi6w ksiiizi:cych czy wyrok6w wojewodzinskich 

i kasztelanskich. 

Mimo ze brak stalego formularza akt6w ksiiizi:cych z calego omawia

nego tu czasu, mozna jednak stwierdzic, ze zwlaszcza w XII w. wyroki 

siid6w ksiiizi:cych zredagowane na pismie r6zniii sii: zasadniczo od formul 

zwyklych akt6w nadawczych czy konfirmacyjnych, choc posiadajii wiele 

cech wsp6lnych. 

Oba wyroki XII-wieczne, Mieszka III dla klasztoru w Mogilnie 

z 1176 r. w sprawie Radziejowa 11 i. Kazimierza Sprawiedliwego z 1187 r. 

w sprawie sporu niejakiego Krzywosiida z biskupstwem plockim 12, znane 

dzis tylko z kopii, opatrzone sii datii rocznii wysunii:tii na czolo ak;tu 

przed intytulacji:. Nie posia:dajii tez ani inwe1kacji, ani promulgacji, ani 
wreszcie koroboracji. Swii postaciii zewni:trznii zblizajii sii: qne do aktu 

notarialnego, z kt6rym majii przede wszystkim wsp6lnii wyeksponowanii 

na pierwsze miejsce datacj�. Podobne zjawisko mozemy obserwowac jeszcze 

w wyroku siidowym Leszka Bialego z 1224 r. (2 ekspedycje) 13 i w akcie 

wyroku Boleslawa Wstydliwego dla klasztoru w Mogile z 1250 r. 14, gdzie 

6 Por. o nim ootat,nio B. Kürbis 6 w n a, Dagome iudex, Studium krytyczne, 

Poczqtki Pal1.stwa Polskiego, t. I, Poznall. 1962, s. 363 nn. 
7 Por. zestawienie ich u Z. B u d k o w e j, Repertorium polskich dokument6w 

doby piastowskiej, Krak6w 1937, z. I, pass. 
8 TamZe, nr 14, kt6rego datE: wypadnie jednak: zrektyfikowaC. 
9 TamZe, pass. 
10 Dokument6w ksiqiE;lcych czeskich znamy do 1197 r. okolo 47. 
11 Cod. dipl. Maioris Poloniae, wyd. I. Zakrzewski, t. I, Pozna6 1877, nr 33. 
12 Cod. dipt. Poloniae, t. I, nr 5. 
13 Cod. dipt. ecciesiae cathedr. Cracoviensis, wyd. F. Piekosir\ski, t. I, Krak6w 

1874, nr 13 i 14. 
14 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, Krak6w 1867, nr 22. 
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jednak dat<s poprzedza juz ·inwokacja. Wres2lcie podobne rozpocz<seie wy
roku s1:1dowego od daty rocznej spotykamy na dw6ch wyrokach s1:1du wo
jewodzinskiego krakowskiego z 1220 i 1230 r. '' Poza tymi wyj&tkami 
zwyczaj umieszczania daty rocznej na pocz1:1tku wyroku s1:1dowego ksi&
i<scego znika w pierwszej polowie XIII w. zupelnie. Dokument s1:1dowy 
ksi&i<scy upodabnia si� z biegiem czasu coraz bardziej do zwyklego przy
wileju nadawczego czy konfirmuj1:1cego ksi&i�cego. 

Niemniej istniejq pewne dalsze cechy wsp6lne dla dokumentu s1:1dowe
go ksi&i�cego konca XII i pierwszej polowy XIII w. Oba akty z XII w. 
jak r6wniez wyrok z 1224 r. pozbawione Sq inwokacji, arengi, promulgacji 
i koroboracji. Posiadaj& natomiast szeroko rozbudowanq narracj� i kr6tk& 
dyspozycj�, oznajmuj1:1c1:1 wo!� ksi�cia. Ale od zarania XIII w. formularz 
dokumentu s1:1dowego si� zmienia. Juz wyrok z 1212 r. posiada proinul
gacj� 16, akty z 1218 i 1238 r. maj& inwokacj�, areng� i promulgacj�, 
wreszcie akty wyrok6w ksi&i�cych z 1245 i 1250 r. (3 wypadki) 11 wypo
saione Sq w pelny formularz zwyklych dokument6w ksi&i�cych (przywi
lej6w); posiadajq tedy inwokacj�, areng�, promulgacj�. Wreszcie wszyst
kie bez wyj&tku majq !ist� swiadk6w, okreslonych b&dz jako uczestniczq
cych przy oglaszaniu wyroku, b1:1dz bior1:1cych udzial w jednym ze stadi6w 
czynnosci prawnej (udzial w opisie granic). 

Najistotniejsz1:1 i najszerzej rozbudowanq cz�sci& dokumentu jest oczy
wiscie narracja zawieraj1:1ca nie tylko dane o przedmiocie sporu, ale 
i szereg wiadomosci o poszczeg6lnych stadiach procesu. J est przy tym 
charakterystyczne, iz mimo ze pozew piecz�ci<1 czy pismem znany byl 
procesowi polskiemu eo najmniej od zarania XIII w. ", to w wyrokach 
ksi&z�cych spotykamy o pozwie jednq tylko wzmiank�, i to w najszer
szym wyroku z 1176 r. "· przy czyin nie okreslono blizej, w jaki spos6b 
pozwani zostali wiesniacy, pismem czy piecz�ciq. Zamiast wzmianki o po
zwie figuruje w wyrokach na pierwszym miejscu wzmianka o skardze 
(quere!a), w rodzaju: intu!it causam 20, est queru!atus 21, queru!antes 22, 

1s TamZe, nr 1, 11. 
16 Cod. dipt. Minoris Poloniae, wyd. F. Piekosir'lski, t. I, Krak6w 1876, nr 8. 
17 Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 3; B. U 1 a n  o w s k i, Dokumenty ku

jawskie i mazowieckie, s. 123, nr 10; Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253; 
Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 27, t. II, p. 1, nr 46; Cod. dipl. ecclesiae cathedr. 

Cracoviensis, t. I, nr 30. 
18 Por. ostatnio T a ube n s c h 1 a g, op. cit., s. 10, kt6rego dane wymagajc:1 

jednak korektury. 
19 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 33. 
10 Cod. dipt. Minoris Poloniae, t. I, nr 8. 
11 Ksi�ga henrykowska, wyd. R. Grodecki, Poznar'l. 1949, s. 263. 
22 Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13. 



4 Karo! Maleczyfiski 

czy: cum esset controversia ", wreszcie: traxisset in causam ••. Dalej 
spotykamy zwroty nie tak wyraznie wspominajqce o skardze zaniesionej 

przez stron�, ale mimo to wyrazajqce t� samq mysl: orta questione 2s 

czy discordia verteretur "· Nawet w wypadkach kiedy mamy uzyte slowo 

citaverunt (ad presentiam caste!lani) 2', nie jestesmy pewni, czy nie jest 
to opisanie innymi slowy skargi wniesionej przez stron� przed kasztelana. 

Skarga-quere!a jest zanoszona wprost przed ksi�cia, i to cz�sto przez 
jedrn1 ze stron (coram nobis traxisset in causam ", coram nobis in iudicio 

evocasset ••, veniens in presentiam ducis ••, accedens ad nostram presen

tiam 31, intulit causam in nostra presentia ••, coram duce publice con

venit) "· 
Rzadsze Sq natomiast wypadki, kiedy tekst narracji kaze si� domyslac, 

iz obie strony zaniosly swq skarg� bezposrednio przed ksi�cia ( coram 

· nobis in iudicio decertarent ", accedentes ad nostram presentiam "), nie 

m6wiqc o wypadkach apelacji od wyroku kasztelanskiego czy wojewo
dzinskiego •• lub kiedy stronq skarzqCq byl sam ksiqz� "· Mamy wreszcie 
kilka wypadk6w niepewnych ••. 

Jak z powyzszego wynika, nie mozemy stwierdzic ani jednego wy
padku, aby ksiqz� na zqdanie pozwu wystosowal pozew stronie pozwa
nej. Tekst dokument6w stwierdza zazwyczaj, ze dochodzilo do jedno
sfronnego lub obustronnego przedstawienia sporu przed ksi�ciem. 

Nie b�dziemy tu wchodzic w zagadnienia czysto prawnej natury, 
jak litis contestatio, kt6ry to zwrot wyjqtkowo tylko pojawia si� w wy
rokach ••, czy w poszczeg6lne stadia procesu (termin pierwszy, drugi 
i peremptoryjny), kt6re zostaly wystarczajqco przedstawione przez Vetu-

23 Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24. 
24 Cod. dipt. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
2s Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 
26 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 272. 
21 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22. 
2a Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
29 Ulan o w s k i, op, cit., s. 123, nr 10. 
30 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22. 

31 Cod. dipl. monasterii Tineciensis, wyd. W. KE:trzyflski, S. Smolka, Lw6W 
1875, nr 7. 

32 Cod. dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13. 
33 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. I, nr 8. 
34 Cod. dipl. Poloniae, t. 'lII, nr 27. 
3s Cod. dipl. monasterii Tineciensis, nr 7 . 

.JG Zbi6r dyptom6w klasztoru mogUskiego, nr 22; Cod. dipl. Minoris Poloniae, 

t. I, nr 8. 

37 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. 'I, nr 33. 
JB Por. Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13; Cod. dipt. Maioris Po

loniae, t. I, nr 278. 
39 Cod. dipt. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t: I, nr 30. 
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Janiego i Taubenschlaga 40, a przejdziemy do przedstawienia stadium do

wodowego przed s&dem. 

Oprocz odosobnionego wypadku, kiedy wyrok zapadl zaocznie u, 

i kilku wypadkow odwo!ania si� do ksi�cia od wyroku kasztelana czy 

wojewody •2 dowod przeprowadzony przez strony mag! byc trojakiego 

rodzaju. Obok blizej nie sprecyzowanych zwrotow, jak: testimonio tam 

digno quam idoneo" czy rei veritate comperta «, spotykamy si� z ze

znaniami b&di strony, b&di obu stron, dalej z zeznaniami swiadkow, 

wreszcie z dowodem z dokumentu. Znamy tez 2 wypadki, kiedy dowodem 

dla ksi�cia by!o zeznanie obu stron; stqd wyrazenia w wyroku: utraque 

parte audita et causa discussa ", albo zdanie, ze: iuris est Polonie ... testi

monio idoneo ... ad veritatis cognitionem perducere, przy czym ksi&z� 

kaze skarzonych pozwac przed swoj sqd ••. Cz�sciej jednark (3 wypadki) 

spotykamy si� ze swiadectwem skladanym przez jedn& stron�; st&d 

zwroty: testimonio . . . Bartanis", abbas . . . attentationibus veridicis 

comprobavit ••, fuerunt litem contestati dicentes ••. Niekiedy wreszcie 

dopuszczany bywa! dowod ze swiadkow, st&d spotykamy zwroty: ex 

omnium relatione so, czy wiadomosc o zeznaniach zlözonych przez powo

da i pozwanego "· 

Najcz�stszq jednak form& dowodu jest dowod z dokumentu; spotyka

my ill w sumie 5 razy. Juz najstarszy wyrok ksiqz�cy z 1176 r. jako 

podstawy do wszcz�cia procesu opata mogilenskiego z ch!opami uzywa 

dokumentu nadawczego z 1144 r., ktory w ca!osci transumuje s2. Dwu

krotnie spotykamy si� z Jakonicznymi wzmiankami, ze strona pozywa

jqca instrumentum ostendit Jub instrumentum confirmationis protulit ••. 

Raz jeden slyszymy nawet o badaniu autentycznosci przedstawionego 

dokumentu, ktory zosta! w wyniku badan uznany za: non cancellata, nec 

abolita, nec in aliqua parte sui viciata "· Na czym jednak to badanie po-

40 Por. wy:iej, przyp, 1. 
41 Cod. dipt. Mnioris Polonia"e, t. I, nr 278. 
42 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. •I, nr 8; Zbi6r dyplom6w klasztoru mogil-

skiego, nr 22. 

43 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 272. 
44 Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 46. 

45 TamZe, nr 253. 
46 TamZe, nr 33. 
47 TamZe, t. I, nr 5. 

40 TarnZe, t. III, nr 27. 
49 Cod.' dipl. ecclesiae cathedr. Cracoviensis, t. I, nr 30. 
50 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 
51 U 1 an o w s k i, op. cit., s. 123, nr 10. 
52 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 33. 
53 Zbi6r dyplom6w klasztoru mogilskiego, nr 22; Ksi�ga henrykowska, s. 263. 
54 Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24. 
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legalo, dokument nie daje zadnych informacji. Najciekawszy jest wypa
dek, kiedy to w 1229 r. przed Sqdem ksiqz�cym obie strony: opat tyniecki 
i niejaki komes Zegota, przedlozyli dwa dokumenty, kazdy na SW'l ko
rzysc ••. I tu wyrok ksiqz�cy brzmi kr6tko, ze komes Zegota cum suo 
falso privilegio zostal od swych pretensji oddalony. Jest przy tym rzeczq 
znamiennq, ze zawsze dokument przedstawiany przez osob� czy instytucj� 
duchownq bywal uznawany za autentyczny. 

Wyrok wydawal ksi'lZ� zazwyczaj samoistnie, w imieniu wlasnym, bez 
powolywania ciala doradczego do ferowania swej decyzji. Z biegiem 
czasu jednak, razem ze wzrostem znaczenia moznowladztwa, pojawia si� 
w narracji i zgoda bqdz rada baron6w danego wladcy. Stqd cz�ste zwroty: 
sedendo pro tribuna!i cum nostris baronibus, czy nawet wprost zazna
czenie, ze skarga zostala wniesiona: coram nobis et nostris baronibus (re
quirerent). Obok tego spotykamy jednak sformulowania stwierdzajqce 
wprost, Ze wyrok zr:padl: communi consilio baronum nostrorum s6, nobis 

et nobilibus nostris ... visum est s1, unanimi consilio baronum nostro

rum •• czy in pleno approbantes consilio ••. 
W formulach datalnych wyroku przewaza oznaczenie actum wskazu

jqce na nacisk na czynnosc prawnq aktu. Tylko dwa wyroki z XIII w. 
pozbawione SI\ tego okreslenia. Zamiast actum wyst�pujq niekiedy syno
nimy: nobis commorantibus in ... sententia lata in 60, Natomiast w odpo
wiednich dokumentach ksiqZl\t wielkopolskich i ni�kiedy mazowieckich 
spotykamy si� z oznaczeniem datum ••. Z wyrazem actum czy datum po
lqczone jest zawsze oznaczenie miejscowosci, gdzie wyrok zostal wydany; 
wyjqtek od tego (opr6cz dw6ch dokument6w z XII w.) znamy tylko 
jeden 62. Wreszcie podniesc wypadnie okolicznosc, ze duza cz�sc wyrok6w 
ksiqz�cych zapadala na wiecach ksiqz�cych 63; znamy og6lem 8 takich 
wypadk6w 64, nadto w jednym wyrok zostal wydany w obozie (in statio-

ss Cod. dipt. monasterii Tineciensis, nr 7. 
ss Cod. dipl. Poloniae, t. II, cz. 1, nr 46. 
s1 Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253; tamie, nr 278. 
sa Ksü:ga henrykowska, s. 263. 
59 Cod. dipl. Minoris Poloniae,,t. I, nr 8. 
so Cod. dipl. monasterii Tineciensis, nr 7. 
s1 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. II, nr 403; Cod. dipl. Poloniae, t. III, nr 24; 

Cod. dipl. Maioris Poloniae, t. I, nr 253, 272. 
s2 Cod. dipl. Minoris Poloniae, t. II, nr 420. 

63 0 wieeaeh w Polsee por. S. Z a e h  o r o w s k i, Kolokwia w Polsee, Kra
k6w 1917. 

64 Cod. dipl. eeciesiae eathedr. Cracoviensis, t. I, nr 13, 30; Zbi6r dyplom6w 
klasztoru mogitskiego, nr 2.2; Cod. dipl. Poloniae, t. III. nr 24 (zawiera nadto 

wzmianki o dwOeh poprzednich kolokwiaeh sqdowyeh); Cod. dipl. Minoris Polo
niae, t. II, nr 403; U 1 a n  o w s k i, op. cit., s. 123, nr 10. 



Dokument ksic1i.�cy sc1dowy 7 

nibus) w czasie krucjaty ksiqZl\t polskich na poganskich Prus6w ••. Do
wodzi to wymownie uroczystego oznajmienia woli ksi�cia i wydania 
wyroku nie tylko w obecnosci wymienionych zawsze w dokumencie 
swiadk6w, ale wobec licznie zgromadzonego rycerstwa i duchowienstwa 
przy okazji wiecu czy wyprawy wojennej. 

DAS POLNISCHE FVRSTLICHE GERICHTSDOKUMENT BIS MITTE 

DES XIU. JH. 

Der Verfasser bespricht die diplomatische Seite der fürstlichen Urteilssprüche, 

von den bis zum Jahre 1250 zwanzig erhalten geblieben sind. Ihre Formeln, die 

anfänglich von den FoI'meln v,on Dokumenten anderen iJnhalts beträchtlich ab

wichen, nähern sich in der ersten Hälfte des XIN. Jh. zu den übrigen all

mählich an. Sie behalten jedoch die breit ausgebaute Narration, in der nicht 

nur die meritorische Seite besprochen wurde, sondern auch Nachrichten über den 

Verlauf des ,Prozesses berücksichtigt wurden (Beginn, Beweisführung, Urteilss

pruch). 

ss Zbi6r dokument6w klasztoru mogilskiego, nr 13. 
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STANISLAW ROSPOND 

DA WNY WROCLA W I JEGO OKOLICA W SWIETLE NAZEWNICTW A 

R[a]t[i]slaba, slawna stolica i silne 

centrum, w kt6rym s� zebrane do

statki innych kraj6w. Pr6cz tego za

Zywa on szacunku, gdyZ przeby

wajq. w_ nim uczeni wyksztalceni 

w dziedzinie nauk i religü rumijskiej 

(rzymskiej). 
(al-Idrisi, geograf arabski w 1154 r.) 

Ten arabski podr6znik w op1sie kraj6w Europy, sporzl),dzonym dla 
kr6la sycylijskiego Rogera, wsr6d innych znakomitych miast polskich 
(Ikrnkü = Krakow, Ginäzna = Gniezno, Siradia = Sieradz, Szitnü = 
Szczecin) wyszczeg6lnil po Krakowie i Gnieznie Wroclaw 1

• Pradzieje 
miast polskich i slowialiskich wbrew tendencyjnym opiniom uczonych 
niemieckich, kt6rzy propagowali p6zne, pokolonizacyjne pochodzenie 
Iniast polskich, odkrywajll, przede wszystkim archeologowie. Szczeg61-
nie w latach powojennych zostal uchylony niejeden rlJ,bek tajemnicy dzie
jowej, swiadomie przez naukQ nielnieckll, przemilczanej, dziQki intensyw
nyrn pracom archeolog6w polskich, zwlaszcza ich nestora J. Kostrzew
skiego, odkrywcy Biskupina. Spoleczelistwo polskie zywo reaguje ljla od
krycia wykopa!iskowe w Opolu, Wroclawiu, Gdansku, Krakowie, Wislicy, 
Raciborzu i w wielu innych miastach. Popularyzacja tych osill,gniQC jest 
ulatwiona dziQki cennym pracom syntetycznym 2• R6wniez toponomas
tyka zajmujl),ca Si<) nazewnictwem geograficznym przylll,cza si'i do tych 
rekonstrukcyjnych dociekan, pomna na sluszne stwierdzenia erudyty 
niemieckiego Wilhelma von Humboldta (1767 -1835): ,,Przez nazwy 

1 T. Le wicki, Polska i kraje s1siednie w Swietle „KsiQgi Rogera" geografa arab
skiegoz XII wieku al-Idrisiego, cz. 1, Krak6w 1945, s. 142-143. 

2 W. Hen s el, .A.rcheologia o poczq.tkach 111,iast slowia1iskich, YVroelaw-Warszawa
Krak6w 1963. 



10 Stanislaw Rospond 

miejscowe, najstarsze i najtrwalsze pomniki clziejowe, opowiada dawno 
wy!I)arly nar6d swoje dzieje; tylko jest pytanie, czy foh glos jest dla nas 
dzis zrozumialy ". 

Nazewnictwo powinno stac si\l w Polsee dyscyplin� tak popularn�, 
uprawian� nie tylko z perspektywy scisle j<;)zykoznawczej, ale tez historycz
noosadniczej, jak to jest np. w Szwecji. Spoleczenstwo polskie zywo intere
suje si\l nazwami wlasnymi. Niestety, z braku s!ownikowych, etymolo
gicznych prac syntetycznych gubi si\l w domyslach, tym bardziej ze jest 
to clziedzina nielatwa do fachowej analizy naukowej. 

Rodow6d chronologiczny dawnego, przedhistorycznego i wczesno
historycznego Wroc!awia ustala nie tylko archeolog, kt6ry odkryl wal 
obronny grodu Wrocislawa oraz szlak bursztynowy prowadz�cy znad 
Adriatyku poprzez Morawy-Racib6rz-Wroclaw-Kalisz (u Ptoleme
usza w II w. n.e. Ka!isia)-Bydgoszcz (moze u Ptolemeusza Budorgis) 

az do Baltyku. W Partynicach podwroclawskich wykopano skarb bur
sztynowy. Opor6w, Grabiszyn (clzis clzielnica Grabiszynek) byly tez 
w swietle wykopalisk dawno i silnie zaludnione. Przeciez nad Sl<;lz�, do
plywem Odry, znajdowalo si,; centrum osadnicze plemienia Sl,;zan, kt6re 
juz w IX w. wymieni! Geograf Bawarski jako Sleenzane. 

Nie ulega w�tpliwosci, ze nazewnictwo jest wiernym zwierciadlem 
osadnictwa i kultury narodu. Ale to zwierciadlo nie moze byc krzywe, 
swiadomie wykr\jcane przez naukowc6w niemieckich, z kt6rymi juz po
lemizowa! J. S. Bandtkie, pisz�c, ze „Mieszkance w g6rach szl�skich 
nie s� szcz�tkami starozytnych German6w" 3

• 0 niekt6rych podwroclaw
skich przez niego z pewnosci� terenowo zapisanych polskich nazwach 
pisal: ,,Podobienstwo nazwisk zachowaly: G6rnik - Bergel, SiMlice -
Zedlitz, Zakrz6w - Sackrau, Marcinkowice - Mertzdorf, Soboczysko - Zott
witz, Brzezinki - Bircksdorf w powiecie olawskim, Kampino - Kampen 
w powiecie strzelinskim" 4• 

Z nieznacznymi poprawkami Komisja przy Ulz<;ldzie Rady Ministr6w 
przyj,;la te tyle wiek6w trwaj�ce nazwy roclzime: Siedlec, Sobocisko, 
K,;pino; bez zmian zas pozostawiono Brzezinki. Jakze wymowny jest doku
ment cechu rzezniczego z 1512 r. wyslany w oryginale polskim do Krakowa 
z podpisem: Dan we Wroczlawyu = dan we Wroclawiu (nie figuruje 
Breslau). Bardzo pismienny od najdawniejszych czas6w Sl�sk dostar
czyl dosc Iicznych dokument6w, zr6del o Wroclawiu i jego najblizszej 
okolicy. Przede wszystkim Geog„af Bawarski na naczelnym miejscu wsr6d 
plemion sl�skich, tuz zaraz po Wislanach, wyszczeg6Inil Sl<;lzan, kt6rzy 

3 „Pami�tnik Warszawski", 1809, III, s. 125 nn. 
4 J. S. Band tkie, Wiadomo8ci o jt;,zyku polskim n.a Slq,.sku i o polskich Slqzakach, 

1821. 
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z czasem stali siQ zaJ�zkiem konsolidacji administracyjnej politycznej 
tll�ska: 

Sleenzane civitates XV 
Dadosesani civitates XX 
Opolini civitates XX 
Golensizi civitates V 

SlQ:i:anie grod6w 15 
Dziadoszanie grod6w 20 
Opolanie (lub Opolini) grod6w 20 
GolQ:i:ycy grod6w 5 

L�cznie grod6w 60 

Skoro we Wroclawiu ju:i: w 1000 r. powstala stolica biskupia na r6wni 
z Gnieznem, Krakowem i Kolobrzegiem, musial to byc przedtem znaczny 
gr6d obronny i osrodek administracji panstwowej jako gr6d kasztelan
ski. ,,Joannes Wrotizlaensis" jako pierwszy biskup wroclawski jest wy
mieniony pod 1000 r. w dokumencie papieskim 5• 0 tymze samyrn fakcie 
fundowania biskupstwa wroclawskiego podal notatkQ kronikarz rnerse
burski Thietmar, kt6ry te:i: w innym kontekscie (inwazji wojsk cesarskich 
na Sl�sk) poda! Wroc!aw: ,,do miasta Glog6w (Glog1,a), w grodzie Wro
clawiu ( W ortizlaua) ". 

Og61noslowianskiego dostojnego imienia z!ozonego, odziedziczonego 
z epoki praslowianskiej, *Vorti-slava = pol. Wroc[i]slaw, Wroclaw, czeskie 
i slowackie Vratislav, Vraclav, rosyjskje Vorotislav• nie mozna zawc;:i:ac 
i przez to wmoskowac, ze przypuszczalnym za!ozycielern grodu nie by! 
rodzimy ksi�iQ czy naczelnik rodu Wroc[iJslaw, lecz czeski Vratislav 

( +921). Najwczesniejsze zapisy wykazuj� polsk� grup\l -ro-, nie zas rze
korno czeskie -m-: Wrotizlauensis, Wortizlaua (byla bowiem obocznosc 
dialektalna p61nocnopolska ps. or jako ar - Starogard; ewentualnie 
w kronikach i dokumentach niemieckich mozna przyj�c substytucyjny 
przestawkowy spos6b notowania -ro- jak -or-, -a1·; por. nizej uwagi przy 
Olbinie). Bulla wroclawska z 1155 r. ma r6wniez zachowane rodzime 
pierwotne -ro-: Wrotizlauensi episcopo, ecclesium Wrotilauense,n (!), 
ale jej kopie podaj� germanizacyjne -m-: Wratislaviensis, Vratislavien

sis. N!tle:i:y bowiem nadmienic, ze wahanie o +-+ a (por. Bardo - Wartha) 

bylo nagminnie stosowane w dokurnentach, kt6re wyraznie zaJezne byly pa
leogra.ficznie i graficznie od wzor6w kancelarii cesarskiej. St�d tei Gracovia 

zamiast Grocovia od Kroka. Z czasern ta „Schriftform" Wratislavia, bQ
d�ca w rzeczywistosci germanizmern, nie zas bohemizmem pisownianym, 
utrwalila si\l, tym. bardziej :i:e ju:i: w nowszych czasach sredniowiecznych 
szerzyly si\l tez wplywy czeskie. Por. pol. Wladyslaw zamiast rodzirnego 
Wlodzislawa. Grafia sylabiczna arabska nie uwzglQdniahca sarnoglosek, 

• Kodeks dyplomatyczny ßlqska (da;lej skr6t CSM), wyd. K. Maleczyüski, t. I, 
,vroclaw 1951, nr 4. 

• J. Sv ob o da, StaroCeskci osobni jmtna a naSe pfijmeni, Pr aha 1964, s. 92. 
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lecz tylko szkielet sp6lgloskowy, tj. R[a]t[i]slaba, jest pod tym wzg!Qdem 
obojQtna. Od XIII w. ustabilizowala SiQ, ale tylko kancelaryjnie, papie
rowa postac Wratislavia ze znanym herbem; na tej formie ka'lcelaryjnej 
-ra- oparla siQ germanizacyjna postac Breslau (wczesniej juz w 1175 r.
Wrezlaue, 1201 r. Wreczelaw)1 - to samo skryptorium niemieckich cys
ters6w w Lubi:i,zu . .Ale  jeszcze  z pocz:i,tku XVI w. potoczn:i,  form:i,
wsr6d ludnosc i  po lsk ie j  byl  Wroclaw, Wroclawia, we  Wroclawfo 

(1512 r.: dan we Wroczlawyu). 

Tejze rodzimej postaci uzywali kronilmrze i pisarze polscy, nieraz 
po swojemu pseudoetymologizuj:i,c: Wrots law, to jest wrota slawne 

(M. Stryjkowski); Wroclawianin, do Wroclawia (M. Bielski); nazwisko 

Wroclawia zdaje si� byc slowianskie, niby wr6cenie slawy (.A. Naruszewicz)B. 
S:i, jednak inne, niepisane dowody, na r6wni starozytne z archeolo

gicznymi, kt6re niezbicie dowodz:i, wiele bardziej dawnego rodowodu 
chronologicznego Wroclawia. Toponomasta rozumie, ze jego dyscyplina 
jQzykoznawcza wymaga uwzglQdnienia szerokiego tla por6wnawczego 
z pomoc:i, archeologa, geografa, historyka (gl6wnie osadnictwa, tzw. geo
grafii historycznej czy historii geograficznej). Jego kryteria ponadto dzis 
s:i, przede wszystkim strukturalne, stratygraficzne i substytucyjne 9. 
Po prostu nie chodzi o etymologizowanie izolowanych nazw, lecz o uchwy
cenie typu (fachowy termin: m

0

akrotyp nazewniczy), modelu nazew
niczego. Takie typologiczne i tym samym stratygraficzne oraz atlasowe 
badania unikaj:i, przypadkowych, pomyslowych, ale nie zawsze przeko
nywaj:i,cych etymologii. Zreszt:i, wlasnie tylko dziQki takim typologicz
nym, strukturalnym, stratygraficznym i atlasowym dociekaniom moze 
toponomasta wspomagac dowodzenia innych pokrewnych nauk (archeo
logia, historia). .A zatem historycznoosadniczy model „.Antiquissima 
Polonia" uzyskujemy dziQki badaniom toponomastycznym, jQzykoznaw
czym. Objasnienie Wroclawia jako 'grodu Wrocislawa' bylo juz dawno 
znane. I nie to jest w wypadku naszych dociekan toponomastycznych, 
podejmowanych z perspektyw historycznoosadniczych, najwaz1c1iejsze. 
Najistotniejszy jest model, schemat, makrotyp nazewniczy, kt6ry ustala 
toponomasta-jQzykoznawca zajmuj:i,cy siQ atlasowaniem w skali og6lno
slowianskiej tego typu dzierzawczych nazw slowianskich na -j& 10

• DziQki 

1 S. Rospond w: RKJ III 24 (= Rozprawy Komisji J�zykowej Wroclawskiego 
Towarzystwa Naukowego); material cytujQ na podstawie kartoteki Instytutu Slt1,skiego 
w Opolu, pt. Slownik nazw geograficznych SlQska (por. t. I w druku). 

a J. S. Linde, Slownik j�zyka polskiego, t. VI, '\Varszawa 1860, s. 401. 
a R6Zne prace i rozprawy toponomastyczne wedlug: Studia j1;.zykoznawcze po

Swii;cone prof. dr Stanislawowi Rospondowi, "\'\7roclaw 1966 (bib liografia). 
10 S. Rospond, Atlas toponomastyczny Slowiarlszczyzny (Z polskich studi6w 

s1awistycznych, Warszawa 1968, s. 215 nn.). 
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takim typologicznym dociekaniom, tj. rzutowaniem Wroclawia na sze
rokie tlo por6wnawcze og61noslowianskie, zw!aszcza zachodnio- i wschod
nioslowianskie, gdzie ten typ nazw byl szczeg6lnie charakte,ystyczny 
i dawny, mamy moznosc rekonstrukcyjnego schronologizowania tego 
toponimu: Wroclaw +- *Vorti-slav-j• 'gr6d przynalezny do Wrocislawa'. 
Byl to typ dzierzawczych nazw miejscowych, oznaczaj�cych grody (st�d 
-j•, czyli rodzaj m,;,ski), kt6re siilgaj� doby plemiennej. Slowem byl to - jak
zreszt� wskazuje analiza gramatykalna - formant -j•, legitymuj�cy siil 

praindoeuropejsk� metryk�.

Model nazewniczy tych posesyw6w byl nast,;,puj�cy: 

praslowianskie  imiQ  z lozone + -j• 

(zar6wno czlon pierwszy, jak i drugi archetypiczny) 

Niejednokrotnie byly to takie starozytne imiona, ze nie s� notowane 
odr,;,bnie jako nazwy osobowe, lecz zachowaly si,;, jedynie w nazwach 
miejscowych: *Pojrgrod - Pojrgrodza (w Wielkopolsce, 1153 r. Pogen
groza), Racibor - Racib6rz (1108 r. Ratibor), *Sierad - Sieradz (1136 r. 
Zeraz), *Zelim - Zelim, -ia (1155 r. Selim), Goscislaw - Goscislaw, -wia 
(1189 r. Gostizlauia). Byly tez formacje r6wnie starozytne z podstaw� 
imienn� w postaci imieslowowych imion: Bytom, -ia (1136 r. Bitom na 
Sl�sku, slawny z wydobywania srebra; 1175 r. Bitom nadodrzanski; 
1193 r. Bitom, dzis Byton, w Wielkopolsce). 

Po rozpadzie dialektalnym praslowianskim (V w. n.e. i nast,;,pne) 
Slowianie, rozchodz�c siil z praojczyzny odrzansko-wislanskiej na zach6d, 
wsch6d i poludnie, pozostawili slady - o ile dane tereny nie nalez� aktu
alnie do Slowianszczyzny - w postaci wlasnie tych archetypicznych 
posesywnych na -j• nazw. Na Peloponezie pozostal po nich slad z tych 
odleglych migracyjnych czas6w w postaci nazwy * V eligost-j• = Veli
gostes (greckie); w Austrii *Radogost-j•, niem. Raabs (od tego Rakusy), 
1112 r. Ratgoz. Mozna nawet podejrzewac, ze Triest, Trst kryje pierwotne 
dok. Tergeste, czyli *Trebigost-jb. W Styrii ujawnia si\l niejedna nazwa 
tego typu, jako ze teren ten wczesnie zostal osiedlony przez Slowian (S1o
wenc6w), w dokumentach bawarskich zas dosc wczesnie byly notowane 
nazwy: *Gradiljub-j•, niem. Grasslupp, 860 r. Grazulpam, 927 r. ad Graz
luppa. W p6lnocnej Bawarii zachowaly BiQ szczeg6lnie cenne relikty 
nazewnicze, niew�tpliwe „slavica": *Nagost-j•, niem. Nunkas, 1119 r. 
Na,negast; *T,·ebegost-j•, niem. Trifbgast, 1028 r. Trebegast. Zgermanizo
wana zachodnia Lechia (Meklemburgia), takze Brandenburgia, Saksonia 
i Turyngia przekazaly nam nazwy tego archetypu: Podstqpim a. Postqpim 
(imiQ imieslowowe), niem. Potsdam, 993 r. Pozdupimi, *Budim-j•, niem. 
Büden, 992 r. Budim (por. tez Budapeszt - Budim-+peszt 'piec, pieczara' 
u·a Nizinie W\lgierskiej, Panonskiej, pierwotnie zamieszkalej przez Slo-
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wian). Por. tego typu Zelim (1155 r. Selim); w powiecie wroclawskim jest 
jeszcze Domaslaw (Domezlaµ 1214 r.). W tym kontekscie nazewniczym 
og61.noslowianskim i chronologicznym lepiej, wnikliwiej rozumiemy pra
dawnos6 Wroclawia jako nazwy dzierzawczej przynaleznej do modeln 
najdawniejszego wsr6d toponim6w odosobowych utworzonych z forman
tem -jb. W ten spos6b mozna cofn:i,c rodow6d prapolskiego Wroclawia 
na czasy przedpiastowskie, plemienne, slowem sl<)zanskie z IX w. i na
wet wczesniej. Typ bowiem nazw na -jb ujawnil Si<) w zr6dlach od 
VII w. n.e.; por. znany z walk Samona z kr6lerri frankonskim Wogastis
bu,·g (630 r.) = slow., prawdopodobnie morawskie, *Ogost-jb. Wielka 
Morawa dobrze jest nam znana szczeg61.nie z bogatych wykopalisk arche
ologicznych. 

Oczywiscie, ze r6wniez dawne byly topograficzne okreslenia dla nazw 
grod6w, ale o ich starozytnosci swiadczy nie struktura slowotw6rcza, 
lecz dawna, w slownikach i w gwarach nie notowana, podstawa apela
tywna: Wqwel od wqwel = wzniesienie ponad mokradlami; Sqciaska 
(starorus. Suteska): praslow. sqtifska = dolina; Sqtok: sqtok = miejsce 
u scieku w6d, kilku rzek. 

W tych zatem dociekaniach historycznoosadniczych, podj<)tych przy 
pomocy nazewnictwa, wyszczeg6lniMmy centrum, j:i,dro osiedlencze 
Sl�zan, tj. Wroclaw, kt6ry mial idealne polozenie geograficzne i gospo
darcze. ,,W miejscu, gdzie Odra dzieli Si<) na szereg wysp i ulatwia czlo
wiekowi przeprawil przez swe bystre koryto, mii)dzy ujsciem rzeczek 
Olawy i Sl<)zy od poludnia, a Widawy od p6lnocy, rozsiada Si<) dzis miasto 
Wroclaw. Polozenie jego bylo szcz<)sliwie obrane. Szeroka dotychczas 
po obu brzegach dolina ( dochodz:i,ca do 9 km szerokosci) ZW<)Za Si<) tu 
znacznie, stanowi:i,c rodzaj przesmyku miQdzy g6rami trzebnickimi na 
p6lnocy a samotnym masywem g6rskim S1l)zy-Sob6tki na poludniu ... 
Tu .. . konczyl SiQ zasiQg urodzajnych glinek-löss6w polodowcowych, 
pozwalaj:i,cych mieszkancom wydm i lach nadodrzanskich korzystac 
bez wi<)kszego wysilku z plod6w kultury rolnej" 11• 

Historia gospodarcza podkresla nieodzownosc zaplecza rolniczego 
i hodowlanego dla Slowianina, kt6ry nie byl koczownikiem, lecz rolnikiem 
i hodowc:i,. W najblizszym promieniu grod6w musialy istniec osady rol
nicze dostarczaj:i,ce zywnosci grodzianom. Na mapie toponomastycznej 
i r6wnoczesnie historycznoosadniczej zobrazowac nalezy typ osadnictwa 
rolniczego, kt6ry niejako wianuszkiem osad patronimicznych na -icy, 
potem -ice (np. Zbomwicy od seniora rodu Zbora) okr:i,zal gr6d wroclawski. 
Typ nazw na -ice, kt6ry tak intrygowal historyk6w, pocz:i,wszy od T. Woj
ciechowskiego, autora Ohrobacji. Rozbiorn starozytnosci slowianskich (Kra-

11 K. Male c zyri.ski, Dzieje Wroclawia, cz. 1, Katowice- VVroclaw 1948, s. 9. 
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k6w 1873), byl charakterystyczny dla najdawniejszego osadnictwa rodo
wego, kolektywnego, podejmowanego na urodzajnych, bezlesnych tere
nach. Obszary g6rskie i lesne, p6zniej osiedlane, niemal nie wykazaly tych 
nazw patronimicznych. W Polsee byly one niezwykle produktywne dla 
r6wninnej i urodzajnej Malopolski, Wielkopolski, r6wniez Sl�ska, mniej 
zas dla lesistego Mazowsza i Pomorza. 

Oto w bulli wl'Oclawskiej z 1155 r. wystQpuje takich nazw 14 (15), 
kt6re skupily siQ w bliskim lub nieco dalszym s�siedztwie Wroclawia. 
Nalezaly one do - nastQpuj�cych podstruktur toponomastycznych 12: 

-icy -owicy, -ewicy 

Od imion zlozonych 2 (P,·zecslawicy, S1tli-
slawicy) 

Od imion zdrobnialych 3 ( Drogocicy, Ozorze- 5 ( Grodzieszewicy, 

cicy, Czy,·fwzycy) Strieyanowicy itp.) 
Od im.ioo apelatywnych 1 ( Godziwicy?, Bisk1t- 3 ( G1,zowicy, Sycewicy 

picy) Wiezowicy) 

W nas�pnych wiekach znacznie przybylo tych nazw patronimicznych, 
gdyz ta wyrazista formalnie formacja na -icy II -ice byla ekspansywna; 
w odr6znieniu od zanikaj�cego niewyrazistego formalnie -jb (tylko wyglo
sowa sp6lgloska miQkka: Byto,n, -mia, Wroclaw, -wia). 

Rozdzial cytowanej wyzej pracy poswiQcony stratygrafii toponimicznej 
i historü osadniczej w tym swietle nazw na -ice podjQtej zilustrowal nie
zwykl� produktywnosc osadnictwa kolektywnego, rolniczego na pier
wotnym obszarze plerniennym SIQian (powiaty: wroclawski, brzeski, 
olawski i inne): 

XII-XIIIw. 
171 

XIV w. i n. 
205 

R2,zem 

376 

„To najpotQiniejsze plemiQ sl�skie - pisalem - si!ne ekonomicznie 
i militarnie (okolo 300 stanowisk obronnych), zajmuj�ce okolo 8000 km', 
mialo z g6r� o 100 nazw patronimicznych wiQcej anizeli cale Mazowsze 
(255 : 376). NajgQstszymi skupiskami o uderzaj�cej nadproduktywnosci 
tych nazw byly powiaty: wroclawski (98), trzebnicki (45), sredzki (36), 
olawski (34), wolowski (34)'"'· Byly to wiQC osady charakterystyczne 
zar6wno dla okresu gospodarki rodowej, jak i p6zniejszej wczesnofeudalnej. 

Dopiero w okresie historycznym wczesnofeudalnym pojawily siQ i sta
waly siQ dziQki swojej wyrazistosci slowotw6rczej niezwykle produktywne 
i nawet nadproduktywne nazwy dzierzawcze na -6w, -owo, -owa, -in, -ino. 

12 S. Rospond, Patroninticzne na.zwy miejscowe na Slqsku, Wroclaw 1964, s. 31. 
13 Tam:ie, s. 190. 
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Nie mozna ich co do chronologii nazewniczej r6wnac z wyzej om6wio
nymi nazwami archetypicznymi na -j&. Kij6w i Krakow nie musz� miec 
rodowodu odosobowego. Co do Kijowa nalezy przypuscic pierwotne 
brzmienie Kujava (tak u pisarzy arabskich i bizantyjskich wymienia
nego). Krak6w wymaga bardziej wnikliwego rozpatrzenia, a nie stereoty
powej etymologii Krakow od legendarnego Kraka. 

Z pewnosci� pierwotnie byly to osiedla jednodworczne, male. Czasem 
wystarczyl'jeden dom, jedno pole, aby osad<;i, dzielnic<;i nazwac: Grabiszyn 
od Grabiszy, Szczapin od Szczapy, Nabycin od Nabyta (mianownik 1. poj.). 
Wlasciciele takich dzial6w, p61, nawet tylko dom6w, dali pocz�tek powyi
szym i poniiszym nazwom dzielnic Wroclawia. Byla to odmienna war
stwa chronologiczna, znaczeniowa i gramatykalno-slowotw6rcza topo
nim6w odosobowych, dzieriawczych. Nie wolno jej rozpatrywac na jed
nej plaszczyznie z nazwami na -jb. Wroclaw byl nazwany od seniora, 
naczelnika rodu, Szczapin (dzie!nica Wroclawia) zas od osadnika, wlasci
ciela nazwiskiem Szczapa: Stapin 1203 r., 1204 r., Stepin 1261 r., 1218 r., 
Seepin 1257 r. itp. 14 Por. wyraz szczapa lub szczepa (gw. SC'IJpa) = lupa, 
polano. St�d przezwisko odapelatywne Szczapa a. Szczepa 15• W najbliiszym 
s�siedztwie Szczapina (dzis plac Czerwony, obok dawnego kosciola Sw. Mi
kolaja) byl tei zagadkowy Nabitin, po raz pierwszy wymieniony w 1175 r. 
(dzis ul. Rybacka). Na dawnosc osadnicz� wskazuje gQsta zabudowa tej 
CZQSCi Wroclawia 1 •. W XIV w. wymieniony jest jako Nabitin oraz Nabi
tim. Z pewnosci� m figuruje zamiast n (w wyglosie nieraz substytucyjnie 
skryptor niemiecki mieszal i wymienial wyglosowe -n -+ -m: Bytom -
Beuthen, Niemodlim - Niemodlin). 

Nie ma powod6w do apodyktycznego i bezdowodowego odrzucania 
rekonstrukcji Nabyain : Nabyta 1', gdyi imiona polskie i w og6le slowian
skie typu indeclinabile (prepozycja) + nomen, w tym wypadku na + no
men, byly cz<;iste: pol. Naslaw, Nasil," Nagod, Namir, Nakwasa, Nawoj, Na
mysl (st�d Naniyslaw, -wia; potem Namysl6w); czes. Naslav, Nasil, Nabora, 
Nacas, Nahod, Namfr, Navsa\ Navoj, Namysl, slowac. Navoj i inne 1•. 

Indeclinabile na- spelnial funkcjQ intensyfikuj�c� (lac. super, por. staro
polskie w stopniu najwyzszym na-: nagorszy, nalepszy, potem dopiero 
najgorszy). Co do czlonu drugiego tez nie powinno byc w�tpliwosci, gdyz 
od ps. byti = byc, a raczej od morfemu -by- byly r6zne nazwy osobowe 

od nich utworzone nazwy miejscowe: Zbygniew, Zbyslaw, P.-zyby,law. 

14 CSM, ez. 1, nr 55, passim. 
" S. Rospond, w: RKJ III 75. 
16 M aleczyllski, op. cit., s. 133, przyp. 14. 
17 J. Domallski, Nazwy miejscowe dzisiejszego Wroclawia i dawnego okr(2(JU 

wroclawskiego, Warszawa 1967, s. 27 - 28. 
18 Svoboda, op. cit., s. 101-102. 
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Jako skr6cenia lub innego rodzaju twory wystQpowaly imiona *Byt (�t�d 
Bytow), Bytom, Bytelc (st�d Bytkow i inne). Por. jeszcze nazwy miejscowe: 
Nabyty, pow. Lubacz6w, Nabyszyce, puw. Ostr6w Wielkopolski. Z jakich 
zatem powod6w, bez slowa argumentacji odrzucil te wywody J. Domaftski Y 

Dzisiejszy Biskupin  (niem. Bischofswalde, dzielnica Wroclawia, 
ongis osada, lez�ca przy zbiegu ulicy Noakowskiego i Malczewskiego) 
byl wlasnosc� Koczota: Cochethov 1155 r., Cochutouo 1245 r., Goczchhow 

1305 r., Koczechow[!] 1353 r., Coczukchow 1368 r. Przezwisko Koczot 

(gw. sl�skie zmazowizowane Kocot) pochodzi od wyrazu koczot = kogut, 
kokot, tez strQczyciel. Podalem tQ etymologiQ", cytuj�c przezwisko 
Coczoth z 1407 r. oraz krytykuj�c niepotrzebnie bohemistyczn� rekon
strukcjQ T. Milewskiego Cochutouo 1245 r. jako rzekome Kohutowo = pol. 
Kogutowo. Dwuznak eh proweniencji romaftskiej powszechnie uzywany 
w obu bullach (gnieznieftskiej i wroclawskiej, Bichek = Byczek, Goztech = 
Gostecz, dzis Goszcz) oznaczal c. J. Domaftski przej�! tQ moj� koncepcjQ ", 
przemilczaj�c jednak niestety jej autorstwo. Moje nazwisko zacytowal 
jedynie tam, gdzie bezargumentacyjnie i bezpardonowo krytykowal 
mnie slowami: ,,nie wytrzymuje krytyki", ,,b!Qdnie" itp. W s�siedztwie 
wyzej wspomnianej dzielnicy polozony by! ogr6d i las: Schaffgots chgarten 
1732 r., Bischofswalde 1845 r., Bischoffswald 1823 r. A zatem po opusto
szeniu XII-wiecznej i sredniowiecznej osady Koczot6w nazwano dopiero 
w XVIII w. oraz w XIX w. po niemiecku w!asnosc biskupa wroclaw
skiego (Bischofswald) oraz poprzednio wlasnosc hrabiego Schaffgotscha 
pochodz�cego ze znanej dolnosl�skiej rodziny arystokratycznej. 

Wlasnosci� Kozana bylo Kozanowo, niem. Kose! (dzis Kozanow): 
Chosanouo 1208 r., Kosanouo 1208 r., Cosanouo 1245 r., Chossnow 1300 r., 
Gasel .1652 r., Kasel 1743 r. Nazwa osobowa Kozan pochodzi od Koza: 

koza = Wilkan : Wilk : wilk (st�d chyba germanizacyjny wariant Kasel = 
Koziel). Znane s� nazwy tego rodzaju w Polsee: Kozanki, Kozanowka. 

Nie byly natomiast nazwami dzierzawczymi Olbino, Oltaszyno - por. 
nizej. Uwazam je za okreslenia topograficzne. Ten nowszy typ nazw 
dzierzawczych na -6w, -owo, -in, -ino byl nie tylko tak produktywny w obrQ
bie Wroclawia, lecz r6wuiez w najblizszym jego promieniu powstawaly 
wlasnosci obywateli-Wroclawian: Opor6w a. Oporowo: Oprowe[!] 1201 r. 
Uwaga: w bulli z 1155 r. znajduje si<;l tylko anonimowa notatka: villa 
inter Muchobor et Sclenza; Oporovo 1208 r., Oporouo 1245 r. W Nekro

logu wroclawskich prerr,onstratens6w z XIII w. byl wymieniony Opor -
nazwa osobowa. 

Je lenino, niem. Jelline, Hirschwaldau, dzis Jelenin: Gelenino 1155 r., 

" RKJ III 34. 

to Domallski, op. cit., s. 24-25. 

2 - Sob6tka 197011 



18 Stanislaw Rospond 

Jelenino 1204 r., 1245 r. itp., tez tu Goleninum[!] 1201 r. Od nazwiska 
Jelen urabiano liczne nazwy miejscowe: Jeleni6w, Jelenie. Nie ma jednak 
pewnosci, czy nie SI!, to nazwy topog1·aficzne utworzone od fauny (Wil

k6w, Lis6w). 

T ur·ow, niem. Thauer : Thurou ll55 r., Turow 1265 r. itp. - cz<;ste 
w Polsee oraz w Ozechach przezwisko od popularnego wyrazu tur: pol. 
Tur6w, Turowo (kilkanascie razy), Turki (nie od Turk6w w znaczeniu 
etnicznym), czes. Turov, Tufice. Byly tez nazwy topograficzne od tur: 

Tursko, Turze, Turza. 

Bogunowo a. Bogun6w, niem. Bogenau: Bogunouwe 1175 r., Bo

gunovvo 1177 r., Bogunovo 1202 r. itp. Por. Bogun, Boguna, nazwa osobowa 
na 8111,sku, wg RKJ IIT 38-39. 

Byly to male osiedla, jednodworczne i dlatego nieraz pustoszej11,ce. 
Ich lokalizacja oraz identyfikacja i rekonstrukcja winny byc przepro
wadzane z najwi<;ksz11, ostroznosci11, i w11,tpliwosciami. Niestety, tego 
jednak nie zrozumial J. Domanski, zbyt pewny w swoich lokalizacyj
nych i indywidualnych lokalizacjach oraz identyfikacjach. 

+Brzynkowo (zagin<;la, lezala kolo zaginionej Buchty: Abrinicoy[!] 
1193 r., kopia z XVI w.): Brunchouo 1193 r., Brinkowo 1204 r., Brincovo 

1250 r. od praslow. podstawy bri = ci11,c (por. pol. brzytwa, ros. b,·itva; ist
nialy nazwiska sl11,skie Brzynek, Brzynski; czes. Bfinkov) J. Domanski 
dowolnie rekonstruuje 21 jako Bronikowo(1?). 

+Strzeml ino (zagin<;la, lezala kolo Szczytnik): Ztremlino 1204 r.
Nazwa ta pochodzila od wlasciciela nazwiskiem Strzemla, por. Strzemi
kowo : Strzemik, Strzemocin : St,·zemota - por. RKJ III 75. Podj11,l t<; 

dokonan11, przeze mnie rekonstrukcj<; J. Domanski", nie powoluj11,c si<; 

niestety i tym razem na moj11, rozpraw<; , 
Strzezenino (wchloni<;ta zostala przez Malusz6w, niem. Malsen): 

Strezenino que Malusouo dicitur 1245 r. Wlascicielem najpierw byl Strze

zenia od Strzezymira utworzony - por. RKJ III 68. R6wniez i tQ re]!:on
strukcjQ wraz z etymologi11, przej11,l J. Domanski 23• Niestety, ani sl6w
kiem o tym nie wspomnial. Nie skrytykowal tez bl<;dnej rekonstrukcji 
oraz odczytania (Stresevino) S. Kozierowskiego w „Slavia Occidentalis"" 
(tj. Strzezewino: Strzezawa). 

+Mil ino  (zagin<;la, CZQSC malego Tynca): Milino 1208 r., 1218 r.,
Melyn 1336 r. Por. Mila, nazwa osobowa od Miloslawa (niekoniecznie 
od Mikolaja). Por. pol. Milewo : Mil, czes. Milin. Nieslusznie J. Doman-

21 TamZc, s. 20. 
22 TamZe, s. 38. 
23 TamZe, s. 102. 

14 Zob. ,.Slavia Occidentalis ", VIII, s. 279. 
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ski 25 literkowo odczytal Mielin (Melin, Melyn 1336 r.), gdyz byla to nor
malna i cz�sta oscylacja substytucyjna i y +-+ e: .llfiloszyce - niem. Me
leschwitz. Por. pol. Milin, Milejowice, Milan6w, Milew(o), Milice, Milicz. 

+I,agodzino  (zaginQla): Plagodina[!J 1193 .r., Lagoginum[!J 1201 r., 
Lagodino 1204 r. Por. Lagoda, Lagosz nazwy osobowe oraz Lagosz6w na
zwa miejscowa. Dlaczego nazwy tej - nawet wsr6d w�tpliwych - nie 
uwzg!Qdnil J. Domanski? A przeciez tak surowym j est prokuratorem 
wobec takich rozpraw, kt6re nie pretenduj� do kompletnosci materialu, 
zwlaszcza nowszego, i zatytulowane s� skromnie ßlq,skie studia topono
mastyczne. 

+Uscimowo (zaginQla, lezala kolo Oporowa): Vstimouo que est iuxta 
Oporouo 1208 r., Vztimouo 1208 r. Wlascicielem byl Uscim; por. praslow. 
ustiti = pobudzac; typ imienny Radzim, Oswifcim, Niemodlim - por. 
RKJ III 63. Przej�I tQ rekonstrukcjQ oraz etymologiQ J. Domanski ", 
ale i tym razem wolal to przemilczec, nie omieszkal jednak zganic za iden
tyfikacjQ przekazu zr6dlowego Us&in 1250 r., Ustenov 1338 r. z niem . 
.Austen, ustalonym przez komisjQ nieslusznie jako Mszczon6w. Chodzi 
o stary typ dzierzawczy r6wniez w tym wypadku na -j• ( Uscim, -mia), 
kt6ry w zr6dlach notowany byl Usüin (pomieszanie n - m), z dodanym 
produktywnym -ov ( Ustenov) - por. RKJ III 23. 

Nie bylo nazw� dzierzawcz� zagadkowe Pobzino 1155 r. (trudno ziden
tyfikowac, moze w poblizu Muchoboru i Oporowa). Pomija nieslusznie 
to dawne osiedle J. Domanski, kt6ry powinien je zamiescic przynajmniej 
wsr6d w�tpliwych (,, ciemnych" wedlug jego terminu). Przeciez byly 
_pr6by lokalizowania tego osiedJa (L. Schulte) ze wzglQdu na kontekst 
miQdzY Muchoborem a SIQz�, czyli kolo Oporowa lub zamiaet Oporowa: 
Pobzino villam que est sita inter M1,chobor et Sclenza - wedlug CSM I 
nr 35, s. 90 oraz przyp. 27. Por. tez RKJ III 67. 

+Po bz ino  bylo nazw� topograficzn� typu Zag6rzyno +- za g6rq,, 
Podolin +- po dole, Powsino +- po wsi, czyli Pobzino 'osiedJe po bzie': 
bez. Por. czes. N abzi : Bzi. Za pomoc� przyrostka -ino tworzono topo
graphica od wyrazen przyimkowych. W ci�gu XIII w. i nastQpnych 
stawala siQ ta formacja dzierzawcza typowa dJa gospodarki feudalnej. 
Jej produktywnosc jest uderzaj�ca. 

Z feudalizmem zwi�zana jest jeszcze inna formacja, bardzo wyra
zista toponomastyc,mie, gdyz tworzona od rzeczownik6w osobowych, 
kt6re wyrazaly r6zne sluzebnosci na rzecz feudala, jak r6wniez ksiQcia. 
S� to nazwy sluzebne tak interesuhce historyk6w gospodarczych, gdyz 
w nich przekazana zostala oczywista tresc osadnicza: Szczytniki, pier-

2s Domallski, op. cit., s. 84. 

21 TamZe, s. 41, 
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wotnie Szczytnicy, od szczytnik = wyrabiacz szczyt6w - tarcz; Swiqt
niki, dawniej Swietnicy, od swiqtnik = sluga koscielny, tj. pilnujl!,cy, 
sprzl!,tajl!,cy kosci61, dzwoni(!,cy w czasie uroczystosci koscielnych itp. 
W katedrze wawelskiej do dzis mieszkalicy okolicznej miejscowosci Swiqt
niki wykonujl!, te powinnosci. Rozbudowa gospodarki feudalnej znalazla 
odzwierciedlenie w tych nazwach sluzebnych. Ich rodzaj (gospodarka 
ro!na i produkcja rolna, rzemioslo, r6zne inne powinnosci) oraz straty
grafia (zag�szczenie i geograficzne rozmieszczenie w stosunku do grodu
-miasta) informujl!, o znaczeniu i charakterze grodu czy miasta. Dia kon
cepcji rodowodu miasta polskiego, jego rozwoju jeszcze przed koloni
zacjl!, niemieckl!, dokladne przebadanie, najpie� j�zykoznawcze, a z kolei 
historycznoosadnicze, tych nazw jest bardzo istotne. 

Gr6d wroclawski szczeg6lnie sill wyr6znil liczebnoscil!, oraz r6zno
rodnoscil!, tych osad typu Sokolnicy, Szczytnicy, Zlotnicy, Kowale i inne. 
W bulli 1155 r. brak jest wzmianki o jakiejs tego typu osadzie, choc byc 
moze slusznie historycy" t\l struktur\l przyjmujl!, juz dla XI-XIII w. 

W XIl w. wymieniona jest osada Sokolnicy (kolo Szczapina, dzis 
plac Czerwony): Socolnice 1146 r. (nie oryg.), 1193 r., Zocolnici 1201 r., 
villa falconariorum 1203 r. Byli to z pewnoscil!, sokolnicy grodu ksil!,Z\l· 
cego, tuz w poblizu niego osadzeni i obowil!,zani hodowac mlode sokoly, 
zaprawiac je do low6w i pilnowac w czasie polowania. Takich nazw w Polsee 
jest dzis okolo 30. Nie wszystkie jednak byly sluzebnymi, niekt6re z nich 
naleil!, do tzw. rodowych (nazwisko Sokolnik : Sokolniki, 1. mnoga typu 
Dmochy od Dmoch i inne). Drugl!, osadl!, sluzebnl!, z konca XII w., tylko 
w postaci laciliskiej przekazanl!, (,,sanctuarii"), byly Swietnicy, potem 
Swietniki: Vladislaus dux dedit sanctuarios 1193 r., 1204 r., Zuetniki 1201 r. 
'Byla to wlasnosc klasztoru Sw. Wincentego na „Olbinie" i dlatego prawdo
podobnie lezala niedaleko tego klasztoru. Por. Domanski, op. cit., s. 41, 
oraz CSMI, s. 209. 

Swilltnicy, dzis Swiqtniki, niem. Schwentnig, dzielnica Wroclawia: 
Zwetez 1201 r., Zuentech 1203 r., Zwentec 1204 r., villa sanctuariorum 
1253 r., apud sanctuarios 1345 r. 

+Swil!,tniki  (lezaly kolo Karwian): villa sanctuariorum 1223 r.,
Swentnick 1280 r. 

�sta siec fundacji koscielnych wymagala tej sluzby, kt6rej powin
nosci we Wroclawiu, w kilku jego dzielnicach wypelniali trzykrotnie wy
szczeg6lniani swiqtniczanie. Od XIII w. narosnl!, liczne i r6zne inne osady 
sluzebne, zwi(!,zane z rzemioslem wojennym (szczytnicy, zerdnicy), kuzni
czym, kowalskim i zlotniczym. Szczeg6lnie potrzebne byly osady zaj-

27 K. Kolaiiczyk, Osady sluiebne w Polsee Piastowskiej (Sprawozdania z Czyn
noSci i Posiedzell AU, t. LI, 1950, s. 365-368). 
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mujl),ce sil) hodowlll, bydla, swin, koni, kr6w. A nawet potrzebni byli 
kucharze, piekarze, pracze i przewoznicy na Odrze. Nalezy te r6znorodne 
formacje sluzebne umiec wydobyc nie tylko z zapis6w wyrazistych pol
skich, lecz r6wniez lacinskich i nawet niemieckich. 

Szczytniki, niem. Scheitnig (kolo dzis. ul. Rosenberg6w): Stitnic 
1204 r., Scitnic 1204 r., Saithniki 1254 r. W sredniowieczu wyrabiano 
drewniane szczyty - tarcze. 

Wprawdzie zapis Koualouo 1201 r., Ohowalouo 1204 r. wskazywalby 
na nazw� dzierzawczl),, ale p6zniejsze zapisy Koval 1294 r., Oowall 1309 r., 
niem. Kowallen, Oawallen pozwalajll, na rekonstrukcjl) Kowale  (dzis 
tak samo), czyli nazw� sluzebnll,. To krytykuje J. Domanski", nie po
dajll,C kontrargument6w. Zapisy na -owo nie pochodzll, z oryginal6w, 
formant zas -.6w, -owo wypieral -ice oraz inne formacje. Trudno tez przy
puscic, aby wsr6d r6znych poslug sluzebnych i nazw tego rodzaju brak 
bylo kowali. 

Zerdnicy a. Zyrdnicy, dzis Zerniki, niem. Neukirch, lac. Nova 
ecclesia: Surnic, theutonice nova ecclesia 1257 r., Shirdnic 1268 r. Zyrd
nikarni, zerdnikarni nazywano wytw6rc6w zei·dzi = dzid. Historycy uwa
zajll,, ze moze to byli bll,dz sredniowieczni geometrzy, bll,dz Judzie transpor
tujll,cy i rozbijajll,cy ksill,Zl)Ce namioty. 

Zlotniki, niem. Goldschmieden, dzielnica Wroclawia: aurifabri prope 
Lesniz 1288 r., Goltsrneden 1353 r. itp. Polska nazwa Zlotniki zostala 
kancelaryjnie zlatynizowana, a potem zgermanizowana. Warsztaty zlot
nicze dla pobliskiego dworu ksilJ,z�cego w Lesnicy byly uzywane do cel6w 
zdobniczych. Zr6dla wroclawskie informuj:i, o zlotniku Hermanie w tej 
wsi oraz o zezwoleniu na zalozenie dymarki. A. Moepert zapis Slotaglowa 
z 1305 r. pol:i,czyl z t:i, miejscowosci:i," . 

• Zlotn ik i  znajdowaly si� tez kolo Legnicy i Opola. Nalezy jednak za
chowac ostroznosc w ustalaniu nazw sluzebnych, gdyz kazda z tych 
nazw moze byc tzw. rodowa, tzn. pochodzic od nazwiska Zlotnik, Kowal itp. 

+Kuchary (kolo Wojszyc): coci episcopi 1249 r. Byli to po prostu
kuchai·ze biskupa. Bl�dna jest identyfikacja tej osady z zapisem Hvzouici 
1155 r., ktora byla nazw:i, patronimiczn:i, (Guzowicy). 

Baranicy, niem. Larnsfeld, dzis Jagodno. Juz P. Dittrich oraz P. Hefft
ner slusznie przypuscili 30, ze zapis z bulli 1245 r. Barinichi odnosi sil) 

u Doma1'iski, op. cit., s. 25. 

u A. Moepert, Die Ortsnamen des Kreises Neumarkt in Geschichte und Sprache, 
Wroclaw 1935, s. 114. 

30 P. Dittrich, Beiträge zur Geschichte des Breslauer Fürstentums, I. Zur Ge

schichte vo" Ekersdorf (Zeitschrift für Geschichte Schlesiens, XLIII, 1909, a. 250), 

oraz P. Hofftner, Ursprung und Bedeutwng der Ortsnamen im Stadt- und Land
kreise Breslau, Wroclaw 1910, s. 101. 
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do tej miejscowosci Lamsfeld, kt6ra bylaby niemieckim tlumaczeniem 
pierwotnej Baranicy: baranik = pasterz baran6w i owiec. Od XIV w., 
czyli w czasie silnej germanizacji, zwlaszcza kancelaryjnej, nazewnictwa 
polskiego na Sll!,sku, wysti)pUjl!, juz tylko formy niemieckie: Lamfelt 
1329 r., Lambsfeld 1330 r., Lembsfelt 13'17 r. 

Pracze, dzis Pracze Widawskie, niem. P,·otsch, Weide-West: Pratsche 
1266 r., Praz 1295 r., Pracz 1298 r. itp. Jako wies ksil!,ZQCa byli to pracze 
na uslugach dworu ksil!,ii)cego. 

Pracze, dzis Pracze Odrzanskie, niem. Herrnprotsch: Protsch 1318 r., 
Pratsch 1321 r. itp. R6wniez i oni prali bieliznQ dla dworu ksil!,ZQcego w Les
nicy. W zr6dlach czeskich byli „ablutores vestium", stl!,d tez miejscowosc: 
PrMe kolo Pragi. Por. pol. Pracze kolo LQczycy oraz zaginiona taka sama 
nazwa kolo Krakowa. 

Kuzniki, niem. Schmiedefeld: Smedeveld 1288 r., Smedfeld 1353 r. 
Nazwa niemiecka byla prawdopodobnie kalkl!, wczesniejszej polskiej, 
gdyz takie nazwy sluzebne byly znane w Polsee. Por. Kuzniki, pow. 
Ostrzesz6w . .A moze byly to po prostu Kuznice od kuznica = kuznia. 
Nalezy przypuscic, ze kuznik nie byl pierwotnie synonimem kowala, 
tzn. oznaczal prawdopodobnie wolnego rzemieslnika. Por. Walentego 
Rozdzienskiego Officina ferraria jako poemat o kuinikach i ich zawodzie. 

Ko mornicy, potem·Komorowice i Boguslawice, niem. Wassei:jentsch: 
Comornice 1245 r., Boguslawitz sive Comorowitz allodium Genczonis 1305 r. 
Por. komornik = camerarius, a moze komornik = ulrogi lokator Domanski 
tlumaczy to 31 jako naZWQ topograficznlj, Komornica: komor = komar. 

*Bydlary, niem. Bettlern, dzis Bielany: Bethelern 1337 r., Bettlar 
1341 r., Bethlern 1348 r. Z plaszczyzny substytucyjnej rekonstruujl!,C 
powyzsze zapisy dojsc mozna do nazwy Bydla,·y: bydlarz - zajmujl!,cy 
sii) pilnowaniem czy hodowaniem bydla. Niekonieczne Sl!, germanistyczne 
etymologie, tj. Hefftnera 32 od niem. nazwiska Bede, Bethe, Bette lub 
Domanskiego 33 od niem. Betelern -<- zu den biitelern 'do zebrak6w', gdyz 
srednio-wysoko-niem. beteler = zebrak. Nie zastanowil si� autor nad 
sensem takiego nazwania miejscowosci polozonej na terenie urodzajnym. 
Dzis jest tu wzorowe gospodarstwo panstwowe. Hefftner pisal: ,,Obschon 
im Slav. früher der an Bettlern anklin.gende .Ausdruck bydlb für Wohnung 
vorkam ... wenn man bei Bettlern an slawische .Ableitung denken wollte, 
das .Appelativum bydlar = Viehhüter, - züchter zu erwägen wäre". 
Nie podjl!,l J. Domanski nawet krytycznie tej koncepcji, tylko apodyk
tycznie stwierdzil: ,,BlQdy spotykamy tez w jego interpretacji niemiec
kich nazw miejscowych. Tak np. Hefftner wywodzi formQ Bettlern od 

31 Domallski, op. cit., a. 76-77. 
32 Hefftner, op. cit., s. 57-58. 
33 Domallski, op. cit., s. 116. 
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srwn. Bede, Bethe, Bette, eo ma oznaczac podatek, ehoeiaz oezywisty 
jest zwiiizek tej nazwy z apelatywem Bettler = zebrak"33". Dlaezego nie 
moze poehodzic ta nazwa od nazwiska niemieckiego Bethler? Czy i dlaezego 
jest lepsza etymologia Domanskiego od zebrak6w mieszkaj:i,eyeh w bogatej 
rolniezo miejseowosei t 

Por. jeszeze Bobrowniey  (dzis Gajk6w) = strzeg:i,ey i eksploatu
j:i,ey gony bobrowe nad Odr:i,. Do dawnyeh nalez_ll, r6wniez nazwy tzw. 
kulturowe (niezr\leznie okreslane terminem kulturalne?), kt6re odzwier
eiedlaly wytwory kultury materialnej, spoleeznej i duehowej osadnika: 
Gorzelec, Poswi€t?te, Siedlec, Smolec, Nowy Dw6r, Tyniec i inne. Zwr6C\) 
uwag\l na te najdawniejsze, zwlaszeza ze jedn:i, nazw\l terenow:i, od mostu 
drewnianego (dzis Uniwersyteekiego) nazwan:i, opuseil J. Domanski: 
Birvechnik 1203 r. - por. nizej. 

I,awy nad Sl\)z:i,, dzis Sl€za (niem. Lohe), mozna poj:i,c jako sztuezn:i, 
kladk\l (lawa) lub naturalny br6d = vadum. Lau vadum 1155 r., Laui 
1245 r. Germanizaeja subEtytuowanego lau post\)powala tym szybeiej, 
wypieraj:i,e nawet pradawne okreslenie rzeki Sl\lZY, ze zidentyfikowano 
j:i, z niem. lau = bagno; lo = ts. P6zniejsze transpozyeje substytueyjne 
byly: Logow 1336 r., Lahe 1464 r., Loha 1678 r., Lohe (najnowsze). Zapisu 
Logow nie wolno literkowo i fikeyjnie rekonstruowac jako Lag6w, eo uezy
nil J. Domanski ", nie rozumiej:i,c, ze wahalo si\l w· dialekeie sl'l,sko-nie
mieekim g ..., eh (h). Por. welge = welche. Por. RKJ II 35 oraz „Kwar
talnik Opolski", 1968, nr 3/4, s. 128. Lawq, okreslano nie tylko kladk\l, 
ale tez lawiC\) piaszezyst:i,. Laniszcze, dzis Lany, niem. Lanisch: Lanisch 
1464 r., 1596 r. itp. Podzial p61 na lany oznaezal wyzszy poziom gospo
darki rolnej. Dlaezego J. Domanski 35 zalieza t\) nazw\l do topografiez
nyeh Y 

Gorze lee, dzis Zgorzelisko, dzielniea Wroelawia: Garlitz 1466 r., 
Görlitz 1736 r. Stopniowo w eelu zagospodarowania eoraz to nowyeh te
ren6w wypalano las dla uzyskania ziemi. Nad Nys-'l, I,uzyek:i, powstal 
Gorzelec, dzis Zgorzelec, juz w XI w. (1072 r. Goreliz). 

Oezywiseie nazwy topografiezne wynikaly zawsze z naturalnego 
proeesu nazwotw6rezego. Og6lem bior:i,e, eharakteryzuj:i, one w wypadku 
przewazajlleego zag\lszezenia tereny slabiej zagospodarowane i pod wzgl\l
dem osadniezym swiezsze. Wyst\)puje to przede wszystkim na p6iniej 
osiedlanyeh 'terenaeh podg6rskieh i zalesionyeh. Pewne jednak dane 
statystyezne, ehoc niezbyt seisle, s:i, instruktywne. F. Bujak 36 dla Malo
polski, w kt6rej dawniej duzo bylo od strony poh1dniowej nieuzytk6w, 

ua Ta.mZe, 8. 10-11. 

" TamZe, s. 81. 

15 TamZe, s. 82. 

"F. Bujak, Studia nad osadnictwem Malopolski, Kra.k6w 1905, 8. 114. 
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g6r i las6w, na podstawie J. Dlugosza naliczyl na 3175 nazw miejscowych 
az 1340 topograficznych, choc nieslusznie zaliczy! do tychze nazwy kul
turowe {72) typu Wola, Wolica. Liczne s:i, topographica u Hucul6w, zaj
muj:i,cych teren g6rzysty i lesisty 37

• 

Wedlug J. Domanskiego 38 na terenie dzisiejszego Wroclawia i jego 
okr�gu bylo zaledwie 51 osad o nazwach miejscowych topograficznych: 
Borek (pi�c razy), Borki, Bor6w, Brzezica, Brzezie itp. Poniewaz 15 osad 
mialo tez nazwy nietopograficzne, czyli pozostaje 36 osad, tj. zaledwie 
14,9%, 

Powyzsze wa,rstwicowe, typologiczne, wedlug struktur formalnych 
i znaczeniowych przebadanie obszaru wroclawskiego umozliwilo ilustracjll 
nie tylko j<;izykoznawczo-toponomastyczn:i,, lecz historycznoosadnicz:i,. Oczy
wiscie ze wzgl\)du na charakter artykulu nie operuj�cy caloksztaltem 
materialu analitycznego podano jedynie wybrany najdawniejszy ma
terial. 

Toponomastyka, uprawiana jako „Siedlungsgeschichte" od pocz:i,tku 
XIX w., jest cenn:i, uslugow:i, dyscyplin:i, j\)zykoznawcz�, kt6ra wlasnie 
z tych wzgl\)d6w etnogenetycznych, historycznoosadniczych interesowala 
Goethego i Engelsa. 0 kolebce Praslowian, wlasnie mil)dzy Odr:i,, Wisl:i,, 
Bugiem i srodkowym Dnieprem; dowiadujemy Sill z umiejlltnej analizy 
hydronim6w (Odra, ßlfza, Wisla, B11g, Prypec) otaz toponimu Kalisia 
z II w. n.e. (u Ptolemeusza), takze z etnonim6w: Slawianie, Slowianie 
od slav- = mokry (Sclavi, Sklavenoi), Lugiowie: lugo i innych. 

„Sprawiedliwym trybunalem historii" - by uzyc sl6w uczciwego 
Niemca .A. Schummela (1791 r.) - jest przede wszystkim najdawniejsze 
nazewnictwo Sl�ska. Pod jednym warunkiem! Na pierwotnie rodzimym 
terenie SI:i,ska nalezy ptzede wszystkim dostrzegac i przyjmowac nazwy 
polskie, a dopiero w wypadku niemoznosci takiego ich zinterpretowania 
podawac etymologie niemieckie. Ponadto toponomasta nie moze w takich 
wypadkach pomijac innych realnych, zr6dlowych fakt6w historycznych. 
Charakterystyczna jest nazwa Psie Pole, niem. Hundsfeld, oznaczaj:i,ce 
nieurodzajn:i, ziemill: Pzepole 1206 r. Wymyslem kronikarskim Kadlubka 
jest „etymologia ludowa" od ps6w, kt6re zgromadzi!y sill na pobojowisku 
i pozera!y trupy poleg!ych Niemc6w. W:i,tpliwe zatem s:i, wyniki poszu
kiwan archeologicznych, podj\)tych na Psim Polu. Toponomasta moze dac 
wskaz6wki archeologowi pozytywne i negatywne. 

Czy w XII w., zwlaszcza w pierwszej  po!owie  tego  wieku, 
byly dane zr6dlowe co do osadnictwa niemieckiego  we Wro
clawiu1 Boleslaw Wysoki aktem fundacyjnym z 1175 r. nadal cyster-

87 S. Hrabec, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Krak6w 1950. 

n Domaiiski, op. cit., s. 129. 
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som w Lubill,zu, kt6rzy przybyli z niemieckiej Pforty nad Salll,, wlosci 
w kasztelanii legnickiej. Z tego faktu, tj. niemieckiego charakteru klasz
toru, ukuli historycy niemieccy tez'2 o „Frühzeit des Deutschtums in Schle
sien""· W tymze dokumencie wszystkie nazwy z reguly Sll, zapisane 
substytucyjnie, czyli „z niemiecka": Godechendorph = Godk6w, Dobro
gozesdorph = Dobrogoszcz, Wrezlaue = Wroclaw, Withaue = Widawa itp. 
Czy z tego skryptoryjnego, niemieckiego charakteru .dokumentu wynika, 
ze byl tu „Frühzeit des Deutschtums in Schlesien"' Nalezy skrupulatnie 
wyr6zni6 form11 pisanll,, kancelaryjnll, (,,Schriftform") od potocznej, 
przez ludnosc tubylczll, uzywanej (,,Lautform")''· Poniewaz wymieniony 
dokument (byc moze niekoniecznie oryginal) cytowal tez posiadlosci 
podwroclawskie, dlatego przy analizie „zagadkowych" zapis6w nalezy 
to kryterium analizy substytucyjnej miec stale na uwadze. 

... capella et eius attinentia et taberna in 
Nabitin, Wiltsin, Godechendorph, villa 
Martini ... 
Nicor tradidit Sorauin cum agt'is et 
equabus XXV et bubus VI et tribus 
vaccis, cum taberna et ponte iuxta With
aue. Tradidit etiam, quod habuit in 
Olbino et pomeriull) et curiam, pratum, 
agros et de lacu non um piscem et redditum 
carnificii de trecentis denarüs. 

kaplica z przynaleZnoSCiami i karczma 
w Nabycinie, Wilkszyn, Godk6w, wieS Mar
cina .. 
Mykora przekazal Z6rawintl z polami, 25 
kollmi, 6 wolami i 3 krowami, z karczm&· 
i mostem na rzece W idawie. Przekazal 
r6wnieZ to, eo mial na Olbinie, tj. i sad, 
i dworzyszcze, i l�kQ, i pola; zaS ze stawu 
rybnego eo dziewi�t& sztuk� i czynsz 
z jatki w wysokoSci 30 denar6w. 

Öw staw, zwany r6wniez Waschteich, jest jeszcze dzis widoczny! 
J est to bardzo szczeg6lowa, pierwsza tak nieanonimowa topografia tej 
cz�sci najstarszego Wroclawia, kt6ra byla polozona w Sll,Siedztwie Wyspy 
Tumsk.iej, czyli grodu ksill,i'2cego i katedry. Bylo to podgrodzie, cz11s6 
p6Inocna, przylegla do prawego brzegu Odry i nazwana tajemniczo Ol· 
bino. Dokument wymienil tez karczm'2 w Nabycinie, kt6ra by!a p6zniej
szym przedmiesciem w okolicy kosciola Sw. Mikolaja i dzialu zwanego 
Szczapin od wlasciciela Szczapy. Wilkszyn - od Wilkszy (typ na -sza: 
Bogsza, Jaksza) - lezal mi'2dzy Lesnicll, a Urazem nad Odq. Godkow 
zas polozony jest w pow. Sroda. Wies .Marcina jest trudna do identyfi
kacji ze wzgl'2du na stereotypowosc okreslenia (por. Marcinowice, pow. 
Jawor, i inne mozliwe). Z6rawina lezala w poblizu Swiniar, kolo mostu 
Mykory na Widawie. 

u W. Thoma, Die kolonisatorische Tätigkeit d. Kl. Leubus im, 12. u. 13. Jhdt, 
Leipzig 1894. 

'0 S. Rospond, Schriftformen und Lautfornten in der slavischen Onomastik (Pro
ceedings of the Eighth International Congress of Onomastic Sciences, The Hague
Paris 1966, s. 426-432). 
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Oczywiste Sll, liczne zapisy germanizacyjne opr6cz wyzej wymienio

nych Withaue, Godechendorph; zamiast .ß'Iicor jest Nicor, (nierzadkie 

wahania n - m, niekoniecznie pod wp!ywem !ac. Nicolaus), zamiast 

Sorauina jest Sorauin (zanik wyglosowego -a; por, w wielu innych do

kumentach Trebnicz, Trebnitz zamiast Trebnica = Trzebnica), Przy takich 

zapisach germanizacyjnych nie nalezy trans l i  terowac, lecz transkry

bowac  rekonstrukcyjnie nazwy. Niestety, J, Domaiiski literkowo poj

muj11c takie zapisy 41 (por, Zorawin wedlug zapis6w Sorauin 1175 r,, 

Sorawin 1201 r,, Serauin 1202 r,, Sorav[!] 1203 r,, Serov 1204 r,, ale Sera
vyna 1236 r.) przyjll,l form� Zorawin jako dzierzawczli, do Zoraw-(na
zwisko ). Nie omieszkal, niescisle streszczaj11c mojll, rekonstrukcj�, strofo

wac rni� w spos6b nas�puj11cy: ,,S. Rospond zalicza Z6rawin do na,zw 
topograficznych, eo jest nieprawdopodobne". Przede wszystkim nie

prawdopodobne jest to, ze autor przekr�ci! m6j wyw6d: ,,Z6rawina (za

gin�la), wroclawski: Sorauin 1175 CSM nr 55, 1201 ibid. nr 86. Por, zo
rawina 'bor6wka''"2• Czy Zorawina nie jest nazwii, topograficznll,? A za

tem nie Z6rawin, lecz Z6rawina, Czy wolno filologowi i uwazajii,cemu 

. si� za toponomas� j<,izykoznawcy mieszac form� Z6rawina z Z6rawinem? 
Dowodem, ze w zapisach substytucyjnych naturalne bylo wahanie Sora-
1,in - Sorauina jest bulla z 1155 r.: ,,Sorauin ... villam etiam super 

riuulum qui Sorauina dicitur". Chodzi o Z6rawin�, niem, Rothsiirben 
lub Rothbach, kt6ra jest oczywist11 nazwii, topograficznii, utworzon11 od 
nazwy rosliny z6rawina. Identycznie nazywala si<,i rzeka. Niepodobieii

stwem jest rozstrzygn11c, czy nazwa rzeki pochodzi od nazwy rniejscowosci, 

czy na odwr6t. Byly bowiem obustronne mozliwoscL Ale wspomniany 

autor z wlasciwym sobie tupetem i bez argument6w pisal: ,,K, Damroth, 

a za nim P. Hefftner i S, Rospond nieslusznie wywodzii, nazw� wsi Zora
wina od nazwy rosliny zorawina, pomijajii,c posrednictwo nazwy rzecz
nej" "· Czy w wypadku okresleii toponimicznych Bystra, nazwa miejscowa 

i rzeczna, mozna znalezc bez fakt6w zr6dlowych pewne krytena j�zykowe, 
nazewnicze, kt6re wykluczajii, pierwszenstwo nazwania miejscowosci, 

a potem dopiero rzeki? Z czasem potok nazwano Z6rawkq (niem, Sarofke, 
ale jeszcze 1204 r. Sorauina). 

Zagadkowe Olbino usi!owalem polonistycznie  rozwi11zac wbrew 

dotychczasowym etymologiom i rekonstrukcjom niemieckim: Olbino 
od niem, Albo = die Nachkommen des Albo"( ?), Ale nawet H. Jänichen 45 

41 Doma.Ilski, op. cit .. s. 113. 

" Zob. RKJ II 58. 

43 Domallski, op. cit .. , s. 114. 

44 Hefftner, op. cit., 24�25. 

45 H. Jänichen, Die Wikinger im, Weichsel- und Odergebiet, Leipzig 1938. 
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uznal � nazw\l za slowianskq,, odmiennq, od pomorskiego Elblo,ga, kt6ry 
rzeczywiscie pochodzi od wiking6w. Por. R. Eckblom 46: Oelbing +- slow. 
E/;,b(go, J e/;,b(go-,. pol. Olbio,g, J elbio,g -,. nowsze Elblqg .. Moje wniosko
wanie" bylo nastQpujq,ce: 

1. W pierwszej polowie XII w. nie ma mowy o tym, aby w poblizu 
grodu wroclawskiego, gdzie byly posiadlosci komes6w polskich o imio
:riach wyraznie rodzimych (Wlost, .iJiykora), byla wlasnosc ziemska Niemca 
Albo -,. pol. Olba. Oto eo stwierdzil autorytatywnie K. Maleczynski: 
,,O Walonczykach okolo kosciola Sw. Maurycego byia juz wyzej mowa. 
Obok nich spotykamy we Wroclawiu juz w zaraniu XIII w. pojedyn
czych na razie Niemc6w"" . .A zatem we Wroclawiu Niemcy pojawiajq, 
Sill dopiero od XIII w., Sl!dzl!C po nazwiskach (Gering przed 1241 r., miesz
kaniec okolicy kosciola Sw. Wojciecha; Otto posiadajf!CY dom w tej stro
nie Wroclawia; Arnold mlynarz 1241 r.). Z konca XII w. jest wzmianka 
o niejakim Winrychu mieszczaninie i kuµcu kolonskim (byc moze pocho
dzficym z Wroclawia). Byl i  to jednak kupcy, n ie  wlascic ie le  z ie
mscy nazywajf!CY swoje  wlosc i  swoillj imieniem. Zresztli te spo
radycznie wystQpujfice w XII/XIII w. nazwy osobowe niemieckie nie 
mogf! dowodzic identycznego stanu rzeczy w pierwszej polowie XII w. 

2. Zapisy ir6dlowe pochodzl! z dokument6w wyrainie nacechowanych 
germanizacyjnie (skryptorium lubiq,skie i jego kontynuacje kopiowe): 
Olbino 1175 r., 1201 r., 1202 r., 1272 r.; Olbin 1201 r.; Olpinov 1202 r.; 
Vlbim[!], Uolbim[!] 1253 r.; Olvin 1311 r.; 1314 r., Olwin 1321 r.; in Elbingo 

1356 r.; inElwyngo 1377 r.; uff dem Elbing 1465 r. Wyraznie germanizacyjny 
jest formant -ing oraz wahanie b - p - v, w. 

3. Nie nalezy grupy Ol- rekonstruowac literkowo, podobnie jak nie
wolno licznych substytucyjnych przekaz6w ol +-+ lo, or +-+ ro, er +-+ ra, 

ro, itp. pojmowac doslownie: Zolp 1201 r. = Slup, Maldewin 1284 r. = 
Mlodawin, pow. Lobez, Verzlaue 1198 r. = Wroclaw, Berlin +- Bralin: 

Bral +- Bratoslav. Przytoczylem niezbite dowody tej wlasciwosci ger
manizacyjnej w oparcin o fakty germanistyczne i komparatystyczne. 
For. tez specjalne traktowanie z plynnq, sp6lgloskq, nagloskowego L-, R-: 
Lkusz -,. Olkusz, Rgielsko -,. Erglzco 1153 r., Rdzek -,. Jrdzeck w Ksi(dze 

henry kows kiej z XIII w. 49 

46 R. Eckblom, Der Name Elbing (Arkiv för nodrisk filologi, LVIII, 1944, s. 209-

220). 

41 S. Rospond, Olbino = Lobino - prastara d::ielnica W1·ocla1via (Onomast ica , II, · 
1956, 1, •. 171-179). 

u Maleezyllski, op. cit., s. 40. 
0 S. Rospond, Polsko-niernieckie substy.tucje graficzne i fonetyczne w 11ajdawniej

szych dyplomach i tekstach Slqskich (Zeszyt y Naukowe Uniwersytetu w·roclawskiego, 
Seria A, nr 5, JQzykoznawstw o, Wroclaw 1957, s. 3 nn.). 
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Na tej pofütawie wyrazilem przypuszczenie, ze Olbino kryje jak:i,s 
nazw�  rodz i m:i,, z podstaw:i, nie niemieckiego Olb-, lecz byc moze pol
skiego lob-; por. liczne pochodne wyrazy: loboda, lebioda = rodzaj rosliny, 
loboz, lobozie, lobozg, lobydzie = nac kartofli itp. Da!em tez paralele slo
wianskie apelatywne i nazewnicze. Nowsze XVII-wieczne lub XVIII
wieczne Olbiny lub Olpin.y pochodz:i, oczywiscie od nazwiska Olbin -<
-<- Albinus, gdyz juz wtedy i wczesniej (1449 r. Olbyn) znane bylo nazwisko 
pochodzenia niemieckiego. We wczesnym sredniowieczu nie spotykamy 
w ir6dlach polskich takiego, tym bardziej skr6conego, imienia Olba -<
-<- Albrecht, Albinus typu S�ilislaw ---> Sula. Oczywiscie moje wnioskowanie 
eo do rodz imej  podstawy nazewniczej  nie przes:i,dzalo mozliwosci 
r6znych formant6w czy tez formacji Lobno -<- *Lob-bno, a nawet Lebno: 
ps. labö. Por. Lebsko, nazwa jeziora, Lebno, Leba, nazwa rzeki, oraz Elbina 
1299 r. = Elbina wed!ug Slownika geografioznego V 774, dzis Lubinka, 
dop!yw Dunajca, tj. ps. Labina. Znaczenie wyrazu leb, ros. lob, nalezy 
pol:i,czyc z apofoniczn:i, postaci:i, lub- (por. nazwy Lubno i inne), pol. lub = 
kora, lubo = drzewo odarte z lipiny lub d�biny, pomor. li!ba, li!bina = pr�ty 
do plecenia, li!bizna = g�sta twarda trawa, miejsce porosni�te tak:i, traw:i,". 

J. Domanski moj:i, etymologi� dla Olbino: lob- = nadodrzanska lacha
nizinna, podmokla i zaros!a zielskiem i chwastami, zaopatrzyl nas�pu
j:i,cymi epitetami: ,,wyw6d nie wytrzymuje krytyki, bo nie spotykamy 
wyrazu loba 'atriplex' ani w polszczyznie sredniowiecznej, ani we wsp61-
czesnych gwarach, ani w j�zyku literackim . . . twierdzenie o istnieniu 
formy loba 'atriplex' jest dowolnosci:i," 51• Wystarczy na tak:i, argumen
tacjll odpowiedziec: · ani ubozuchne slowniki sredniowieczne eo do ter
minologii topograficznej, ani gwary (zreszt:i, pod tym wzgl�dem slabo 
jeszcze zbadane; por. ujawnienie si� dosc p6zne wyrazu sl�ga i wyw6d 
Sl�zan, Sl�zy od tego wyrazu), ani tym bardziej j�zyk literacki nie 
notuj:i, wyrazu *gdanie lub nawet podstawy apelatywnej gd- -<- ps. g1,d-, 
a jednak j�zykoznawcy „popelniaj:i, tll d�wolnosc", ze objasniaj:i, Gdansk 
od tego zr6dloslowu. Setki nazw bylyby dla nas niezrozumiale, gdybysmy 
si� ni e uciekali do rekonstrukcj i. Por. na ten temat m6j artyku! pt. 
0 leksykografii nazewniczej 52• 

Nie pojmuj� dyskusji w stylu bezpardonowej a niescislej, ,,wyssanej 
z palca" negacji wbrew podanym cytatom i przyk!adom krytykowanego. 
Przytoczylem przyklady substytucyjnej przestawki o! - lo (Maldewin 
1284 r. - llilodawin, Coldrmnb 1326 r. - Klodorqby), nie tylko niem. splitte,· 

50 S. Rospond, Slowia'1iskie nazwy miejscowe z sufiksem -bsk-, Wroclaw 1969, 

s. 174, 176. 
61 Domn.llski, op. cit., s. 29. 

" S. Rospond, 0 leksykografii nazewniczej (J�zyk Polski, XLIX, 1969, s. 50-57). 
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zamiast spilter, odsylajl),c do pracy J. Schmidta Gesahiahte der Vokalismus, II, 
s. 453-463, ale oponent to przemilczal. WystQpowanie bezprzestawko
wego Lo-, Lau- = pol. Lo- (Laubnitz - Lopieniaa, Lossen - Losina) jest 
smiesznym kontrargumentem. Przeciez nie ma powszechnego „prawa" 
substytucyjnego, dotyczl),cego niemieckiej metatezy plynnych sp61glosek ! 

Czy druga dzielnica Wroclawia Oltaszyno byla wlasnoscil), Niemca 
Oltasza: niem. Olt, Old? Przeciez zapisy historyczne nie Sl), jednoznaczne 
eo do rekonstrukcji Oltaszyno: Oltansahino 1204 r. (por. -an-), Oltaahino, 
Oltaaino, Oltetsahin, Oltaazin (tsah, az, a, oh = c). Zastanawiajl),cy jest 
zapis z komentarzem: Oltazin hodie  Olsahen, Oltasahin vulgo  Olisahin. 
Z tych wzg1Qd6w Hefftner odrzucil rekonstrukcjQ niemieckl),, podajl),c 
Oleszno, Oleszna od olaha". Uzasadnilem tQ polonistycznl), rekonstrukcjQ 

w „Onomastica Slavogermanica" (I, s. 38). ,,Kr6tko WQzlowato", bez 
kontrargumentacji dowodowej, Domanski pisze o tym: ,,Nie mozna 
przyjl),c tej etymologii", ,,eo jednak nie ma uzasa1lnienia". .A. dlaczego 
jego etymologia ma uzasadnienie? 

W og6le Domanski bl�dnie i bez wniltliwszych dowod6w j,,izykoznaw
czych zaprojektowal dla Wroclawia nastQpujlj,ce germanizmy nazew
nicze: 

Zybisz6w, Zybosz6w, niem. Siebisahau. Nie pochodzl), one od niem. 
Siboto, gdyz poprawnie nalezy zapisy zr6dlowe rekonstruowac Zywisz6w, 
Zywosz6w: pol. Zywisz, Zywosz. Por. tez b!Qdna, literkowa i przez to ger
manistyczna rekonstrukcja nazw: Zyboain, Zyboaiae". 0 mojej rekon
strukcji i etymologii polonistycznej, opierajl),cej siQ na najzwyklejszych 
prawidlowych substytucjach germanizacyjnych: b - w (por. Wroalaw -
Breslau, ale Bardo - . Wartha), wyrokuje b e z  dowod6w: ,,S. Rospond 
mylnie rekonstruuje Zybocice  w postaci Zywocice, eo SiQ ma wywo
dzic od n. os. Zywota". I zn6w zadnych kontrargument6w, jedynie golo
slowne, z tupetem wypowiedziane apodyktyczne stwierdzenie. 

Dla zapis6w Rinaaouiai 1245 r., ale niem. Irsahnoke, Yrsnako, Rznako 
1365 r. powt6rzyl CZQSCiowo za Kozierowskim 55 etymologiQ Rynakowia, 
tj. Rzynakowia, od niem. Rinald, Rinard. Przemilczal niestety lub zbaga
telizowal m6j wyw6d 56, ze to pierwotne Rznakowiay: Rznak: rbzn-, tzn. 
rznq,c. Podalem tarn material por6wnawczy, interpretacjQ substytucyjnl),, 
objasnienie paleograficzne pomieszania i - r (por. Oiros 1155 r. = Oi
rzosz). 

Oczywista polska nazwa Kletno a. Kletna: kletb, niem. Klettendorf 

6a Hefftner, op. cit., s. 121. 
u Domariski, op. cit., s. 77-78. 
66 „Slavia Occidentalis". VIII. 319. 
H Zob. Rospond, Patronimiczne nazwy miejscowe na Slq_sku, s. 38. 
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(dziS Klecina) r6wnieZ znalazla sit w dzi�le nazw niemieck.ich. Aut�r 
powt6rzyl t11 blQdll(I etymologii;, germanistyczn(I (niem. klette = lopian 
lub Klette n. os.) za Hefftnerem "· Niestety, i tym razem ten fakt prze
milczal. Podstawa rodzima klet- byla najzwyklejsza w nazewnictwie pol
skim i og6Inoslowianskim wlasnie z formantem - bn-: pol. Kletna, Kletne, 
czes. Kletne, luz. Kletno, ukr. Kletne, Klitne 58

• 

Prawdopodobnej kalki niemieckiej pierwotnych polskich nazw slu
zebnych nie nalezalo zaliczac do nazw niemieckich: Schmiedelfeld = Kui
niki, Goldschmieden = Zlotniki, Lamsfeld = Baranicy, Baraniki. Nawet 
dzielnica Krzyki, niem. Krietern, nie musiala pochodzic od niem. krei
ter = kl6tnik, lub Kreter = procurator, lecz przez pomieszanie podobnego 
paleograficznie t - c mozna raczej przyj(lc formi;, Krzyki: Krzyk : krzyk 
< krzak; por. Krzyk6w, niem. Krichen oraz Krzycko. 

Pomin(II Domanski (nawet wsr6d nie odczytanych) karczmi;, (taberna) 
Birvechnik 1203 r., Bituechnik, Birverezsnik [!J 1237 r., Birveresnik 1400 r. 59 

krzak; Byl to most z bierwion, dzisiejszy most Uniwersytecki, gdzie si11 znaj
dowala karczma. Az do konca XIII w. pol(lczenie poprzez Odr\) z „01-
binem" istnialo dzi11ki temu mostowi, kt6ry dopiero z czasem zostal prze
budowany (w lll69 r. zast[lpiony zostal przez most zelazny). Por. Bierzwnik, 
Bierzwienna, Bierzwice, Bierzmo itp. Ze wzgli;,du na niezwykl(I grup\l 
sp61gloskow(I -rzwn- nast\)powaly r6zne wt6rne przeksztalcenia praslow. 
podstawy brbvno = pol. bierzwiono, bierzmo, bierwiono. Potworkowate 
rekonstrukcje jako rzekomo pierwotne  nazwy miejscowe nalezalo 
raczej pomin(lc, aby nie szerzyc niepotrzebnego zami;,tu w prastarym 
nazewnictwie polskiego Wroclawia. 

Co znacz(I takie potworki rekonstrukcyjne,. odczytane doslownie, 
Jiterkowo, nie zas strukturalnie, lingwistycznie, jak: Jasbromie od imienia 
Jasbrom1 Oldrzewie? Przeciwoniowo? Sobieg6rz? Po eo bylo ustalac fik
cyjne nazwy (Lag6w) 00, krytyknj(lc bezpardonowo innych? Jak obronic 
rekonstrukcji;, zapis6w Olezci 1245 r., Olesche 1305 r. w postaci Oleszycy: 
Olesz? Przeciez to oczywista nazwa topograficzna Oleszce a. Olesze od 
olchy. Por. pol. Olesiec, Oleszcze +- Oleszce, Oleszec. 

Toponomastyka jest trudn(I dyscyplin(I ji;,zykoznawcz(I. Wymaga dlugo
letnich zmudnych studi6w lingwistycznych. Autor monografii o nazwach 
Wroclawia i jego okr11gu zbyt pewny jest swoich skromnych mozliwosci 

67 Zob. Hefftner, op. cit., s. 95. 
68 H. B orek, Zachodwioslowia'Uskie nazwy toponimiczne z formantem -bn-, Wro

claw 1968, s. 101-102. 

611 CSM, t. II, Wroclaw 1959, nr 130; Hefftner, op. cit., s. 26. 

'° S. Rospond, rec. w „Kwartalniku Opolskim ", 1968, nr 3/4, s. 128. 
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lingwistycznych (por. rozkawalkowanie astrukturalne nazw Pr-acze, 

Zaj-(!ce itp."). A jednak taki byl bezpardonowy i niesprawiedliwy dla 

poprzednik6w, z reguly ostro i najczQsciej nieslusznie krytykowa

nych. 
Wroclaw wraz z okrQgiem powinien miec monografiQ toponomastyczn�, 

ale opracowan� z perspektywy historycznoosadniczej  i koniecznie 
metod� typologiczn� (makrotypy na,ewnicze). Artykul m6j zasygna

lizowal, jak „Antiquissima Vratislavia", a nawet „Antiquissima Silesia" 
czy kiedys „Antiquissima Polonia" moglyby wygl�dac w swietle nazew

nictwa. Opowiadalem siQ jui od 1937 r. za tak� toponoma,styk�, scisl�, 

jQzykoznawcz�, kt6rej wyniki bylyby poiyteczne dla historii osadnic

twa". 

DAS-ALTE WROCLAW UND SEINE UMGEBUNG IM LICHTE 

DER ORTSNAMENKUNDE 

Die Toponomastik erfüllt eine wichtige Rolle im Dienste der Geschichts-und 
Siedlungsforschung. Durch die Anwendung der exakten sprachwissenschaftlichen 
typologischen  Forschungsmethode ist eine Rekonstruktion der Burgsiedlungen 
und deren nächsten agrarischen oder feudalen Hinterlands möglich. Dies kann durch 
die Absonderung ortsnamenkundlicher Typen, deren Chrono]ogisierung und Konfron-
tierung ·mit geschichtlichem Material erzielt werden. 

Der Name Wroclaw, d. i. *Vrot[i]slav]°b, 'gr6d Wrocislawa' gehört zum possessiven 
Archetyp auf -ib : Sieradz +- *Serad-jb, Bydgoszcz +- Bydgosl-J°b, Racib6rz +- Ratibor-J°b. 
Dieser Typus von Namen, die frühere Burgsiedlungen bezeichnen (daher das männliche 
Geschlecht, da man an das urslawische Substantiv gordb = po]nisch gr6d dachte) 
war für die älteste slawische Ortsnamenbezeichnung charakteristisch. Vgl. aus der Zeit 
der Völkerwanderung der Süds]awen auf Peloponnes den Namen * V eligost-ir.; in Öster
reich *Radogost-J°r., germanisiertes Raabs; in Nordbayern *Trlbegost-jb, deutsches 
Trebgast und viele andere. 

Für die Burgsiedlungen, besonders die bedeutenderen war ein wirtschaftliches. 
agrarisches und dienstbares Hinterland unerlässlich. Rings um Wroclaw waren 
patronymische Namen auf -ice: Zborowice, Przeclawice dicht disloziert. Das waren 
agrarische Kollektive, Siedlungen von Stammesangehörigen, die den Boden gemein
sam bebauten. Mit der Zeit, im frühen Mittelalter, wurden dienstbare Siedlungen 
unerlässlich: Szczytniki, Sokolniki, Zerniki und andere. Die feudale Entwicklungs
wirtschaft bediente sich einer neueren besitzanzeigenden Formation, also Namen 
auf -6w, owo, -in, -ino: GTabiszyn, J elenino, Opo1·6w, Koczot6w u.ä. 

61 TamZe. 
62 S. Rospond, Zagadnienie osadnictwa slowiwiskiego ·w Swietle toponomastyki 

(Kwartalnik Historyczny, LII, 1938, s. 353 nn.); t enZe, Toponomastyka w slu.Zbie 
bada'n historycznoosadniczych (Zbornik u Cast A. BeliCa, Beograd 1937, s. 451 nn.); 
tenZe, Toponymie slave comnie science auxiliaire {Studia onomastica 1\fonacensia, IV, 
München 1962, nr 1, s. 656 nn.). 
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Selbstverständlich wurden immer und überall, seit den ältesten Zeiten topo· 

graphische Namen gebildet: Leswica u. ä. 
Die Namen der Wroclawer Stadtteile waren fast ausschliesslich heimisch, denn -

nach der Meinung des Verfassers - selbst solche Namen wie: Olbino, dt. Bettlern = 
Bydlary, Oltaszyn oder Oltarzyn sollten polonistisch erklärt werden. Im XII Jh., 
besonder s in der I. Hälfte d ieses Jah rh under t  kann von einer deu t schen 
Ans iedelung in Wr oclaw keine. Rede sein. In dieser Frage polemis iert der 
Verfas ser mit früheren A rbeiten, insbesondere mitJ der:Monog raphie von J. Do mallski. 

, 
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FRANCISZEK HA WRANEK 

INICJATYWA LUDOWA I REFERENDUM Z 1931 R. W PROWINCJI 
GORNOSLl\SKIEJ 

Wrzesniowe wybory do parlamentu Rzeszy w 1930 r. stanowily swoi
ste polityczne „trz,:sienie ziemi". Ich wyniki bowiem przedstawialy obraz 
symptomatycznej polaryzacji sil w republice weimarskiej, zagrozonej 
widmem faszyzmu. Ogromny sukces uzyskala NSDAP (Nationalsozialisti
sche Deutsche ATbeiterpartei), ,traktowana dotqd jako zjawisko margine
sawe w zyciu politycznym Niemiec; zdobyla ona 6 379 672 glosy, eo stano
wilo 18,30/o liczby waznych glos6w, i uzyskata 107 mandat6w w Reichstagu. 
Byl to sukces o tyle niespodziewany, iz w poprzednich wyborach z 20 V 
1928 r. NSDAP miala tylko 809 771 glos6w (2,60/o) i wprowadzila do par
lamentu Rzeszy jedynie 12 deputowanych. Z drugiej strony KPD (Kom
munistische Partei Deutschlands) uzyskala 4 590 160 glos6w (13,10/o) 
i 77 mandat6w, eo stanowilo znaczny przyrost w stosunku do 1928 r., 
kiedy to korrtunisci zdobyli 3 263 354 glosy (10,60/o) i 54 mandaty '· Kiedy 
do tego dodamy fakt, iz dotychczasowa partia skrajnej prawicy i reakcji 
DNVP (Deutschnationale Volkspartei) utracila prawie polow,: glos6w 
i mandat6w, stanie si,: jasne, iz w politycznej konstelacji niemieckiej bur
zuazji zaszly zasadnicze zmiany. Kapital niemiecki wahal si,: w udziele
niu swego poparcia DNVP czy partii faszystowskiej, traktowanej dotqd 
niepowaznie, a zdezorientowane masy ludowe, udr<,czone ci,:zarami kry
zysu, wraz z drobnomieszczanstwem szukaly ratunku pod sztandarami 
swastyki, demonstrujqc jawnie swoje rozczarowanie w stosunku do tra
dycyjnych partii mieszczanskich i klerykalnych oraz brak zaufania dla 
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), kt6ra dot'ld byla gl6wn'I 
sil'I polityczm1 w Reichstagu 2. 

1 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, Berlin 1966, s. 220 

i 259. 

2 0 og61nej s ytuacji w Niemczech po wyborach z 14 IX 1930 r. inform\J.j,l 

ost atnio m.in. prace: Zarys historii niemieckiego ruchu robotniczego, Warszawa 

1965, s. 147-151; Historia najnowsza kraj6w Europy zachodniej i Ameryki 1918-

1939, Warszawa 1965, s. 114-116i S. V i e t  z k e - H. Wo h 1 g e rr: u t h, Deutsch-

3 - Sob6tka 197011 
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Ten bezsporny sukces prawicy stanowil dla niej podniet� do dalszego 
szturmu na demokracj� weimarskq. Przedmiotem ataku stal si� socjal
demokratyczny rz'!d w Prusach. W tym najwi�kszym w Niemczech kraju 
od 1925 r. rzqd znajdowal si� w r�kach SPD, kt6ra to partia w koalicji 
z Centrµm i DDP (Deutsche Demokratische Partei) sprawowala tu wladz�. 
SPD obsadzila swymi ludzmi najwazniejsze resorty: prezydentem mini
str6w (premierem) byl Otto Braun, ministerstwem spraw wewn�trznych 
kierowal Carl Severing, a resortem nauki, sztuki i oswiaty ludowej Adolf 
Grimme. Trzy teki w tym rzqdzie posiadalo Centrum, dwoma dyspono
wala DDP. Ten wlasnie rz'ld )::,yl sol'l w oku niemieckiej reakcji, kt6ra 
postanowila go obalic, mimo i:i: rzqd byl koalicyjny, a nie czysto socjal
demokratyczny. Po wielkim sukcesie wyborczym z 1930 r. prawica po
stanowila doprowadzic do nowej wielkiej pr6by sil z lewicq i Centrum. 

Do tego celu wykorzystano reakcyjnq organizacj� - Stahlhelm, Bund 
der Frontsoldaten, kt6ra powstala 13 XI 1918 r. w Magdeburgu poczqt
kowo w formie ochotniczego korpusu do walki z komunizmem w srodko
wych Niemczech, z Polakami na G6rnym Slqsku i z Francuzami w Za
gl�biu Ruhry. Wkr6tce organizacja ta przeksztalcila si� w nacjonalistyczny 
zwiqzek weteran6w i znalazla si� pod wplywem DNVP. Jej zalo:i:yciel 
i przyw6dca Franz Seldte wsp6lpracowal scisle z DNVP, tak iz Stahl
helm uznac mo:i:na za boj6wk� DNVP. Walk� o obalenie rzqdu socjal
demokratycznego reakcja postanowila rozegrac przy wykorzystaniu legal
nych mozliwosci w postaci tzw. Volksbegehren, czyli inicjatywy ludowej. 
Byla to forma demokracji bezposredniej, przewidziana w konstytucji 
weimarskiej z 1919 r. i przej�ta przez konstytucj� prusk'l w zmodyfiko
wanej formie, a nast�pnie sprecyzowana w ustawie z 8 I 1926 r. w spra-
wie inicjatywy ludowej oraz referendum. 

Rzecz polegala na tym, i:i: grupa obywateli w liczbie 20 000 os6b lub 
legalna organizacja liczqca 100 000 os6b mogla zglosic projekt ustawy, 
kt6ry to projekt rzqd byl obowiqzany poddac inicjatywie ludowej w po
staci wylo:i:enia go w lokalach wladz gminnych i miejskich do podpisu. 
Jezeli zdolano zebrac pod projektem 200/o podpis6w og61nej liczby upraw
nionych do glosowania, wtedy projekt wchodzil pod obrady sejmu pru
skiego. J ezeli sejm projekt odrzucil, w6wczas nale:i:alo zorganizowac re-

land und die deutsche Arbeiterbewegung in der Zeit der Weimarer RepubUk 
1919-1933, Berlin 1966, s. 215-228; W. R u  g e, Deutschland von 1917 bis 1933, 

Berlin 1967, s. 382-390; Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, t. W, Berlin 

1966, s. 264-280; R. Ma n v e. 11 - H. F r  a e n k e 1, Goebbels, Warszawa 1962, 
s. 112-117; F. R y s z k a, Noc i mgla, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1962, s. 144-

150; J. K r a s  u s k i, Stosunki polsko-niemieckie 1926-1932, Poznaii 1964, s. 255-

260. 0 sytuacji na G6rnym $Ic1sku pisali m.in.: A. Ta r g, Opolszczyzna pod 

rzqdami Lukaschka i Wagnera, Katowice 1958; S. Mi g da l, Opotszczyzna prze
ciw faszyzmou, w przededniu dojScia Hitiera do wladzy, Katowice 1960. 
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ferendum w cü1gu 30 tygodni od daty odrzucenia projektu przez parla
ment. Podczas referendum glosowano kartkami; ustawa zostala przyj�ta, 
gdy uzyskala ona zwykl& wi�kszosc sposr6d uprawnionych do glosowania. 
Liczba wyborc6w w Prusach wynosila ok. 26,5 mln os6b. Do powodzenia 
inicjatywy ludowej trzeba bylo zatem uzyskac ok. 5,2 mln podpis6w, 
do sukcesu w referendum - ok. 13,5 mln glos6w. 

Te konstytucyjne i ustawowe mozliwosci postanowila wyzyskac reak
cja. W dniu 1 II 1931 r. Franz Seldte w >mieniu centrali Stahlhelmu 
zwr6cil si� do Severinga z z&daniem zorganizowania inicjatywy ludowej, 
w kt6rej stawiano postulat: ,,Wybrany w dniu 20 maja 1928 r. sejm 
[pruski] nalezy rozwi&zac". Kadencja tego parlamentu uplywala wiosn& 
1932 r.; poprzez wczesniejsze jego rozwi&zanie prawica chciala zdobyc 
w nim wi�kszosc i obalic tym sposobem rz&d Brauna. W specjalnym pis
mie Stahlhelmu, podpisanym przez dwu kierownik6w tego zwi&zku, Seld
tego i Düsterberga, stwierdzano, iz kierownictwo Stahlhelmu juz w dniu 
4 X 1930 r. postanowilo wyst&pic z z&daniem rozwi&zania parlamentu pru
skiego; a poniewaz w dniu 5 X 1930 r. w Koblencji odbyl si� wielki zjazd 
Stahlhelmu (Reichsfrontsoldatentag), na kt6rym obecnych bylo 140 000 
czlonk6w zwi&zku, jednoglosnie popieraj&cych to z&danie, wobec tego nie 
ma potrzeby zbierania podpis6w w celu oficjalnego poparcia wniosku 
o inicjatyw� ludowq. Severing nie zgodzil si� jednak na tak& interpretaej�, 
gdyz Stahlhelm w swych szeregach skupial obywateli nie tylko pruskich. 
W tej sytuacji Stahlhelm zebral w ciqgu 10 dni w Berlinie i Branden
burgii 42 207 podpis6w i wr�czyl wniosek 17 II 1931 r. Severingowi. Ten 
z kolei postqpic musial zgodnie z obowi&zuj&cymi przepisami, zarz&dzaj,ic 
4 III 1931 r. zorganizowanie inicjatywy ludowej dla rozwi&zania sejmu 
pruskiego. Wladze lokalne wylozyc mialy w swych lokalach listy do pod
pisu w okresie od 8 do 21 IV 1931 r.' 

Wniosek zostal poparty przez NSDAP, DNVP oraz DVP (Deutsche 
Volkspartei). W ten spos6b doszlo do otwartej wsp61pracy mi�dzy DNVP 
i NSDAP, o kt6rej organ wojuj&cego nacjonalizmu na G6rnym S!&sku 
pisal: ,,Obydwie te' partie [DNVP i NSDAP] S'l razem ze Stahlhelmem 
prawdziwymi mocodawcami pruskiej woli ludowej, kt6ra nie moze cier
piec nadal czerwonego wladztwa w Prusach". 0 tym zreszt&, jak bliskie 
byly koneksje mi�dzy obydwu partiami, swiadczy najlepiej wypowiedz 
posla do parlamentu Rzeszy v. Oldenburga (DNVP) na wiecu w filhar
monii berlinskiej: ,,Gdybym nie byl niemieckim narodowcem, chcialbym 
byC nazistq" '· 

3 „Kreuzburger Nachrichten" (dalej skr6t: KN), nr 31, 6 U, i nr 51, 1 III 1931; 

„Oppelner Zeitung" (dalej skr6t: OZ), nr 54, 6 III 1931; ,,Ministerialblatt für die 

Preussische innere Verwaltung", nr 10, 11 UL 1931, szp. 189. 

• KN, nr 33, 8 II, i nr 40, 17 •Ifl 1931. 
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Jakimi silami dysponowala reakcyjna prawica w prowincji g6rno
slq5kiej? Partie popieraj11ce inicjatyw� ludow11 uzyska!y w wyborach do 
parlamentu Rzeszy w dniu 14 IX 1930 r. og6lem 321 044 glosy, tj. 36,48/o 
liczby uprawnionych do glosowania. Reakcja mog!a zatem liczyc na osiqg
ni�cie wymaganego minimum w wysokosci 208/o liczby wyborc6w. NSDAP 
w pierwszym kwartale 1931 r. liczyla na G6rnym Sl11sku 5298 czlonk6w, 
skupionych w 115 kom6rkach miejscowych; SA posi�da!a 824 czlonk6w 
w 35 organizacjach terenowych, a Stahlhelm liczyl w tym czasie 5750 
cz!onk6w •. 

Kampani� inicjatywy ludowej poparly nast�puj11ce partie i ugrupo
wania polityczne: DNVP, NSDAP, DVP, Christlich-Nationale Bauern
und Landvolkspartei, Christlich-Solciale Volksgemeinschaft, Konservative 
Vols�partei, Wirtschaftspartei, Deutscher Ostmarkenverein, Reichs-Land
bund ze swym g6rnosl11skim odpowiednikiem w postaci Oberschlesischer 
Landbund, a nadto szereg organizacji znajduj11cych si� pod wplywami 
wymienionych partii lub stanowi11cych ich przybud6wki zawodowe, mlo
dzie:i:owe, kobiece itp. • 

Ideologiczne podlo:i:e dla ca!ej akcji starala si� stworzyc DNVP. Jej 
przyw6dca Alfred Hugenberg zjecha! w marcu 1931 r. na G6rny St11sk. 
Na wielkim wiecu DNVP w Opolu w dniu 21 III wylo:i:y! pogl11dy tej 
partii na sytuacj� w Niemczech. Jego zdaniem, istotnym znamieniem 
czas6w mu wsp61czesnych jest rozpacz i zw11tpienie, wynikaj11ce z uprze
mys!owienia kraju. Komunizm w Rosji nie wyr6sl przecie:i: na wsi, lecz 
w miastach z importowanym wielkim przemys!em. Komunizm jest 
w!asnie radykalnym objawem owego zw11tpienia ludzi; ideologia 
ta obejmie swym zasi�giem ka:i:dy uprzemyslowiony kraj, w tym 
r6wmez Niemcy, w kt6rych nie ma przecie:i: umocnionego re
:i:imu antymarksistowskiego. Hugenberg twierdzil, :i:e Niemcy nie 
powinny szukac sil we wz;roscie i rozwoju swej gospodarki w powi11-
zaniu z ekonomik11 og6lnoswiatow11 lecz winny zdac si� na wlasne sily: 
,,uzdrowienie industrializacji nast11pic mo:i:e tylko na narodowej bazie". 
Stworzyc trzeba op6r przeciw komunizmowi. W wynlku uprzemyslo
wienia podnosi si� wprawdzie stopa :i:yciowa mas, jednak post�p ten 
powinien si� raczej odbywac na drodze amerykanskiej - poprzez osi11g- · 
ni�cie wewn�trznego zadowolenia ludzi w :i:yciu rodzinnym, w pracy 
zawodowej i wsp61uczestnictwie w :i:yciu narodu. Powr6cic trzeba do 
pierwotnych sil w naturze, do rolnictwa, p61 i las6w. Osrodkiem gospo-

s „Hindenburger Tageblatt" (dalej skr6t: HT), nr 183, 10 VIII, i nr 184, 11 VIII 

1931; sprawozdanie prezydenta policji w Opolu, 30 IV 1931. Archiwum Patistwowe 

Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego (dalej skr6t: AP Wroclaw), RO I 
1830, s. 371, 373, 375. 

' KN, nr 64, 17 III 1931. 
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darki powinien byc czlowiek, kt6ry nie moze stac si� niewolnikiem ma
szyny, lecz jest iywym czlonkiem wsp6lnoty, zabijanej wlasnie przez 
marksistowski centralizm. Masy muszq zapanowac nad procesem uprze
myslowienia, kt6re odgrywac moze rol� narz�dzia, nigdy zas wladcy. 
,,Musimy byc wolni na zewnqtrz i od wewnqtrz ... nieugi�i pod nie
znosnyriü ci�iarami i pod marksistowskim sceptycyzmem. Wtedy b�dzie
my mogli wskazac swiatu wyjscie z kryzysu uprzemyslowienia - obok 
bolszewizmu !" 1 

Ciemne te i reakcyjne pog)qdy, podane w quasi-filozoficznej otoczce 
i o jednoznacznej antykomunistycznej wymowie, sprecyzowane zostaly 
w wystqpieniu Huge:nberga na wiecu Alldeutscher Verband, szowinistycz
nej organizacji, kt6ra w Gliwicach zorganizowala manifestacj� dla uczcze
nia 10 rocznicy plebiscytu z 1921 r. oraz w celu usymbolizowania jednosci 
„narodowej opozycji", powstalej dla „odzyskania wolnosci i utraconego 
kraju", tj. polskiej cz�sci G6rnego S!qska. Na tym wiecu Hugenberg 
wprost oswiadczyl: ,,Nie potrzebujemy si� wstydzic wsp61pracy z All
deutscher Verband, gdyz jego polityka zagraniczna byla zawsze wlasciw
sza niz polityka niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych ... Zla 
gospodarka i lekkomyslnosc zepchn�ly niemiecki Wsch6d, a szczeg6lnie 
jego rolnictwo, na skraj przepasci. Zawdzi�czamy to socjaldemokracji i jej 
pomocnikom ... Bez niemieckiego Wschodu nie b�dzie Prus ani Rzeszy 
niemieckiej. Zrobic Prusy pruskimi - oto najlepsza pomoc dla Wschodu. 
Ratujcie Wsch6d poprzez wyrwanie Prus z rllk marksist6w i ich przyja
ci6l!" Nie dziwnego, i:Z na wiecu, odbywanym w nastrojach szowinizmu, 

przyj�to rewizjonistycznq rezolucj�, w ktorej oswiadczano, iz pretensje 
niemieckie „do powrotu wszystkich zrabowanych cz�sci Marchii Wschod
niej do Rzeszy nie ulegajq. przedawnieniu" •. 

Te wskaz6wki swego szefa realizowali terenowi dzialacze DNVP. Je
den z gl6wnych osrodk6w tej partii znajdowal si� w Kluczborku. W po
wiecie tym niepodzielnq wladz� sprawowali wielcy obszarnicy niemiec
cy, srodze dotkni�ci kryzysem agrarnym i trwajqcq wojnq celnq polsko
-niemieckq. Tu wychodzil ich organ w postaci „Kreu�burger Nachrichten". 
Przyw6dca kluczborskiej organizacji DNVP Falk prowadzil szerokq akcj� 
agitacyjnq na terenie powiatu oleskiego, dobrodzienskiego i kluczborskie
go. Zdajqc z niej sprawozdanie, Falk podkreslal, ze szerokie masy obu
dzily si� z politycznej oboj�tnosci; nawet wielu politycznych przeciwni
k6w bralo rzekomo udzial w zebraniach i wiecach DNVP, co mia!o byc 
dowodem wzrostu popularnosci tej partii; wreszcie - jego zdaniem -
caly rozw6j sytuacji politycznej oscyluje w kierunku prawicowym ku 
silnym jednostkom przyw6dc6w, i to mimo usilnej kontrpropagandy ze 

' KN, nr 70, 24 III 1931. 
8 KN, nr 71, 25 III 1931. 
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strony komunist6w i ze strony Kreuzschar, mlodzie:i:owej przybud6wki 
Centrum o charakterze paramilitarnej boj6wki •. 

Drugim osrodkiem du:i:ych wplyw6w DNVP byto Opale. Tutaj partia 
skupia!a liczne rzesze drobnomiesz.czanstwa, bylych oficer6w oraz urz<:d
nik6w aparatu republikanskiego, kt6ry nie zosta! oczyszczony z monar
chistycznych i reakcyjnych element6w. Tutaj wychodzil gl6wny organ 
partii niemieckonarodowej na G6rnym Slqsku „Oberschlesische Tages
zeitung", redagowany przez dra Knaaka w spos6b bojowy i nie przebie
rajqcy w srodkach. Organ ten wyda! w!asnq ulotk<: pt. So geht es nicht 

mehr weiter!, w kt6rej wskazywano na wysokie reparacje i wzrost bez
robocia. Atakowano w ulotce rzqd pruski, kt6ry nie•by! w stanie urato
wac wschodniego G6rnego Sl'!ska dla Niemiec, ztama! rzekomo op6r nacjo
nalist6w chcqcych t<: cz<:sc Opolszczyzny „wyzwohc", wreszcie wyrzqdza 
powa:i:ne krzywdy Nierncom przez polsko-niemiecki uklad likwidacyjny 
oraz przez projekt ukladu handlowego, kt6ry spowoduje dalszy wzrost 
bezrobocia na G6rnym Shisku. Atakowano ust<:pliwosc rzqdu pruskiego 
w dziedzinie tworzenia polskiego stkolnictwa na Sl„sku. ,,Inicjatywa lu
dowa jest tym samym najlepszq samoobronq dla G6rnego 8lqSka! Inicja
tywa ludowa jest jednak r6wniez walk'l o chrzescijanstwo. Religijny czlo
wiek zostal przez socjali-zm i ateizm zdradzony i zaprzedany !" 10 

Do akcji przystqpil i Stahlhelm, kt6ry wydat szereg ulotek. Przed
stawiona w nich argumentacja sprowadzata si<: do nast<:pujqcego rozu
mowania: trzeba obalic czerwony rzqd w Prusach, gdyz rzqd ten dopro
wadzil nar6d do skraju przepasci pod wzgl<:dem gospodarczym. Sejm 
pruski nalezy rozwiqzac, poriiewaz jego sklad nie odpowiada juz woli 
ludu, szczeg6lnie po wyborach do Reichstagu z wrzesnia 1930 r. Trzeba 
zniszczyc marksizm, kt6ry grozi wybuchem wojny domowej w Prusach; 
a nadto nie wolno dopuscic do tego, by majqce si<: odbyc w normalnym 
terminie wybory do sejmu pruskiego nie zbiegly si<: z wyborami prezy
denta Rzeszy, kt6re wymagajq koncentracji wszystkich si! narodowych. 
R6wnie:i: i wzglqd na polityk,: mi,:dzynarodowq powinien tu decydowac; 
w 1932 r. wybory do'sejmu pruskiego odby!yby si<: w okresie genewskiej 
konferencji rozbrojeniowej, na kt6rej niemiecka dyplomacja mog!aby 
prowadzic polityk,: ,,najwi<:kszego formatu". Atakowano sojusz Centrum 
z SPD, przypominajqc wypowiedzi papiezy Piusa X i Leona XIII przeciw 
socjaldemokracji. Przypominano wreszcie �rtyku! 1 konstytucji weimar
skiej (,,Wladza panstwowa wywodzi si,: z ludu"), sugerujqc, iz jednolita 
opinia narodu domaga si<: obalenia rzqdu pruskiego 11. Wreszcie w specjalnej 

' KN, nr 66, 19 rn 1931. 
10 Oryginal ulotki w AP Wroclaw, RO I 1907, s. 19. 
11 Oryginalne ulotki: Warum Volksbegehren?; Deutscher Katholik, aufgemerkt!; 

An AUe! w AP Wroclaw, RO 1 1907, s. II, 31-32, 13-14. 
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ulotce Stahlhelm zwracal si� do urz�dnik6w, wzywajiic. ich do udzialu 
w inicjatywie ludowej bez zadnych obaw, iz b�dii represjonowani, gdyz 

· lipski Trybunat Najwyzszy w swym wyroku z grudnia 1929 r. wyrazit 
opini�, ze urz�dnik posiada konstytucyjne prawo do udzia!u w inicjatywie 
ludowej i referendum "· 

Nie wszystkie cztony „narodowej opozycji" w jednakowej mierze za
angazowaty si� w kampanii przeciw rziidowi Prus. NSDAP byta na G6r
nym Sliisku jeszcze s!aba, nie miala tu nawet wlasnego organu prasowego. 
DVP i Wirtschaftspartei, aczkolwiek zglosily akces do akcji Stahlhelmu, 
nie rozwin�ly szerszej propagandy. To samo da si� powiedziec o pozo
statych sktadnikach opozycji. Jedynie Oberschlesischer Landbund zde
cydowat si� opublikowac wlasny apel, popierajiicy kampani� Stahlhelmu 
i nie zawierajiicy jednak zadnych oryginalnych argument6w 13• 

Opr6cz kampanii prasowej prawica organizowala liczne zebrania' 
i wiece, na kt6rych popularyzowala swe antyrziidowe stanowisko. 
W dniu 1 IV 1931 r. Stahlhelm, DNVP i DVP wystiipily solidarnie na 
wiecu w Bytomiu, w kt6rym udziat wzi�o 750 os6b. Jako pierwszy 
m6wca wystiipil przyw6dca g6rnosliiskiej DVP Buchholz, kt6ry skry
tykowat wprawdzie polityk� personalnii i kulturalm1 rziidu pruskiego 
i uznat, ze „wolne od socjalist6w Prusy stanowiii warunek dla konstruk
tywnej polityki Rzeszy", jednak usilowa! usprawiedliwiac wzgl�dami 
taktycznymi poparcie swej partii dla rziidu Brüninga, bazuj11cego na soju
szu Centrum z SPD. Wywolalo to sprzeciwy wsr6d sluchaczy, wobec 
czego m6wca ograniczyt si� do og6lnikowych wezwan do jednosci. Dru
gim m6wcii w imieniu DNVP byl Knaak; ze wzgl�du na obecnosc policji 
na wiecu od razu oswiadczyl, iz prosi o spokojne wysluchanie jego argu
ment6w, kt6re. na poz6r moglyby stac w kolizji z ustawii o ochronie 
republiki. W tym miejscu Z'r�cznie zacytowal liczne wypowiedzi krytyczne 
o republice weimarskiej, kt6rych autorami byli politycy z obozu SPD. 
Od siebie Knaak dodat, iz inicjatywa ludowa stanowi atak na socjalistycz-

12 Ulotka pt. Deutscher Beamter und BehördenangesteUter! - tamZe, s. 75-76. 
Sprawa urz�dnik6w stala si� glo.Sna podczas inicjatywy ludowej w 1929 r., kiedy 
to prawica zaproponowala przyj�cie ustawy „wolnoSciowej" . przeciw planowi 
Younga. :ÖNViP zwr6cila si� wtedy do trybunalu lipskiego o miarodajne orze
czenie, czy urz�dnicy mogq korzystaC z prawa podpisu pod inicjatywq ludowq, 
nawet gdyby byla ona zwr6cona przeciw rzqdowi. Wyrok z 19 xn· 1929 r. do
puszczal t� moZliwoSC, jednocze.Snie stwierdzal jednak, iZ praworzqdne jest wdro
Zenie post�powania dyscyplinarnego ,przeciw urz�dnikom, jeSli naruszyli oni spe
cjalne obowü1zki urz�dnicze. Praktycznie chodzilo o to, Ze wladze mogly karaC 
zbyt mocno w akcje antyrzqdowe zaangaZOwanych urz�dnik6w. ,,Germania", nr 590, 
19 XII 1929; ,,Berliner TageQlatt", nr 598, 19 XlII 1929: ,.Schlesische Volkszeitung", 
nr 591, 19 XII 1929; ,,Oberschlesische Tageszeitung", nr 297, 20 XII 1929. 

" KN, nr 75, 29 II� 1931. 
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ne Prusy, na socjalizm, internacjonalizm, pacyfizm, ateizm i na ducha 
rewolucji listopadowej z 1918 r. Z kolei poddal krytyce Centrum, kt6re 
- jego zdaniem - popiera SPD w Prusach, uzyskujqc w zamian popar
cie SPD dla Centrum na terenie Rzeszy. W tym miejscu policja m6wcy 
przerwala i wiec rozwiqza!a, co odbylo si� bez sprzeciwu ze strony jego 
uczestnik6w 14. 

Kampania polityczna zwiqzana z akcj'I prawicy zosta!a w po!owie 
marca 1931 r. przerwana, gdyz zblizala si� 10 rocznica plebiscytu, kt6rq 
to okazj� wszystkie partie polityczne, z wyjqtkiem KPD, postanowi!y 
wykorzystac do zamanifestowania rewizjonizmu, krytyki traktatu wer
salskiego i do wystqpien o charakterze antypolskim. Najpierw genera!o
wie Höfer i Hülsen og!osili odpowiedniq odezw�, potem nadprezydent 
Lukaschek zwo!a! do Opola (13 III) przedstawicieli partii politycznych: 
DNVP, DVP, Wirtschaftspartei, Centrum, Deutsche Staatspartei, SPD 
i Christlich-Sozialer Volksdienst. Na posiedzeniu postanowiono g!6wne 
uroczystosci rocznicowe odbyc w Bytomiu w dniu 22 marca; zgodzono 
si� tez, by zaniechac wszystkiego, co mog!oby dac pow6d do walk par
tyjnych i spor6w politycznych, zamierzajqc zamanifestowac jednosc na
rodowq. Poczqtkowo wprawdzie kierownictwo ca!q akcjq przyw!aszczyc 
sobie chcialy Vereinigte Verbände Heimattreuer Oberschlesier, kt6rych 
przyw6dca nadburmistrz Gliwic dr Colditz (DNVP) uzyskac chcia! od 
SPD rezygnacj� z czerwonego sztandaru w manifestacji, poniewaz Reichs
wehra oswiadczy!a, iz tylko pod tym warunkiem moze wystawic kompa
ni� honorowq; Colditz nadto wyg!oszenie g!6wnego przem6wienia powie
rzyc chcia! ksi�ciu Starhembergowi, kt6ry w 1921 r. byl cz!onkiem korpusu 
Oberland, a od 1929 r. kierowal g6rnoaustriackq Heimwehr'! (od 1930 r. 
byl on przyw6dcq og61noaustriackiego Heimatschutzu) i znany byl jako 
tw6rca tzw. austrofaszyzmu. Plany te nie zosta!y jednak zrealizowane, 
gdy:i; SPD stawi!a op6r takiej jawnej nacjonalistycznej i faszystowskiej 
prowokacji; g6rnoslqski deputowany SPD do sejmu pruskiego Emanuel 
Nowak z!ozy! nawet 9 marca interpelacj� w tej sprawie w Berlinie. 
W rezultacie tej akcji, popartej kilkoma wiecami SPD na G6rnym Slqsku, 
spraw� wziq! w swoje r�ce Lukaschek 1,. 

W swej propagandzie za obaleniem rzqdu pruskiego reakcja na G6r
nym Slqsku usi!owa!a szczeg61nie trafic do ch!opstwa, wykorzystujqc 
fakt, iz kryzys agrarny dotknq! t� klas� w znacznym stopniu. Jezeli wi�c 
z jednej strony ostry przebieg kryzysu nacjonalisci usi!owali tlumaczyc 
jako skutek traktatu wersalskiego, rewolucji listopadowej, faktem utraty 

14 „Oberschlesische Tageszeitung", nr 77, 3 IV 1931; odpis depeszy prezydium 

policji w Gliwicach, b.d., WAP Opole, Nadprezydium Prowincji G6rn0Slc1skiej 

315, k. 18. 

" KN, nr 57, 8 !LI 1931; HT, nr 53, 4 III, nr 59, 11 III, i nr 62, 14-15 III 1931. 
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terytori6w na wschodzie itp. c,ynnikami, o kt6re obwiniano socjaldemo
krat6w, to z drugiej strony n�dz� spoleczrn1 zwalano na karb poczynar\. 
rziidu pruskiego, przedstawiajiic jego polityk� wprost jako komunistycznq. 
,,Celem czerwonych Prus jest ekspropriacja najbardziej konserwatywne
go elementu ludnosci - niemieckiego chlopa, uporczywie broniiicego swej 
ziemi" - g!osi! na zebraniach wiejskich powiatu kluczborskiego kierow
nik DNVP tego obwodu Falk. Wt6rowa! mu przyw6dca Oberschlesischer 
Landbund Kalckreuth, kt6ry na wiecu w Grodkowie (12 II) krytykowal 
rziid za wysokie podatki i ci�:i:ary nakladane na rolnictwo. Prusy muszii 
zostac oswobodzone od „czerwonej w!adzy" - glosil przyw6dca Stahl
helmu w Olesnie Lewandowski. Szef frakcji DNVP w g6rnosliiskim sej
miku prowincjonalnym v. Watzdorf atakowal na tym forum Centrum za 
rozbudow� prowincji g6rnosliiskiej i twierdzil, :i:e w stosunkach mi�dzy 
politykii socjalnii a gospodarkii prymat przysluguje tej ostatniej · (,,roz
siidna polityka socjalna powinna dopasowac si� do sytuacji gospodarczej"), 
eo bylo r6wnoznaczne z postulatem ograniczenia zdobyczy socjalnych mas 
pracujiicych. Dr Knaak na wiecu w Olesnie powiedzial, i:i: jak d!ugo trwa 
sojusz mi�dzy Centrum i SPD, tak dlugo te:i: trzeba atakowac Centrum.' 
Stiid agitacja nacjonalistyczna walczyla o ka:i:dy glos i o ka:i:dego wy
borc� "· 

W trakcie agitacji za inicjatywii ludowii Stahlhelm przeprowadzal 
jednoczesnie zbi6rk� pieni�znii na pokrycie koszt6w tej akcji. W Glub
czycach zdarzylo si�, :i:e policja skonfiskowala zebrane pieniiidze wraz 
z listami ofiarodawc6w. Na skarg� kierownika powiatowej. organizacji 
Stahlhelmu Matzdorfa prezydent · rejencji oglosil, :i:e zbi6rki pieni�:i:ne sii 
legalne i nie wymagajii zezwolenia policji. Prasa socjaldemokratyczna 
wzywala swych czytelnik6w do zbojkotowania tej zbi6r\<:i (,, Taschen zu 
und Finger weg!") 11. 

Gl6wnii silii politycznii w walce przeciw inicjatywie ludowej byla 
SPD, zagro:i:ona utratii swej dominujiicej pozycji w Prusach. Dlatego te:i: 
na G6rnym S!iisku SPD dosc :i:ywo zareagowala na wyzwanie rzucone 
jej przez prawic�. Wprawdzie dosc powszechne bylo przekonanie, :i:e 
prawica zdob�dzie w inicjatywie ludowej wymaganych 200/o podpis6w, 
nie zdola jednak uzyskac powodzenia podczas referendum, gdy:i: wyda
walo si� nieprawdopodobne, by ponad 500/o uprawnionych do glosowania 
poparlo reakcj�; niemniej jednak nale:i:a!o si� przeciwstawic akcji pro
pagandowej prawicy, by powstrzymac jej rosniice wp!ywy. 

W pierwszej fazie kampanii propagandowej SPD polo:i:yla nacisk na 

16 KN, nr 35, 11 II, nr ·38, lfl II, nr 52, 3 III, nr 75, 29 III, nr 78, 2•Iv, nr 81, 
8 IV 1931. 

11 Skarga Matzdorfa, 8 IV 1931, i odpowiedZ prezydenta rejencji, AP Wroclaw, 
RO I 1906, s. 37, 43; HT, nr 90, 18-19 IV 1931. 
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obron� demokracji. Poglqdy partyjne na t� spraw� wylozyl redaktor or
ganu SPD „Hindenburger Tageblatt" J. Schmidt na nadzwyczajnym 
walnym zebraniu organizacji SPD w Zabrzu pod koniec Jutego 1931 r. 
Jego zdaniem, z chwilq zgloszenia wniosku Stahlhelmu walka o Prusy 
wkroczyla w decydujqce stadium; reakcja zmobilizowala swe sily, by 
zniszczyc koalicj� weimarskq w Prusach i wymanewrowac z niej SPD 
w mysl hasla: ,,Kto posiada Prusy, ten ma wladzf' (,,Wer Preussen hat, 
hat die Macht"). W tej sytuacji SPD musi dqzyc do opanowania admini
stracji pruskiej, aby nie dopuscic do sabotazu w dolowych jej organach 
tych zarzqdzen odg6rnych, kt6re wydawane sq przez centralne wladze. 
W referacie Schmidta uderza fakt, i:i; chwali on Prusy jako kom6rk� 
porzqdku w Rzeszy i biegun spokoju 18. 

W polowie marca 1931 r. inne juz jednak tony pobrzmiewajq w wy
stqpieniach dzialaczy SPD. Na publicznym zebraniu w Zab_rzu deputo
wany do sejmu pruskiego Nowak powiedzial, ze jego partia postawila 
sobie za cel odwr6cic niebezpieczenstwo nacjonalizmu i z tego powodu 
popiera ona polityk� gabinetu Brüninga, nie rezygnujqc jednak ze swo
body dzialania wobec niego. SPD walczy o to, by „wladza panstwowa 
nie dostala si� w r�ce politycznych blazn6w" "· Oznaczalo to pomniejsza
nie zagrozenia ze strony faszyzmu, kt6ry sprowadzano do roli nieodpo
wiedzialnego awanturnictwa politycznego. 

W kwietniu 1931 r. zjechal na G6rny 5lqsk J. Stelling, czlonek kie
rownictwa SPD i posel do parlamentu Rzeszy, wybrany z terenu Opol
szczyzny. Zorganizowal on kontragitacj� przeciw inicjatywie ludowej pod 
haslem: ,,Za Prusami i Rzeszq, przeciw Hitlerowi i Hugenbergowi". 
Stelling wystqpil na kilkunastu wiecach w okr�gu przemyslowym. Jego 
argumentacja miala znowu inne akcenty: ostrze ataku kierowal przeciw 
NSDAP jako gl6wnemu przeciwnikowi, kt6ry finansowany jest przez 
wielki przemysl. Rozw6j wplyw6w faszystowskich wyjasnial rozpaczli
wym polozeniem robotnik6w i klas srednich oraz nadziejq bezrobotnej 
inteligencji na popraw� jej losu w Trzeciej Rzeszy. Stelling tez jednak 
dosc lekcewazqCO wyrazal si� O mozliwosci rozwoju faszyzmu W Niem
czech ••. Zdecydowanie ostrzejszych ton6w uzywano natomiast w Reichs
banner Schwarz-Rot-Gold - bojowej organizacji socjaldemokratycznej, 
powolanej do zycia przez SPD dla obrony republiki. W dniu 22 II 1931 r. 
organizacja ta w 7 rocznic� swego powstania urzqdzila w Gliwicach 
manifestacj�, stanowiqcq pokaz sily Reichsbanner. Sekretarz g6rnoslqskie
go okr�gu Reichsbanner Musiol w swym przem6wieniu podkreslil nie
bezpiecz,;nstwo dyktatury faszystowskiej, kt6re stalo si� wyraine po 

u HT, nr 49, 27 II 1931. 

19 HT, nr 63, 16 III 1931. 
20 HT, nr 84, 11-12 IV, i nr 88, 16 IV 1931. 
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wrzesniowych wyborach z 1930 r. W zwi&zku z tym nast&pila reorgani
zacja Reichsbanner. Stworzono tzw. Schufo (Schutzformationen - for
macje ochronne), a w poszczeg6lnych miejscowosciach powstaly oddzialy 
szturmowe (Sturmtrupps). M6wca zapowiedzial, iz republikanie nie do
puszcz& do powodzenia akcji inicjatywy ludowej. ,,Jestesmy zdecydowani 
prowadzic nasz& walk� srodkami ideologicznymi, jesli to jednak b�dzie 
konieczne - r6wniez srodkami fizycznymi" - grazil Musiol. Jest rzeczq 
charakterystyczn&, iz SPD tez wyznawa!a nacjonalizm w specyficznym 
wydaniu lewicowym: ,,Nie poniechalismy mysli - m6wil Musiol -
o zadanym nam bezprawiu, spowodowanym przez wytyczenie granicy, 
i wierzymy, ze zostanie ono zlikwidowane. Strata powinna byc odzyskana 
nie przy pomocy narz�dzi barbarzyiic6w, lecz poprzez kulturalny rozw6j 
G6rnego Sl&ska. Do wsp6lpracy w tym zakresie prawicowo-radykalne 
organizacje g6rnosl&skie nie S'l oczywiscie zdolne" 21. Wymowa tego sta
nowiska jest jednoznaczna; SPD nie rezygnowala z rewizji wschodniej 
granicy Niemiec z obawy, by nie byc pos&dzon& o „zdradf' narodowq. 
Od prawicy r6znila si� jedynie „lagodniejszymi" metodami, g!oszqc poko
jowy i kulturalny Drang nach Osten. 

Ob6z polski na Sl&sku Opolskim zaj&l negatywne stanowisko wobec 
akcji inicjatywy ludowej. Stwierdzano wprawdzie, ze Polacy nie ciesz<1 
si� sympati& u rz&du pruskiego, kt6ry jest wrogo nastawiony do mniej
szosci polskiej; niekt6rzy z dzia!aczy polskich domagali si� nawet udzia!u 
Polak6w w obaleniu tego rz&du. Przewazy! jednak ·rozs&dek polityczny: 
prawica forsuj&ca akcj� antyrz&dow& byla nie tylko wrogo ustosunko
wana do polskosci, ale zwalczala i'l na kazdym kroku. Rzucono zatem 
haslo, by zaden Polak nie popiera.l inicjatywy ludowej, by zaj&c stano
wisko neutralne i pozostawic rozstrzygni�cie sprawy samym Niemcom 22• 
Nie byl to pogl&d w pe!ni sluszny; w wypadku obalenia koalicyjnego 
rz&du pruskiego los Polak6w w Rzeszy m6gl ulec tylko pogorszeniu. 
Z drugiej strony trudno dziwic si� faktowi, iz Polacy nie mogli czynnie 
popierac i bronic rz&du, kt6ry ich szykanowal. 

Centrum na G6rnym S!&sku nie bylo w latwej sytuacji wobec zarzu
t6w ze strony prawicy w sprawie wsp6lpracy tej klerykalnej partii z sze
rZqC'l ateizm SPD. Partia ta korzysta!a jednak z faktu, iz byla u wladzy 
w Rzeszy, a zarz&d prowincji g6rnosl&skiej znajdowal si� w jej r�ku. 
Z niepokojem w kolach tej partii analizowano wzrost nastroj6w „nacjo
nalistycznych" na G6rnym Sl&sku - tak tu bowiem nazywano partie 
skrajnej prawicy "· 

KPD ustosunkowala si� negatywnie do inicjatywy ludowej. Deputowa-
21 HT, nr 45, 23 l'I 1931. 
22 „Nowiny Codzienne", nr 88, 19 IV 1931. 
23 „Katholische Führerbriefe", nr 8, 15 IV 1932. 
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ny komunistyczny do sejmu pruskiego Paul Schwenk oswiadczyl juz 15 X 
1930 r., iz prawica przygotowuje akcj� rozwi11zania sejmu pruskiego, 
i zdemaskowal ten manewr jako zamach ze strony Hugenberga i wiel
kiego przemyslu. W imieniu swej frakcji wprost zadeklarowal negatywne 
stanowisko KPD wobec inicjatywy !udowej, kt6rej celem jest ustanowie
nie krwawej wladzy faszystowskiej dyktatury. ,,Die Rote Fahne", gl6wny 
organ KPD, pisala w dniu 10 IV 1931 r.: ,,Zaden robotnik nie pozwoli si� 
nam6wic, by maszerowac wsp6lnie z bandami morderc6w i lamistrajk6w, 
nazist6w i stahlhelmowc6w, wsp6lnie z matadorami gieldy, junkrami 
i dorobkiewiczami z okresu inflacji w ich akcji inicjatywy ludowej". 
Bylo to jedynie mozliwe stanowisko do zaj�cia, co nie oznacza oczywiscie, 
iz KPD popierala rzqd Brauna. Wprost przeciwnie; w komunistycznej 
ulotce wydanej 1 V 1931 r. KPD glosila, iz SPD prowadzi tylko pozornq 
walk� z faszyzmem w Niemczech, w rzeczywistosci bowiem pomaga ona 
likwidowac osi11gni�cia i zdobycze klasy robotniczej. St11d tez KPD wzy
wala do masowego strajku politycznego w dniu 1 maja pod haslami: 
„Precz z faszyzmem! Precz z rezimem dyktatury! Precz z SPD - policjq 
pomocniczq faszyzmu ! Precz z wrogq w stosunku do robotnik6w politykq 
rz11du pruskiego Brauna-Severinga, kt6ry realizuje faszystowskie zarz11-
dzenia dyktatorskie!" Agitacja g6rnosl11skich komunist6w przyczynila si� 
w pewnym stopniu do niepowodzenia akcji inicjatywy ludowej na tym 
terenie; organizacja KPD na G6rnym SI11sku liczyla w tym czasie kilka 
tysi�cy czlonk6w "· 

Wyniki inicjatywy ludowej w prowincji g6rnosl11skiej obrazuje tab. 1. 
Wskazuje ona, iz na G6rnym Slqsku 20-procentowe minimum podpis6w 
niE\ zostalo osi11gni�te. N ajwyzszy odsetek podpis6w zebrano w powiecie 
kluczborskim - gl6wnym osrodku reakcji oraz w miescie Opolu. Nadto 
20.0/o podpis6w osi11gni�to tylko w miastach Zabrze i Gliwice oraz w po
wiatach Niemodlin, Kozle, Olesno, Gliwice, Bytom i Grodk6w. Na 20 jed
nostek administracyjnych minimum uzyskano w 10. Byly to powiaty 
o przewadze wielkiej wlasnosci ziemskiej lKluczbork, Niemodlin, Olesno) 
oraz miasta wielkoprzemyslowe (Zabrze, Gliwice), w kt6rych wielki ka
pital i administracja techniczna poczuwaly si� do obowiqzku poparcia 
prawicy; wreszcie w Opolu jako w skupisku konserwatywnie nastawionej 
biurokracji reakcja miala wielu swoich zwolennik6w. 

„ HT, nr 170, 25-26 VI,! 1931; oryginalna ulotka KC KPD na 1 V 1931, AP 

Wroclaw, RO I 1907, s. 190; ,,Mitteilungen", nr 8, 15 IV 1932, twierdz.:t, Ze g6rno
S1ctska organizacja KPD liczyla w I kwartale 1931 r. 2024 czlonk6w (w IV kwar
tale 1931 - 2634). AiP Wroclaw, RO I 1854, s. 625. Natomiast opolski prezydent 

policji w swym sprawozdaniu z 30 'IV 1931 r. pod'awal, i.z KPD liczy na G6rnym 
Slctsku 4139 czlonk6w, skupionych w 68 kom6rkach miejscowych. AP Wroclaw, 
RO I 1830, s. 371. 
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Na terenie og6lnopruskim inicjatywa ludowa odniosla sukces, uzysku
i'lc 5 956 000 podpis6w, eo oznaczalo przekroczenie wymaganego minimum 
o okolo 2-0/o. G6rny Slqsk wyr6znil si� zatem swoj'l antyprawicowq po
stawq; na Dolnym Slqsku uzyskano 25,3-0/-0 podpis6w w stosunku do 
og6!u uprawnionych "· 

W trakcie akcji zbierania podpis6w popelniono szereg naduzyc, po!e
gajqcych g!6wnie na wywieraniu presji na pracownik6w uzaleznionych 
od swych reakcyjnych chlebodawc6w. Prasa SPD dostarcza!a szczeg6Inie 
duzo przyk!ad6w wywierania nacisku na rob6tnik6w rolnych, kt6rym 
grozono zwolnieniem z pracy i zmniejszeniem deputatu; obiecywano im 
tez przydzia! ziemi z parcelacji. Landrat strzelecki twierdzi!, iz presja 
na robotnik6w rolnych by!a stosowana, przybra!a ona jednak inne formy 
niz w 1929 r., kiedy to wprost dowozono ludzi z majqtk6w do lokali 
urz�dowych, cz�stujqc ich nast�pnie piwem itp. Landrat wyraza! przy
puszczenie, iz robotnicy pouczeni przyk!adem sprzed 2 lat „dobrowolnie" 
wpisywali si� do !ist, przyjmujqc, iz b�dzie to mile widziane przez praco
dawc6w. W powiecie gliwickim lesniczowie sk!aniali robotnik6w lesnych 
do sk!adania podpis6w, a inspektorzy majqtkowi i kierownicy ogrodnictw 
zmuszali swych podw!adnych do udzialu w tej akcji "· Analogicznie na
ciskano na robotnik6w przemys!owych. W zak!adach Borsiga w Zabrzu 
obiecywano robotnikom dzier\. p!atnego urlopu za z!ozenie podpisu; w ko
tielskich zak!a:da:ch celulozowych grozono .-obotnikom zwolnieniem z pracy. 
Prezydent rejencji przekaza! prezydentowi policji w Opolu te wypadki 
do blizszego zbadania; okaza!o si� jednak, iz S'l ogromne trudnosci z usta
leniem winowajc6w. Swiadkowie z powodu swej zaleznosci od praco
dawc6w zachowywali si� z daleko id'!C'l rezerwq z obawy przed repre
sjami. Niemniej policja wyraznie stwierdza!a fakty wywierania presji na 
wyborc6w przez ich pracodawc6w. Slusznie tez podkreslano, iz powodze
nie akcji w Prusach przypisac nalezy przede wszystkim junkrom, kt6rzy 
uzyskali na Pomorzu Zachodnim i w Prusach Wschodnich blisko 1 mln 
podpis6w; obie te prowincje liczy!y 10-0/o uprawnionych, ale da!y 17°/o 
podpis6w w ca!ych Prusach "· 

2s A. Dr e s  1 e r, F. Ma i e r-H art m a n n, Dokumente der Zeitgeschichte, 

Monachium 1941, s. 350; OZ, nr 96, 23 IV, i nr 187, 10 VIII 1931. 
2s „Oberschlesischer Volksbote", nr 97, 25-26 rv 1931; landrat strzelecki do 

prezydenta rejencji1 6 VI 1931, AP Wroclaw, RO I 1858, s. 229; nacz. gminy Ru
dziniec do landrata gliwickiego, 1 VI 1931, tamZe, s. 241; K. F i e d o r, Antypolska 

dzialalnoSC Stahlhelmu. Zjazd wroclawski w 1931 roku (Slijski Kwartalnik Histo
ryczny Sob6tka, XXIII, 1968, nr 2, s. 264). 

n HT, nr 90, 18-19 IV, i nr 94, 23 IV 1931; landrat kozielski do prezydenta 
rejencji, 9 VI 1931, AP Wroclaw, RO I 1858, s. 232; prez. policji w Opolu do prez. 
rejencji, 11 VI 1931, tamZe, s. 179. 
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SPD stan�la na stanowisku, iz pruska koalicja rzfjdowa z g6ry pogo- · 
dzila si� z faktem uzyskania przez prawic� 20'/o glos6w, wobec czego na
cjonalistyczna propaganda mogla si� rozwinfjc bez przeszk6d, gdy nato
miast koalicja zachowala si� dosc biernie. J ednoczesnie podkreslano, iz 
inicjatywa ludowa stanowila kl�sk� obozu prawicy, kt6ra osif!gn,ala 
o ok. 30 000 glos6w mniej niz podczas wrzesniowych wybor6w do Reichs
tagu w 1930 r. Nie byla to stuszna ocena; trzeba wzif!c pod uwag,a, iz 
udziat w inicjatywie wymagat wi,akszej dozy odwagi i aktywnosci od wy
borcy przez zlozenie podpisu, czego nie da si,a por6wnac z anonimowoscif\ 
podczas wybor6w parlamentarnych. Ob6z nacjonalistyczny twierdzit 
oczywiscie, ze odni6st zwrci�stwo, zapewniajqc ustami dra Maretzkiego 
(DNVP) - jednego z burmistrz6w Berlina, wyst�pujfjcego na wiecu 
w Kluczborku - ze obalenie koalicji pruskiej jest rzeczf\ pewnf!, przy 
czym polozyl on nacisk po raz pierwszy nie ty le na oderwanie SPD od 
Centrum, ile raczej na koniecznosc sprzymierzenia Centrum z prawicf! 28• 

Na podstawie wynik6w inicjatywy ludowej rzf\d pruski postanowil 
na posiedzeniu w dniu 30 VI 1931 r. przekazac sejmowi pruskiemu wnio
sek o jego rozwif!zanie, zalecajf!c jednoczesnie odrzucenie wniosku. Sejm 
pruski w dniu 9 VII 1931 r. odrzucit wniosek 229 glosami koalicji prze
ciw 190 gtosom opozycji. Tym samym naleza!o zorganizowac referendum 
nad wnioskiem Stahlhelmu. Jego termin wyznaczono na dzien 9 VIII 
1931 r. Referendum polegac mialo na g!osowaniu przy pomocy specjal
nych kartek; wyborcy mogli wypowiedziec si� ,,tak" lub „nie" w sto
sunku do pytania, czy sejm pruski ma byc rozwifjzany. pecydowala 
wi�kszosc uprawnionych do gtosowania, nie zas wi�kszosc biorfjcych 
udzial w referendum. Praktycznie oznaczato to, iz prawica musiataby 
zdobyc ok. 13,5 min glos6w ••. By!o rzeczf\ Wf!tpliwf!,' czy to si� uda. 
Reakcja nie rezygnowala jednak z walki. Gl6wny kierunek uderzenia 
skierowano nie na SPD, lecz na Centrum. Trzeba - m6wiono - zaata
kowac. bezposrednio wyborc6w pruskiej koalicji, kt6rzy tradycyjnie glo
sujf! na Centrum i kt6rzy nie zdajf! sobie sprawy, iz pqdtrzymujf! ,,czer
wone" Prusy, ulegajfjce· obyczajowemu i religijnemu rozkladowi. Stahl
helm wydal w tym sensie ulotk� pt. Niemiecki katoliku, wzywamy ci� 
da referendum! Rejencja opolska' zarzfjdzita jej konfiskat�, ale po pro
tescie Stahlhelmu dopuscila ifl do kolportazu. Atakowano ostro Centrum 

28 HT, nr 93, 22 IV, i nr 94, 23 i'V 1931; KN, nr 99, 29 IV 1931. 

" OZ, nr 154, 2 vn 1931; KN, nr 161, 12 VII, i nr 185, 9 VIII 1931. 
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za zorganizowanie w dniu 21 VI 1931 r. pielgrzymki na Gor� Sw. Anny, 
kt6ra to impreza przybrala czysto polityczny charakter. Lukaschek pot�
pil tu prawicowy i lewicowy radykalizm, a ks. K. Ulitzka, przyw6dca 
g6rnoslqskiej organizacji centrowej, pochwalil mlodziezowq przybud6wk� 
Centrum pn. Kreuzschar za jej poparcie „przez Boga zarzqdzonego po
rzqdku", eo dalo pow6d do atak6w ze strony prawicy, negujqcej, jakoby 
Prusy byly panstwem rzqdzonym zgodnie z wolq boskq. Wielkq kampa
ni� nacjonalistycznq rozp�tal niejaki dr Hoinka, emerytowany kapelan 
dywizyjny (protestant), kt6ry na wiecach krytykowal Centrum (,,jesli 
chcemy uratowac niemiecko-chrzescijanskq kultur�, musimy zdyskredy
towac polityk� Centrum"). Stahlhelm zas nadal organizowal wiece i de
monstracje, kt6re niekiedy konczyly si� starciami z policjq 30. 

Centrum nie dalo si� jednak odwiesc od koalicji z SPD. Na posiedze
niu g6rnoslqskiego kierownictwa Centrum, odbytym w Opolu w dniu 
6 V 1931 r., przyj�to nawet uchwal� nast�pujqcej tresci: ,,Przynaleznosc 
do Stahlhelmu wyklucza czlonkostwo w partii Centrum, poniewaz 
Stahlhelm poprzez akcj� inicjatywy ludowej rozwinql si� w parti� poli
tycznq. To samo dotyczy Zwiqzku Kr6lowej Luizy". Z kolei g6rnoslqski 
okr�g Stahlhelmu oswiadczyl, ze organizacja ta jest pod wzgl�dem wy
znaniöwym neutralna, ze to wlasnie centrowi ksi�za traktujq katolickich 
czlonk6w Stahlhelmu jako katolik6w drugiej rangi, ze wreszcie wlasnie 
Stahlhelm stanowi gl6wny bastion w wal!'e ze wzbierajqcq fal'l ateizmu. 
Jednym slowem, polityl!:a Centrum doprowadzi niechybnie do tego, ze 
katoliccy czlonkowie Stahlhelmu odstr�czeni zostanq od kosciola ''· 

Na marginesie tej polemiki warto zaznaczyc, ze postawa Stahlhelmu 
w stosunku do Centrum byla pojednawcza; widocznie nie chciano palic 
wszystkich most6w za sob'l, liczqc w przyszlosci na ewentualne porozu
mienie z tym silnym bqdz eo bqdz przeciwnikiem politycznym. Centrum 
nie moglo oczywiscie zmieniac frontu, szczeg6lnie na terenie G6rnego 
Slqska, gdzie duza cz�sc jego poplecznik6w skladala si� z owej nie 
uswiadomionej pod wzgl�dem narodowym ludnosci polskiej, kt6ra mimo 
braku uswiadomienia nie znioslaby otwartego wsp61dzialania Centrum 
z organizacjq wojujqcego nacjonalizmu. 

Najwi�kszq serusacjq politycznq w okresie kampanii poprzedzajqcej 
referendum sta!a si� zmiana stanowiska KPD. W kierownictwie KPD 
wystqpila grupa opozycyjna (Heinz Neumann, Hermann Remmele), kt6ra 
chciala ubiec ob6z prawicowy w obaleniu rzqdu pruskiego. Neumann 
wprost zazqdal zwrotu w polityce partii o 180 stopni i udzialu KPD w re
ferendum, eo natrafilo na op6r ze strony Ernsta Thälmanna i wi<ikszosci 

3
° KN, nr 161, 12 VII, nr 181, 5 VIII, i nr 182, 6 VIII 1931; ,,Oberschlesische 

Tageszeitung", nr 141, 23 VI 1931; OZ, nr 189, 12 VIII 1931. 
. o3i KN, nr 108 i 112 z 9 i 14 V 1931. 



48 Franciszek Hawranek 

kierownictwa KPD, uwazajiicego, iz bylby to niepowetowany cios dla 
gloszonej przez parti� polityki jednolitego frontu. Neumann uciekl si� do 
intrygi: w dniu 15 VII napisal !ist do KW Mi�dzynarod6wki Komuni
stycznej, w kt6rym w falszywy spos6b informowal o sytuacji w Niem
czech i w KPD. Oto - jego zdaniem - referendum ma szanse na sukces, 
po rozwiiizaniu sejmu pruskiego KPD zdob�dzie wi�kszosc w wyborach, 
bo obalamucone przez NSDAP masy powr6cii do KPD, itp. Mimo iz 
Biuro Polityczne KC KPD wypowiedzialo si� przeciw udzia!owi partii 
w referendum, komisja polityc:zma KW MK pod wp!ywem J. Stalina 
i W. Molcrtowa zaj�la przeciwne stanowisko, co zmusi!o KC KPD do re
wizji swej polityki. W dniu 21 VII frakcje komunistyczne w sejmie pru
skim i w pruskiej radzie panstwa (Staatsrat) zaziida!y od rziidu pruskiego 
w ultymatywny spos6b spe!nienia nast�pujiicych warunk6w: wolnosci 
prasy i zebran dla robotnik6w, uniewaznienia zarziidzen wyjiitkowych 
dla terenu Prus, wycofania obnizek zasi!k6w dla bezrobotnych i redukcji 
p!ac dla nizszych kategorii urz�dnik6w, zabezpieczenia i wyp!aty drob
nych kont w pruskich kasach oszcz�dnosciowych (z powodu kryzysu 
finansowego w:rplaty zosta!y zablokowane) oraz zniesienia zakazu dzia
!alnosci dla Czerwonego Zwiiizku Bojownik6w Frontowych· (Roter Front
kämpferbund). Od przyj�cia lub odrzucenia tego ultimatum w terminie 
do 22 VII KPD uzaleznia!a swoje stanowisko wobec referendum. Pruski 
minister spraw wewn�trznych C. Severing odpowiedzia! 22 VII, iz rziid 
pruski nie jest got6w do tego, by „zarziidzenia dla ochrony publicznego 
por2qdku i bezpieczenstwa uczynic przedmiotem· politycznego handlu za
miennego". W tej sytuacji KPD zdecydowala si� do wezwania swych 
czlonk6w i sympatyk6w do udzialu w referendum, usi!ujiic przejiic kie
rowniczii rol� w tej akcji, co by!o oczywiscie zasadniczym b!�dem tak
tycznym, gdyz partia stawala tym samym w jednym szeregu z faszy
stowskii prawicii. KC KPD wyda! ulotk�. w kt6rej uzasadnia! swe sta
nowisko: w Prusach istnieje n�dza socjalna (na psa policyjnego wydaje 
si� wi�cej niz na bezrobotnego), panuje brak wolnosci s!owa (20 gazet 
komunistycznych uleg!o konfiskacie), rziid pruski zaostrza zarziidzenia 
wyjiitkowe rziidu Rzeszy, kt6,ego jest on g!6wnii podporii; nie jest praw
dii, iz KPD popiera reakcj� - to· Severing jii popiera, zezwalajiic na roz
w6j Stahlhelmu i zakazujiic dzialalnosci RFB. Dlatego to KPD wzywa 
do „czerwonego referendum", by obalic faszyzm, rziid Brüninga i rziid 
pruski. To stanowisko g6rnosliiska organizacja KPD stara!a si� populary
zowac na lamach swego organu oraz na publicznych wiecach. W dniu 
1 VIII 1931 r. na wiecu w Raciborzu przemawial Paul Wojtkowski, se
kretarz okr�gowy ,g6rnosliiskiej KPD. Polozyl on nacisk na koniecznosc 
walki nie tylko przeciw „antyludowemu sejmowi pruskiemu i tym sa
mym przeciw socjalfaszystom, lecz r6wniez z jednako:"ll ostroscia i be2-
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wzgl<,dnosciii przeciw Hugenbergowi, Hitlerowi, Seldtemu, nacjonalfaszy
stom" ••. Wojtkowski usilowal zatem postawic znak r6wnania mi<,dzy 
SPD a ugrupowaniami faszystowskimi, eo nie odpowiada!o rzeczywistosci 
i eo musialo wzbudzic op6r nawet w szeregach w!asnej partii. 

Ten bliid KPD momentalnie wykorzysta!a SPD w swej propagandzie 
(,,Wer hilft den Faschisten? - Die Kommunisten!"). Na wiedenskim 
kongresie Mi<,dzynarod6wki Socjalistycznej Rudolf Breitseheid,� przy
w6dca SPD, m6gl w uzasadniony spos6b odm6wic wszelkiego wsp61dzia
lania z KPD, powolujiic si<, wlasnie· na sojusz KPD z reakcjii. Atakowano 
KPD na kazdym kroku, wykorzystujiic fakt, iz wielu szeregowych czlon
k6w partii komunistycznej popadlo w rozterk<, i mialo uzasadnione 
wiitpliwosci eo do slusznej linii polityki partii. Zawstydzajiicy byl fakt, 
iz na publicznym wiecu Stahlhelmu w Bojszowie (pow. Gliwice) referent 
wzywa! komunist6w do udzielenia pomocy w obaleniu rziidu pruskiego, 
cytujiic przy tym „Die Rote Fahne"; obecni na wiecu komunisci oswiad
czali, ze nie solidaryzujii si<, z decyzjii berlinskiej centrali partii. Wyda
wa!o si<, nawet, iz na tym tle dojdzie do rozlamu w KPD, gdyz w Gliwi
cach powstaly juz zaliizki opozycji, kt6re w zarodku usilowa! likwidowac 
jeden z przyw6dc6w g6rnosliiskiej organizacji KPD Theodor Lellek. Po
st<,powanie KPD jako zdrad<, klasy robotniczej napi<,tnowaly w specjal
nej odezwie z 7 VIII wolne zwiiizki zawodowe, znajdujiice si<, pod wply
wami i kierownictwem SPD: Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund 
oraz Allgemeiner freier Angestelltenbund "· 
· Poparcia dla referendum udzielila r6wniez DVP, kt6rej kierownictwo 

w dniu 31 VII pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych 
J. Curtiusa uchwalilo po wysluchaniu sprawozdania przyw6dcy partii 
E. Dingeldeya ze spotkania z A. Hitlerem w Norymberdze wydac odezw<, 
popierajiicii referendum "· 

Agitacja ze strony SPD przeciw udzialowi w referendum byla bardzo 
zywa i wszechstronna. Rzucono haslo pozostania w domu w dniu 9 VIII, · 
demaskowano DNVP i jej przyw6dc<, A. Hugenberga, atakowano komu
nist6w; stosunkowo niewiele miejsca w tej akcji zajmowala walka prze
ciw NSDAP. Udzielano pouczen, ze do udzialu w referendum nie wolno 
nikogo zmuszac; gdyby zas ze wzgl<,du na zaleznosc ekonomicznq robotni-

n Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, t. IV., Berlin 1966, s. 300-303; 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 273; OZ, nr 171, 

22 VII 1931; HT, nr 168, 23 V'III 1931; ,,Die Rote Fahne", nr 146, 23 VII 1931; 

Zr6dla do historii ruchu robotniczego na Slqsku Opotskim, pod red. T. Minczakie

wicza, t. I, Katowice 1967, s. 228 i n., 226. 

133 HT, nr 164, 18-19 VII, nr 173, 29 VII, nr 176, 1-2 VIII, nr 177, 3 VIII, 

nr 178, 4 VIII, nr 179, 5 VIII, oraz nr 182, 8-9 VIII 1931.. 

" OZ, nr 180, 1-2 VIII 1931. 

4 - Sob6tka 1970/1 



50 Franciszek Ha\Vrane'k 

cy musieli jednak p6jsc do glosowania, radzono uniewazniac kartk� wy
borczq przez postawienie krzyzyka przy „tak" i „nie" jednoczesnie. Za
rzqd gl6wny SPD og!osi! w dniu 1 VIII odezw�, w kt6rej wzywa! masy, 
aby da!y one SPD wi�kszosc, a tym samym wladz�. C. Severing chwali! 
Prusy jako osrodek porz:idku i stabilizacji w Niemczech. Do akcji wl:iczy! 
si� Reichsbanner, rozrzucaj:ic ulotki· i plakaty, organizujqc marsze pro
pagandowe, wiece i zebrania publiczne oraz dostarczajqc boj6wek dla ich 
ochrony ••. 

W sukurs przyszed! rz:id pruski, publikuj:ic specjalrn1 odezw�, w kt6-
rej krytykowano nienaturalny zwi:izek mi�dzy komunistami a faszysta
mi; obie partie - glosi!a odezwa - dqzq do chaosu i obalenia istniej:i
cego stanu rzeczy. W ich wsp6lnej akcji nie chodzi tylko o rozwi:izanie 
sejmu pruskiego, kt6rego kadencja konczyla si� w maju 1932 r.; nawet 
w wypadku sukcesu referendum wybory mog!yby si� odbyc najwczesniej 
w grudniu 1931 r. Celem zjednoczonej prawicy i rewolucyjnej lewicy jest 
wi� obalenie bastionu demdkracji i republiki w Niemczech. Nie jest 
prawd:i, ze win� za ci�:i:ki kryzys ekonomiczny i wynikajqce zen ci�zary 
i n�dz� ponosi rz:id pruski; w rzeczywistosci kryzys jest wyl)ikiem prze
granej wojny, na!ozonych na Rzesz� odszkodowan wojennych, okupacji 
Zag!�bia Ruhry, inflacji, b!�dnych decyzji ekonomicznych, agitacji ra- · 
dykalnych partii prawicowych, licytuj:icych si� wzajemnie w dq:i:eniach 
do wojny domowej i w z:idaniach rewizjonistycznych. Nietrudno do
strzec, i:i: argumentacja w sprawie zr6de! kryzysu by!a powierzchowna 
i pozbawiona racjonalnych element6w. Odezwa rz:idowa zostala przedru
kowana w ca!ej prasie, r6wnie:i: w opozycyjnej, przy wykorzystaniu za
rziidzenia wyjiitkowego w tej sprawie z 17 VI 1931 r.3• 

G!os zabra! i kanclerz Brüning, kt6ry w dniu 4 VIII wyglosil prze
m6wienie radiowe. Oswiadczy!, ze ani on, ani faden z jego koleg6w 
w rziidzie nie wezmie udzia!u w referendum. Apelowa! do spo!eczenstwa, 
by posz!o w jego slady; na czolo swej argumentacji wysunql wzgl�dy po
lityki mi�dzynarodowej: zagranica oczekuje nie walki politycznej 
w Niemczech, lecz przeprowadzenia nie cierpiiicych zw!oki reform gospo
darczych ,1. 

"HT, nr 175, 31 VI!, nr 176, 1-2 VIII, nr 177, 3 VIII, nr 179, 5 VIII, nr 180, 

6-VIII, nr 181, 7 VIII 1931; ,,Volksblatt", nr 229, 2 X 1931. 

"OZ, nr 185, 7 VIII 1931; HT, nr 181, 7 VIII 1931; KN, nr 184, 8 VIII 1931; 

ten ostatni organ wyslal nawet depeszE: protestacyjnq do prezydenta Rzeszy Hin
denburga: ,,Wnosimy ostry protest przeciw wymuszonemu przedrukowi oSwiad
czenia rzqdu pruskiego przeciw referendum. Prosimy Wybawc� Wschodu o urato
wanie dla nas wolnoSci sumienia i mySli". 

"HT, nr 179, 5 VIII 1931; OZ, nr 183, 5 VIII 1931. 
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W dniu referendum, 9 VIII 1931 r., prawica zmobilizowala wszystkie 
swe sily w celu zapewnienia sobie sukcesu. Zabrski Stahlhelm zorganizo
wal transport samochodowy, kt6rym zwozono ludzi do lokali wyborczych. 
Na wsi wlasciciele ziemscy wykorzystali swe przywileje pracodawc6w 
w stosunku do robotnik6w rolnych, zmuszaj&c ich do udzialu w referen
dum. Nacjonalistycznie nastawione duchowieri.stwo nakazalo odprawiac 
modly na intencji: sukcesu referendum 38• 

Na terenie Prus referendum skori.czylo sii: niepowodzeniem. Na 
26,5 mln uprawnionych do glosowania glosy „tak" oddalo 9 793 603 wy
borc6w, co stanowilo ok. 37°/o. Glos6w przeciwnych bylo 362 885, niewaz
nych - 184 143. Do osi&gnii:cia zwycii:stwa braklo zatem blisko 3,5 mln 
glos6w. Prawica swoje gl6wne sukcesy odniosla w prowincjach Merse
burg (54,210/o), Pomorze (53,53-0/o), wschodni Hanower (49,010/o), Prusy 
Wschodnie (47,12'/�); najnizsze wskazniki zanotowano w okri:gach Kolo
nia-Akwizgran (16,120/o) i Koblencja-Trewir (25,420/o). W prowincji g6r
nosl&skiej odsetek glos6w „tak" (33,050/o) byl nizszy od wskaznika og61-
nopruskiego o ok. 4°/o. Wyniki referendum wywolaly. konsternacji:. 
W wyborach do parlamentu Rzeszy z 14 IX 1930 r. partie popieraj&ce 
referendum osiqgni:ly na terenie Prus ok. 12,4 mln glos6w, co stanowilo 
ok. 470/o liczby uprawnionych do glosowania. Cala prasa burzuazyjna 
twierdzila, ze o takim wyniku referendum �adecydowali komunisci. Je
zeli bowiem od 12, 4 mln glos6w odejmie sii: 3,1 mln glos6w, kt6re padly 
w 1930 r. na. KPD, wtedy otrzymamy okr&glo 9,8 mln glos6w, a ·zatem 
tyle, ile w przyblizeniu osi&gnii:to podczas referendum. Z rachunku tego 
wynika, iz komunisci wbrew dyrektywom swego kierownictwa nie po
parli referendum. Tak& zreszt& sugestii: zawiera oswiadczenie kierow
nictwa &tahlhelmu z 10 VIII 1931 r.'• 

Wyniki g6rnosl&s]i:ie obrazuje tab. 2. W wyborach wrzesniowych 
z 1930 r. partie prawicowe osi&gni:ly ok. 290/o glos6w, komunisci -'-
16,60/o. Zamiast teoretycznych 45,6'/o glos6w referendum przynioslo tylko 
33°/o; a wii:c i tu komunisci wstrzymali sii: od udzialu w referendum. 
Tylko w jednym powiecie - kluczborskim - osi&gnii:to bezwzgli:dn& 
wii:kszosc (59,10/o); najbardziej odporne na agitacji: prawicy okazaly si,: 
osrodki znane z sympatii centrowych: powiat glubczycki (17,60/o), nyski 
(19,80/o) i m. Nysa (22,00/o). Wsr6d miast najwii:cej glos6w padlo na pra
wici: w Opolu (46,90/o). Podkreslic tez warto, ze bardzo wysoki byl na 
Gornym Sl&sku odsetek glos6w „nie" i niewaznych; osi&gn&I on tu 9, 1 0/o, 
gdy przecii:tnie w Prusach wskaznik ten wynosil 5,3°/o (w stosunku do 

" ,,Oberschlesischer Volksbote", nr 185, 11 VIH 1931; HT, nr 183, 10 VIII 1931. 

119 OZ, nr 187, 10 VIII 1931; ,,Oberschlesischer Volksbote", nr 185, 11 VIII 1931; 

HT, nr 183, 10 vnr, i nr 184, 11 VIII 1931; KN, nr 186, 11 VIII 1931; Geschichte 

cler deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 273. 
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liczby glosujqcych). Swiadczy to o tym, iz na G6rnym Slqsku przymus 
ekonomiczny byl szerzej stosowany niz gdzie indziej. Ludzie pod terro
rem sz!i do lokalu wyborczego (absencji ukryc si� nie dalo), glosowali 
jednak przeciw lub uniewazniali sw6j glos, wykorzystujqc tajnosc wybo
r6w. 

Ob6z prawicy - mimo braku formalnego sukcesu - uwazal wyniki 
za swoje zwyci�stwo. Rzqd musi teraz liczyc si� z prawie 10-milionowq 
opozycjq - gloszono; przegrana bltwa nie oznacza kl�ski w calej wojnie. 
Brzmia!o to z!owrogo na przysz!osc. A Hugenberg na X Zje:i:dzie DNVP, 
odbytym we wrzesniu 1931 r. w Szczecinie, wypowiedzia! dalszq walk� 
Brüningowi za to w!asnie, iz Centrum nie chcia!o wiqzac si� z DNVP. 
Wielki kapital w tym czasie nadal stawial na DNVP, o czym swiadczy!y 
s!owa wypowiedziane na tymze zje:i:dzie przez matadora wielkiego prze
mys!u Fritza Thyssena: ,,Oswiadczam w imieniu wi�kszosci moich przy
jaci6! z niemieckiego przemys!u, ze pok!adamy zaufanie w drze Hugen
bergu" •0• Wkr61Jce wielki kapital <przeniesie swe zaufanie na NSDAP. 

Hitler przez swoje biuro prasowe kaza! oswiadczyc, iz kl�ska w re
ferendum wywo!ana zostala przez komunist6w; uskarzal si� tez, iz po
moc ze strony DVP, Wirtschaftspartei i Christlich-Sozialer Volksdienst 
dla referendum okaza!a si� minimalna (,,mozna m6wic o calkowitym 
fiasku ze strony burzuazyj'nego centrum"). W szeregach SPD panowa!o 
zadowolenie, nie wyrazano jednak optymizmu, Zqdano ostrych srodk6w 
rzqdowych w zwalczaniu prawicy. KPD wreszcie, chwilowo opanowana 
przez sekciarskq grup� H. Neumanna, zaostrzy!a sw6j kurs przeciw SPD, 
zwalczajqc jej polityk� tolerancji w stosunku do rzqdu Brüninga. Do
piero w lutym 1932 r. nastqpi ideologiczne rozgromienie grupy Neu
manna u. 

Inicjatywa ludowa i referendum z 1931 r. by!y epizodami w historii 
marszu do faszyzacji Niemiec. Pr6by prawicy si�gni�cia po w!adz� zo
sta!y odparte, niemniej brak jednolitego frontu dawa! si� wyra:i:nie od
czuc i stawia! losy republiki weimarskiej przed cietnnymi perspekty
wami. 

" KN, nr 186, ·11 VJ.II, i nr 223, 23 IX 1931. 

" HT, nr 184, 11 VIII, nr 185, 12 VII'!, nr 186, 13 VIII, nr 190, 18 Vill! i nr 196, 

·25 VIII 1931; Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, t. II, s. 282-283. 
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Tab. 1. Wyniki inicJatywy ludoweJ w prowincji 

g6rnosl�skieJ 8-21 IV 1931 r. 

Powiaty miejskie 

i wiejskie 

Bytom m. 
Gliwice 
Nysa 
Opole 

Racib6rz 
Zabrze 

Bytom w. 
Dobrodzieil 

Gliwice 
Glubczyce 
Grodk6w 
Kluczbork 
Koile 

Niemodlin 
Nysa 
Olesno 
Opole 
Prudnik 

Racib6rz 
Strzelce 

Razem 

Liczba 

zebranych 

podpis6w 

12 545 

11 860 
2 623 

9 321 
5 740 

20 696 

10 361 

1 503 

9 584 

6 112 
4 887 

15 716 
9 730 
6 605 
5 390 
6 878 

12 085 

7 958 
5 781 
7 953 

173 327 

6/a podpis6w 
w stosunku 

do liczby 

uprawnionych 

20,0 

17,2 
13,0 

33,0 
18,55 
23,6 

20,5 
14,6 
22,2 
12,0 

ok. 20,0 
51,29 

ok. 26,0 
26,5 
13,1 

23,3 
16,0 

14,0 
18,0 

1 ok. 17,0 

19,89 

Z r 6 d l a: Radiogram prezydenta rejencji 

opolskiej do pruskiego min. spr. wewn., 25 IV. 
1931, AP Wroclaw, >RO I 1907, s.105 (kol. 2); ,,Op
pelner Zeitung", nr 95, 22 IV 1931, i „Kreuz� 

burger Nachrichten", nr 94, 23 IV 1931 (kol. 3). 
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Tab. 2. Wyniki referendum w prowincji g0rn0SIJ1,skiej 9 VIII 1931 r. 

Powiaty 
miejskie 

i wiejskie 

Bytom m. 
Gliwice 
Nysa 
Opole 
Racib6rz 
Zabrze 

By;. ... m w. 
Dobrodziell 
Gliwice 
Glubczyce 
Grodk6w 
Kluczbork 
Kozle 
Niemodlin 
Nysa 
Olesno 
Opole 
Prudnik 
Racib6rz 
Strzelce 

Razem 

Upraw
nionych 

do gloso-
wania 

62 635 
70 548 
21 437 
28 757 
32 992 
89 583 

50 943 
10 724 
47 916 
50 084 
24 070 
30 700 
40 174 
23 002 
41 228 
28 904 
78 433 
58 422 
34 893 
46 777 

W referendum Z og6lnej liczby oddanych 
% glos6w 

,,tak" w sto
sunku do 

liczby upra
niewaZ- wnionych 

nych da glosowa-

bralo udzial glos6w bylo 

os6b 

24 451 
25 854 

5 105 
14 229 
10 888 
40 802 

26 096 
3 054 

17 179 
9 554 
7 974 

19 908 
18 340 

9 501 
8 800 

10 878 
25 058 
14 632 
11 997 
15 536 

% 
upra
wnio
nych 

39,0 
36,6 
23,8 
49,5 
33,0 
45,5 

51,2 
28,4 
35,8 
19,0 
33,l 
64,8 
45,6 
41,3 
21,5 
37,6 
31,9 
25,0 
34,6 

1 33,2 

,,tak" ,,nie" 

22 762 1 184 
23 724 1 327 

4 729 214 
13 488 516 
10168 468 
36 850 2 349 

23 447 1 633 
2 839 151 

15 409 1 099 
8 841 482 
7 080 613 

18 152 1 174 
16 159 1 426 

8 712 556 
8 162 485 
9 184 1 128 

22 890 1 483 
13 543 686 
10 905 702 
13 732 1 085 

nia 

505 36,3 
803 33,6 
162 22,0 
225 46,9 
252 30,8 

1 603 41,1 

1 016 46,0 
64 26,5 

671 32,3 
231 17,6 
281 29,4 
582 59,1 
755 40,5 
233 37,8 
233 19,8 
566 31,8 
685 29,2 
403 23,2 
390 31,2 
719 29,8 

1 879 792 1 319 836 1 36,3 1 290 784 1 18 763 1 10 411 1 33,05 

Zr 6 d l a: ,.Oppelner Zeitung", nr 187 10 VIII 1931; ,,Hindenburger Tageblatt'\ 
nr 183, 10 VIH, i nr 184, 11 VI11I 1931; .,Kreuzburger Nachrichten", nr 198, 25 V[II 
1931. Kolumny nie sumuj� si� (z wyj;:itkiem kol. 3). 
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1931 unternahm die deutsche Reaktion, die sich um die Deutschnationale Volks
partei und den Stahlhelm geschart hat, einen Angriff gegen die sozialdemokratische 
Regierung Otto Brauns in Preussen und versuchte diese Regierung zu stürzen. 
Die: Rechten nutzten zu diesem Zweck die konstitution'elle Möglichkeit eines Volks
begehrens und schlugen die Auflösung des preussischen Landtags vor. Es kam 
zu heftigen politischen Auseinandersetzungen. Den Angriffen der Rechten wider
setzten sich die SPD, die KPD und das Zentrum. In Oberschlesien hatte das 

Volksbegehren keinen Erfolg, jedoch in Preussen erreichte es das eiiforderliche 
Minimum, so dass über den Antrag der Rechten in einem Referendum abgestimmt 
wurde. Obwohl die KPD eine plötzliche Wendung vollzog und den Antrag unter
stützte, erlitt die Reaktion im Volksentscheid eine Niederlage. 

Der Verfasser schildert die politischen Kämpfe in Oberschlesien. Die Macht
übernahme ist den Rechten nicht gelungen, jedoch das Fehlen einer Einheitsfront 
und Zusammenarbeit zwischen KPD und SPD wirkte sich auf den antifaschi
stischen Kampf ungünstig aus. 
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JANUSZ SAWCZUK 

ZATRUDNIENIE JENCOW POLSKICH W REJENCJI OPOLSKIEJ 

W LATACH 1939-1940 W SWIETLE DOKUMENTOW NIEMIECKICH t 

Wzi�cie do niewoli znacznej liczby polskich :i:olnierzy we wrzesniu 
1939 r. postawilo wladze hitlerowskie Rzeszy przed mo:i:liwosci'I natych
mia:stowego wprz�gni�cia ich w sysiem gospodarczy paristwa przestawio
nego na tory gospodarki wojennej. Nowoczesny, w por6wnaniu z po
przedni'I wojn'I, spos6b prowadzenia walk i nastawienie si� na dalsze 
podboje kazaly przewidywac w Niemczech · du:i:q liczb� jeric6w wojen
nych; stqd zaistniala potrzeba opracowania wytycznych i zarzqdzeri regu
lujqcych kwestie zwiqzane z pojawieniem si� na niemieckiin rynku pracy 
nowej kategorii niewolniczej sily roboczej '· Tresc i normy przepis6w 
mialy byc wypr6bowane i sprawdzone w praktyce na jericach polskich, 
a poczynione doswiadczenia wykorzystane do opracowania dyrektyw 
odnosnie do zatrudnienia i traktowania jeric6w wojennych innych naro
dowosci. 

Celem niniejszego artykulu materialowego jest zasygnalizowanie pro
blematyki jenieckiej, a zwlaszcza kwestii zwiqzanych z zatrudnieniem 
jeric6w polskich na terenie rejencji opolskiej w okresie od jesieni 1939 

1 Do chwili obecnej brak jest w polskiej literaturze historycznej szerszych 

opracowari dotyczqcych zatrudnienia jeilc6w wojennych w gospodarce wojennej 
11111 Rzeszy. Marginalne wzmianki i uwagi dotyczi:tce tej kwestii zawierajij nast�pu
j9cce prace i artykuly,: W. L e m i e s  z, 0 pracy niewolniczej na ziemi lubuskiej 

w czasie II wojny Swiatowej, Poznall 1962; E. S e e b  e r, Eksploatacja robotnik6w 

polskich w niemieckim przemy§le i rolnictwie w latach 1939-1945 (Slc1ski Kwar
talnik HistorYczny Sob6tka, X\1\I'I, 1962, nr 2); Sz. D a  t n e r, Zbrodnie Wehrmachtu 

na jeiicach wojennych w zakresie pracy (Biuletyn Glöwnej Kornisji Badania Zbrod
ni Hitlerows1kich w Pol�ce, XVII, 1967), oraz A. K·o n i ecz n y, Zwalczanie zbie

gostwa polskich robotnik6w przemyslowych przez policj� hitlerowskq na Slqsku 

w iatach II woiny swiatowei (Studia Slsskie, t. XI, 1967). 
2 Og61ne zasady prawne zatrudnienia jellc6w wojennych formuluj<l mi�dzynaro

dowe konwencje: haska z 1907 r. i genewska z 1929 r. Zwlaszcza ostatnia winna 
byla stanowiC punkt wyjScia w opracowaniu przez wladze niemieckie zalecell eo do 
szczeg6lowych kwestii zwü1zanych z zatrudnieniem jellc6w. 
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do czerwca 1940 r. Na podstawie materia!u archiwalnego pragniemy prze
sledzic rozporzqdzenia i ok6lniki w!adz centralnych Rzeszy, Naczelnej 
Komendy Wehrmachtu (Oberkommando der Wehrmacht, dalej OKW), 
prowincjonalnych w!adz Slqska i prezydenta rejencji opolskiej oraz Kra
jowego Urz�du Pracy na Sl<1sku, zawarte w jednym z bogatszych poszy
t6w archiwalnych 3. Ponizsze uwagi oparte S'l zatem na materiale jedno
stronnym, na podstawie kt6rego nakreslic mozna jedynie fragmentarycz
ny obraz wykorzystania jenc6w polskich do pracy na terenie rejencji 
w pierwszym roku wojny. W czerwcu 1940 r. w!adze niemieckie wycofa!y 
z terenu rejencji i ze Slqska znacznq liczb� jenc6w, co zw!aszcza w tej 
pierwszej ograniczylo do minimum rozmiary zatrudnienia polskich woj
skowych. 

Jency polscy stanowili pierwszq grup� sily roboczej uzyskanej drogq 
dzialan wojennych hitlerowskiego panstwa. Wkr6tce niemiecki rynek 
pracy zasilony zostal nowym tanim robotnikiem - cywilnym robotni
kiem przymusowym z Polski, a potem takze z innych panstw. W pierw
szej fazie wojny celem polityki zatrudnienia sil przymusowych bylo uzu
pelnienie niedoboru rqk do pracy w rolnictwie; skierowano zatem do tej 
dziedziny gospodarki nie tylko robotnik6w cywilnych, ale i jenc6w wo
jennych. T_alc, tez byk1., na Sl<1sku •. 

Po dokonaniu pierwszej, pobieznej ewidencji w obozach dla szerego
wych i podoficer6w, w tzw. stalagach w Lambinowicach, Zaganiu i Zgo
rzelcu, jency zostali oddani do dyspozycji Krajowego Urz�du Pracy na 
Shisku, by jeszcze jesieniq 1939 r. rozpoczqc prac� przy wyikopkach ziem
niak6w i burak6w. Komanda pracy (Arbeitskommandos) rozpocz�ly pra
c� na Slqsku juz w pierwszej dekadzie pazdziernika. Jednym z pierw
szych slad6w dzialalnosci wladz w kierunku zatrudnienia na tym terenie 
byla Instrukcja o zatrudnieniu jenc6w wojennych opracowana w pro
wincjonalnym Urz<,dzie do Spraw Wyzywienia przy Nadprezydium Pro
wincji Sl<1skiej we Wroclawiu. Instrukcja stanowila rezultat pertraktacji 
i rozm6w mi<,dzy przedstawicielami OKW a cywilnymi wladzami prowin
cji i ustalala pierwszy schematyczny i pobiezny tok zalatwiania przydzia
!6w jenc6w wojennych do pracy w rolnictwie, obo\viqzki i czynnosci 
wszystkich zainteresowanych urz<,d6w (komendant6w oboz6w jenieckich, 
urz<,d6w do spraw wyzywienia, urz<,d6w pracy, gmin, przedsi<,biorc6w 

3 Poszyt, o ktOrym mowa, pochodzi z Archiwum Pal1stwowego Miasta Wrocla
wia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we Wroclawiu, sygn. RO I 12387. W przypisach 
ograniczymy siE: do podania tytul6w pism i korespondencji oraz kart poszytu. 

4 O du:iych potrzebach rynku pracy Swiadczy mi�dzy innymi fakt, Ze w lutym 
1940 r. na konferencji w Krajowym UrzE:dzie Pracy na Sli.isku zgloszono zapotrre
bowaOie na 43 tys. robotnik6w cudzoziemskich. Tylko w samej rejencji opolskiej 
skierowano do prac rolnych, do 1 VII 1942 r., 34 tys. polskich robotnik6w. K o
n i e c z n y, op. cit., s. 150 
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panstwowych i prywatnych) oraz wytyczne w sprawie zakwaterowania 
i warunk6w zycia jenc6w wojennych. 

Przesledzmy zasadnicze punkty instrukcji, by choc w cz�sci zoriento

waC si� w warunkach stwarzanych, na razie na piSmie, wzi�tym do nie

woli Polakom. J ency mieli byc zatrudnieni do pomocy w rolnictwie 

w grupach liczqcych 20 os6b. Zabranialo si� tworzenia mniejszych dru

zyn. Do strzezenia jenc6w mieli byc wyznaczeni czlonkowie zatogi stala

gu, a w razie potrzeby miejscowe sily policyjne, przy czym na kazdego 

straznika przypadato 10 jenc6w. 

Zam6wienia na jenc6w do pracy w rolnictwie mogly .byc zgtaszane 

przez pojedynczych rolnik6w, soltys6w i sp61ki. Podania przyjmowane 

byly przez urz�dy do spraw wyzywienia, a po stwierdzeniu koniecznosci 

zatrudnienia przesytane do urz�d6w pracy. W razie pomyslnego za

tatwienia podania o przydziat jenc6w strona ubiegajiica s\� mogla zawrzec 

umow� z komendantem stalagu jako przedstawicielem Rzeszy. Z chwil'! 

gdy umowa ta, sygnowana podpisem komendanta, wplyn�la do urz�du 

pracy, strona zainteresowana otrzymywata jenc6w do swojej dyspozycji. 
Instrukcja ustalala takze wzajemne zobowiqzania stron zawierajqcych 

urriDW!l. I tak koszty transportu jenc6w ze stalagu do miejsca pracy 
i z powrotem pokrywalo panstwo. Na przedsi!lbiorcach spoczywat obo

wiqzek zakwaterowania jenc6w w obozie zorganizowanym przy miejscu 

pracy, wypo·sazenia w sprz'lt oraz zaopatrzenia jenc6w i straznik6w 

w przedmioty codziennego uzytku. Do nich r6wniez nalezato urzqdzenie 
kwater dla jenc6w tak, by ucieczka nie byla mozliwa. Kazdy jeniec miat 

otrzymac dwa koce, siennik i taboret, r�cznik i przybory do jedzenia. 

Koszty wyzywienia jenc6w i straznik6w ponosit przedsi�biorca, kt6ry 
otrzymywat za to jednak od panstwa finansow<1 rekompensat�. Wyzywie

nie jenc6w miato si'l skladac ze sniadania, obiadu i kolacji, w zaleznosci 
od pracy jenc6w miato byc ono „dobre" i wydzielane pod dostatkiem. 

Przedsi�biorca rozdzielat zywnosc w mysl przepis6w obowiqzuj<1cych lud

nosc cywilnq; nie wolno bylo dostarczac zywnosci wysokokalorycznej. 
Instrukcja regulowata r6wniez problem wydajnosci pracy jenc6w i wy
nagrodzenia za prac�. Normy wydajnosci ustalat przedsi�biorca w poro

zumieniu z dow6dcq komanda pracy, przy czym zalecano brac pod uwag� 

fakt, ze nie b�dii oni mogli osi<1gn<1c wydajnosci fachowc6w niemieckich. 
Wynagrodzenie przedsi'lbiorca zobowiqzany byt ptacic stalagowi. Do

puszczano _mozliwosc dodatkowego wynagrodzenia jenc6w za prac� pilnq 

i porzqdnq. Jency ofrzymywali ze stalagu wyptat� w pieniqdzu obozo

wym. Dtugosc czasu pracy miata byc regulowana wedlug czasu pracy 
innych pracownik6w przedsi�biorstwa. Niedziele i swi�ta byly wolne, 

choc jeniec, podobnie jak i inni pracownicy, musiat w te dni podjqc pra
c�, o ile zaistnialy wazne okolicznosci. 
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Kontaktowanie si<: je1\.'c6w ze swiatem zewn<:trznym dopuszczalne 
bylo jedynie za pomocq przesylek pocztowych kontrolowanych w stala
gach; zalecano szczeg6ln& uwag�, by wiadomosci pisemne z zewnqtrz nie 
przedostawaly si� do jenc6w za posrednictwem os6b cywilnych. Obywa
tele niemieccy lami&cy te zarz&dzenia mieli byc pociqgani do odpowie
dzialnosci i karani jako zdrajcy narodu. 

Jency mieli byc ubezpieczeni od wypadk6w w rolniczych zwi&zkach 
zawodowych (Landwirtschaftlicher Berufsgenossenschaft), nie byli jednak 
ubezpieczeni od chor6b i inwalidztwa. Chorzy jency mogli korzystac 
z pomocy miejscowego lekarza, gdy komando pracy znajdowalo si<: 
w poblizu jego miejsca pobytu, oraz ze szpitala cywilnego, jesli naj
blizszy lazaret wojskowy nie m6gl ich przyjqc 5• 

Przytoczony tu niemal w calosci tekst instrukcji sklania do kilku 
stwierdzen natury og6lniejszej. Jency polscy zostali zakwalifikowani do 
jednej z kategorii niewolniczej sily roboczej. Warunki ich zycia i pracy 
nakreslone w instrukcji nie byly najgorsze; nalezy wziqc pod uwag�. ze 
byly to warunki stwarzane zwyci<:zonemu przeciwnikowi. Jednakze uza
leznienie praktycznego wprowadzenia ich w zycie od woli pracodawcy 
cz�sto powodowalo dalekie odbieganie od nich na niekorzysc jenc6w. 
Wspomniana instrukcja dotyczyla tylko jenc6w, kt6rych zamierzano za
trudnic w rolnictwie. 

R6wnoczesnie zacz<:to badac mozliwosc wyzyskania jenc6w do in
nych rodzaj6w rob6t. W dniu 17 X 1939 r. prezydent rejencji opolskiej, za
pewne zgodnie z wytycznymi wladz prowincji, wystosowal pismo do 
landrat6w i nadburmistrz6w rejencji, w kt6rym podal wszystkie rodzaje 
prac, jakie mogly byc wykonywane przez jenc6w. W rachub� wchodzily 
gl6wnie prace drogowe, melioracyjne, przeciwpowodziowe i inne, nada
j&ce si<: do wykorzystania sily roboczej jenc6w. Jako jedyny warunek 
podj�cia prac prezydent podawal zabezpieczenie strony finansowej przed
si<:wzi�c i przygotowanie ich pod wzgl<:dem technicznym 6• 

Dla calego Sl&ska problem zatrudnienia jenc6w poza rolnictwem regu
lowalo rozporz&dzenie Zarz&du Cywilnego Komendy Wojsk L&dowych 
przy Nadprezydium Prowincji Sl&skiej we Wroclawiu z dnia 18 X 1939 r. 
Tu r6wniez za najpilniejsze uznano wspieranie silami jenc6w budowy 
dr6g lokalnych, lesnych, a w nast�pnej kolejnosci panstwowych i pro
wincjonalnych. Drugq kategori<: prac stanowily wszystkie rodzaje melio
racji, budowa kanal6w i wal6w przeciwpowodziowych, trzeci& - prace 

s Merkblatt für die Beschäftigung von Kriegsgefangenen, k. 81-83. 
6 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do landrat6w nadburmistrz6w, Opole 

17 X 1939, k. 92 in. 
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przy zalesianiu 1. Prezydenci wszystkich pi�ciu rejencji s]qskich: wro

clawskiej, opolskiej, legnick.iej, katowickiej i opawskiej, w okreslonym 

terminie musieli przedstawic wykazy przewidywanych prac, z wyszcze

g6lnieniem ich rodzaj6w, inwestora, wykonawcy, liczby projektowanych 

dni pracy, liczby jenc6w, miejsc zakwaterowania oraz okresleniem aktu

alnego stanu technicznego i finansowego proponowanych rob6t. Sporzq

dzone wykazy mialy byc skoordynowane z planami inwestycji budowla

nych wszystk.ich urz�d6w budownictwa wodnego, urz�d6w gospodarki 

wodnej, sp61ek r6znego rodzaju, inspektor6w do spraw dr6g, Jesniczych 

itp., a to w tym celu, by ujqc jak najwi�cej prac przeznaczonych do wy

konania przez jenc6w •. Szanse zdobycia przydzialu jenc6w wojennych 

mialy te sp61ki i przedsi�biorcy, kt6rzy przed wojnq rozpocz�li prace 

o duzym znaczeniu gospodarczym, lecz nie zakonczyli ich z powodu jej 

wybuchu. Nowe inwestycje mialy byc rozpoczynane w drugiej kolejnosci, 

lecz i w tym wypadku warunkiem bylo zagwarantowanie strony tech

nicznej, finansowej i materialowej •. 

Powyzsze zarzqdzenie, eo bardzo charakterystyczne, uzaleznialo takze 

rozpocz�cie prac przy pomocy jenc6w wojennych od braku innych miej

scowych sil do pracy, a w S'llczeg6lnosci miej'Scowej Judnosci bezrobotnej. 

Zatrzymajmy si� nieco nad tym postulatem wladz. Z chwilq pojawienia 

si� na niemieckim rynku pracy jenc6w wojennych wydano odpowiednie 

zarzqdzenia regulujqce mechanizm racjonalnego wykorzystania zar6wno 

jenc6w wojennych, jak i niemieckich robotnik6w cywilnych pozostaj,i

cych bez zaj�ia na Skutek <przerwania inwestycj'i nie uznanych za 

wazne dla cel6w wojny (kriegswichtige). W mysl tych przepis6w jency 

w zasadzie nie mogli byc zatrudnieni tarn, gdzie istniala mozliwosc wy

korzystania do pracy miejscowej sily roboczej. Zar6wno wspomniane 

wyzej pismo Zarzqdu Cywilnego Komendy Wojsk Lqdowych, jak i rozpo

rzqdzenia ministTa prac'y Rzeszy z 24 X 1939 oc. zawierajq wyraine zalece

nia w tej sprawie. W pierwszym stwierdza si�, eo nast�puje: ,,Zatrudnie

nie jenc6w wojennych tylko tarn wchodzi w rachub�, gdzie brak jest do 

dyspozycji miejscowych sil. Musimy liczyc si� z tym, ze wraz z dluzszym 

trwaniem wojny wzrastac b�dzie liczba ludnosci pozbawionej pracy" 10. 

Minister pracy r6wniez wyraznie stwierdzal, ze zatrudnienie jenc6w 
. 

" Pismo Zarutdu Cywilnego Komendy Wojsk Lqdowych przy Nadprezydium 
Prowincji Slqskiej we Wroclawiu do prezydent6w wszystkich rejencji Slqskich, 
Krajowego Urz�u Pracy na Sl�ku, zarzqd6w bud6w wodnych na Odrze, Kra
jowego Zwh1zku Chlopskiego oraz leSniczych przy prezydiach rejencji, Wroclaw 
18 X 1939, k. 93-94. 

• Tamie. 
1 Tam:te. 
10 Tam:te. "" 



62 Janusz Sawczuk 

przy pracach finansowanych ze srodk6w specjalnych mozliwe jest tylko 
tarn, gdzie nie ma miejscowych bezrobotnych 11

_ 

Zarzqd Cywilny Komendy Wojsk Lqdowych sugerowal w cytowanym 

pismie, iz zatrudnienie ludnosci cywilnej pozbawionej pracy jest znacz
nie tansze, poniewaz nie zachodzi w takich wypadkach potrzeba budo
wania barak6w, jak to ma miejsce w wypadku jenc6w. Zarzqd Cywilny 
dopuszczal mozliwosc wsp6lnej pracy jenc6w wojennych i ludnosci cy
wilnej pod warunkiem, ze zatrudnienie jenc6w pociqgalo za sobq zwol
nienie miejscowych sil fachowych do pracy w rolnictwie lub innych ga
l�ziach produkcji 12. 

Wedlug zalecen Ministerstwa Pracy jency winni byc wykorzystani do 

prac nie wymagajqcych duzych ilosci material6w budowlanych, zwlaszcza 
reglamentowanych przez panstwo ze wzgl�du na wojn�, oraz nie obliczo
nych na szybki efekt gospodarczy. Zalecano tez prace, kt6rych celem by!o 
zabezpieczenie rezultat6w rob6t przerwanych wskutek wybuchu wojny 1•. 

Pierwsze wykazy prac melioracyjnych i drogowych sporzqdzone w re

jencji opolskiej wplyn�ly do nadprezydenta prowincji slqskiej JUZ 

w pierwszej dekadzie pazdziernika. Z ca!kowitej liczby 9550 jenc6w, na 

kt6rych zg!oszono zapotrzebowanie, w melioracjach zamierzano zatrud
nic 6230, przy budowie dr6g 2545, a przy innych pracach, kt6rych blizej 

nie okreslono, 775 os6b 14• 

Wykaz prac wraz z zapotrzebowaniem na jenc6w przedstawiony przez 
_wladze rejencj•i opolskiej nie odpowiadal jednakze wymogom stawia
nym przez wladze prowincji, nie zawieral mianowicie dokladnych da
nych eo do finansowania poszczeg6lnych rob6t oraz miejsca zakwatero
wania jellc6w. 

Sporzqdzony w drugiej wersji wykaz zestawial prace na lqcZnq liczb� 
5885 jenc6w ••. Ten gwaltowny spadek zapotrzebowania nietrudno wy
tlumaczyc. W nowych wykazach wladze lokalne uwzgl�dnily wylqcznie 
te przedsi�wzi�cia i inwestycje, kt6re mialy szanse realizacji i spelnialy. 
wszystkie warunki stawiane przez wladze zwierzchnie, a zmuszone byly 
odrzucic takie prace, kt6re uprzednio zglosily w pospiechu i „na wyrost", 

zwabione latwosciq uzyskania niemal darmowej sily roboczej. 
,,Popyt" na jenc6w byl duzy, o czym swiadczy!a liczba zgloszen. Spo-

11 Pismo minist.ra pracy Rzeszy do prezydent6w rejencji, kierownik6w urzt:d6w 
pracy, Berlin 24 X 1939, k. 101. 

12 Zob. przyp. 7. 
u Zob. przyp. 11. 
H Gesamtübersicht bettreffend den Einsatz von Kriegsgefangenen im Regie

rungsbezierk Oppeln, k. 84. 
u Pismo prezydenta rejencji opolskiej do ZarZqdu Cywilnego Komendy Wojsk 

L;idowych we Wroclawiu, Opole, brak daty dziennej, patdziernik 1939. k. 99. 
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sr6d 14 landratur i 6 powiat6w miejskich rejencji opolskiej nie wyrazily 
ch�ci zatrudnienia jenc6w tylko landratury: grodkowska, strzelecka i do
brodzienska oraz Opole, Zabrze i Gliwice 16, 

Przygotowania. do zatrudnienia jenc6w wojennych w pracach melio
racyjnych i budowie dr6g nie przerwaly sukcesywnego, w miar� naply
wu zgtoszen, kierowania sil jenieckich do pracy w rolnictwie. Przewaza
jqca cz�sc ich byla zatrudniona w duzych posiadlosciach rolnych i ma
jqtkach, gdy natomiast na male gospodarstwa chlopskie przypadala sto
sunkowo niewielka liczba jenc6w. Ten niekorzystny dla drobnych gospo
darstw stan rzeczy byl powodowany odrzucaniem przez lokalne urz�dy 
pracy i komendant6w stalag6w zgtoszen na przydzial jenc6w. 

Odrzucanie podan indywidualnych rolnik6w nie bylo widocznie spo
radyczne, skoro wywolato nawet interwencj� wladz naczelnych prowincji 
sli1skiej. Nadprezydent prowincji w pismie do prezydenta rejencji opol
skiej pisal, eo nast�puje: ,,Zapotrzebowanie [na jenc6w] wsr6d chlopstwa 
jest r6wnie duze [jak w majqtkach ziemskich] i wymaga w znacznej mie
rze pomocy. Zapewniajqc [na nocleg] sale w gospodach i innych pomiesz
czeniach, trzeba jenc6w wojennych dostarczyc wsiom, gdzie b�d'l praco
wac pojedynczo u chlop6w przez caly rok. Nie nie stoi na przeszkodzie, 
by kazdy gospodarz byl odpowiedzialny za jenca". I dalej: ,,Prosz� z calq 
energiq zajqc si� zakwaterowaniem jenc6w we wsiach. Cz�sciowo pro
blem ten moZna rozwiqzaC przez »stl:oczenie« ·jel1.c6w w pomieszczeniach 
majqtk6w ziemskich, w kt6rych dotychczas przebywali, i wi�kszosc jen
c6w oddac do dyspozycji chlop6w we wsi" "· 

Na przetomie pazdziernika i listopada 1939 r. stan zatrudnienia jen
c6w na $!qsku przedstawiat si� nast�pujqco: na calym obszarze prowincji 
pracowalo 21-22 tys. jenc6w, z tej liczby w ro!n•ictwie okolo 18 tys., 
reszta przy meliorowaniu teren6w podmoklych bqdz w lesnictwie "· 
W tym okresie pracowalo w rolnictwie rejencji opolskiej tylko 2 tys. 
polskich zolnierzy. Zapotrzebowanie na dalszych 300 zglaszaly wsie 
w landraturach: grodkowskiej, nyskiej i glubczyckiej "· Aby zapewnic 
r6wnomierny podzial jenc6w mi�zy poszczeg6Jne kategorie gospodarstw 
na $Jqsku, cz�sc jenc6w pracujqcych dotychczas w duzych majqtkach 
ziemskich, w miar� konczenia si� najpilniejszych prac polowych i zbliza-

16 TamZe. 
17 Pismo nadprezydenta prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji w Opolu, 

Wroc!aw 26 X 1939, k. 138. 
1a Tarnze oraz· Sprawozdanie z konferencji w Nadprezydium Prowincji $lqskiej 

we Wroclawiu z dnia 3 XI 1939, k. 102-103. 
19 P1smo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej, 

Opole 16 XI 1939, k. 141. 
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nia sie zimy, miala zostac zakwaterowana µ drobnych chlop6w i tarn pra
cowaC 20. 

W celu om6wienia pierwszych doswiadczen plyrn,cych z zatrudnienia 
jenc6w w rolnictwie jak i trudnosci zwi&zanych z przygotowaniem dla 
nich nowych miejsc pracy w innych dziedzinach gospodarki w dniu 3 XI 
1939 r. odbyla sie we Wroclawiu konferencja, w kt6rej uczestniczyli 
przedstawiciele cywilnych wladz prowincji, rejencji sl&skich, OKW i pro
wincjonalnego Urzedu Pracy 21. Przyjeto na niej miedzy innymi postulat, 
:i:e 500/o calej liczby zatrudnionych na Sl&sku jenc6w z chwil& zakoncze
nia kampanü buraczano-ziemniaczanej zostanie przesunietych do prac 
poza rolnictwem. ·przewidywano, :i:e gdyby znalezienie wystarczajqcej 
liczby miejsc pracy nastreczalo trudnosci i bylo niemo:i:liwe, jency pozo
staj&cy bez pracy zostan& odeslani do oboz6w jenieckich na terenie Sl&
ska. Wladze prowincji zapowiedzialy ponadto zmniejszenie w najbli:i:szym 
czasie liczby jenc6w o okolo 25°/o w zwi&zku z projektowanym zwolnie
niem jenc6w narodowosci ukrainskiej i bialoruskiej. 

· Na konferencji poruszono r6wnie:i: problem finansowania ro66t. Za
sadniczo ·planowane roboty melioracyjne mialy byc oplacane z fundusz6w 
wladz lokalnych, w praktyce jednak istniala mo:i:liwosc finansowania tych 
prac przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych, ze srodk6w specjalnych 
Mifliisterstwa Pracy Rzeszy, z funduszu krajowego na cele rolne i srod
k6w prowincjonalnego Urzedu Pracy. Na zebraniu sugerowano jednak 
prezydentom rejencji, by finansowali przedsiewziecia budowlane z wlas
nych funduszy i nie liczyli na pomoc wladz prowincji "· Ustalono, :i:e 
przedsiebiorcy, kt6rzy bed& prowadzic prace budowlane silami jenc6w, 
nie bed& otrzymywac :i:adnego wsparcia finansowego ze strony wladz, 
lecz jako takie bed& tmktowane oszczednosci, jakie przedsiebiorcy poczy
ni& przez zatrudnienie jenc6w wojennych zamiast dro:i:ej platnych robot
nik6w cywilnych. 

W czasie konferencji dokonano ostatecznie przydzialu sily roboczej 
dla powiat6w poszczeg6lnych rejencji sl&skich. Ze zgloszonych w ostat
niej wersji wykaz6w prac budowlanych wybrano dla rejencji opolskiej 
tylko 33 inwestycje na l&czn& kwote 1, 75 min marek. Do prac mialo przy
st&pic tylko 1885 jenc6w. 

W dniu 8 XI 1939 r. nadprezydent prowincji sl&skiej w pismie do pre
zydent6w rejencji nakazywal pospieszne zawieranie um6w z przedsie
biorcami prowadz&cymi prace budowlane, tym ostatnim zas polecal zor
ganizowanie obozu dla jenc6w i wyposa:i:enie go w niezbedne urz&dzenia. 

20 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do landrat6w, Opale 28 X 1939, k. 140. 
21 Sprawozdanie z konferencji w Nadprezydium Prowincji Slc1skiej we Wrocla

wiu z dnia 3 XI 1939, k. 102-103. 
22 Notatka dotyczc4ca zatrudnienia jeilc6w wojennych, k. 102-103. 
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Nadprezydent ponawia! zakaz kontaktowania sii; ludnosci cywilnej, 
zw!aszcza kobiet, z jencami, za!atwiania korespondencji jencom przez 
osoby. cywilne, dostarczania wszelkich pism drukowanych, nawet o cha
rakterze religijnym. Wszystkie te zakazy czyniono nie tylko z obawy 
przed przekazywaniem przez jenc6w na zewm1trz wiadomosci o charakte
rze szpiegowskim, lecz takze przed przenikaniem w szeregi jenc6w wiado
mosci podtrzymujqcych ducha i solidarnosc. Obawiano si� r6wniez od
dzia!ywania na jenc6w komunist6w niemieckich "· 

Szybkim rozpocz�ciem prac zainteresowane bylo r6wniez OKW. Urz�
dowy ok6lnik Naczelnego Dow6dztwa Wehrmachtu, wydany w dniu 2 XI 
1939 r., regulowal stawki plac w melioracjach, rolnictwie, lesnictwie oraz 
pracach budowlanych. 

W rolnictwie jency pracujqcy na dni6wk� otrzymywali od zatrudnia
jqcego ich przedsi�biorcy 0,06 marki na godzin�. Wynagrodzenie mie
si�czne wynosilo 13,50 mk, z czego jeniec otrzymywal 13 mk, po potrq
ceniu przez stalag 50 fen. na oplacanie jenc6w pracujqcych wewnqtrz 
obozu. · Praca akordowa, wbrew pozorom, nie byla lepiej platna. Jeniec 
otrzymywal 80"/o stawki wynagrodzenia akordowego obowif!ZUjqcego 
w miejscowosci, w kt6rej pracowa!; zmuszony byl jednakze zwracac 
przedsi�biorcy koszty wyzywienia, zakwaterowania i odziezy. Potrqcenia 
z tego tytulu, jak r6wniez potrqcenia dokonane przez stahi.g (50 fen.), 
zr6wnywaly w sumie zarobek jenca pracujf\cego na akord z zarobkiem 
pracujf!cego na dni6wk�. 

W pracach budowlanych wynagradzano jenc6w w zaleznosci od sto
pnia posiadanych umiej�tnosci i zaawansowania w danej dziedzinie. Po
mocnik budowlany jak i fachowiec pracujf!CY na dni6wk� otrzymywali 
tylko 600/o stawki godzinnej obowif!ZUjqcej wszystkich robotnik6w bu
dowlanych w calej Rzeszy (55 fen.), a wi�c 33 fen. Wynagrodzenie jen
c6w wojennych pracujqcych na akord obliczano w wypadku pomocnika 
budowlanego i fachowca przez doliczenie im dod,atkowo 30°/o stawki go
dzinnej. W budownictwie obowif\zywal 8-, a w rolnictwie 9-godzinny 
dzien pracy. R6wniez w budownictwie po dokonaniu wyzej wspomnia
nych potrqcen zarobki jenc6w praktyc1nie zr6wnywaly si� z zarobkami 
pracujf\Cych w rolnictwie ''· 

W pracach melioracyjnych obowif!zywaly teoretycznie wyzsze stawki, 
faktycznie jednak w akordzie i dni6wce zarobek jenca nie przekraczal 
13 mk. 

23 Nadprezydent prowincji Slc1skiej do prezydenta rejencji opolskiej, pismo z 8 
Xll 1939, k. 113-114. 

24 Odpis pisma OKW z dnia 2 Xl1 1939 w spra"wie wynagrodzeri jeric6w wojen
nych za prac�, k. 116---117. 

5 - Sob6tka 1970/1 



66 Janusz Sawczuk 

Rolnictwo, lesnictwo, prace melioracyjne i drogowe nie mialy pozostac 
jedynymi · dziedzinami, w kt6rych zamierzano wykorzystac jenc6w wo
jennych na SI11sku i w rejencji opolskiej. Juz 13 XI 1939 r. mi�dzy Kra
jowym Urz�dem Pracy na SI11sku a Inspektoratem do Spraw Gospodarki 
Wojennej doszlo do porozumienia w sprawie dalszego zatrudnienia. 
W odnosnym pismie czytamy: ,,Zatrudnienie jenc6w nast�puje nadal 
w pierwszym rz�dzie w rolnictwie i lesnictwie. 0 ile b�d1\ jeszcze do dy
spozycji jency wojenni, dostarczani przez dalszy dow6z lub tez zwolnienie 
z rolnictwa, b�dq oni zatrudnieni wedlug nast�puj11cej hierarchii potrzeb: 
w g6rnictwie, szczeg6lnie w kopalniach w�gla brunatnego i rud, w me!io
racjach i innych pracach· wiejskich, w pracach naprawczych na kolei, 
w pracach budowlanych lez11cych w gestii zarz11d6w dr6g wodnych, przy 
budowlach planu czteroletniego oraz przy innych pracach nie stoj11cych 
w zadnym bezposrednim zwi11zku z dzialaniami wojennymi" ••. 

Zatrudnienie je6c6w w rejencji opolskicj 
I - rolnictwo. II - melioracje, III - zaklady przemyslowe i inne inwestycje 

Zatrudnienie wg meldunk6w 
Urz�dy pracy z 11 XII 1939 r. J z 28 XII 1939 r. J z 11 I 1940 r. 

J II J III J J II J•m J r lrrlm 

Gliwice 329 329 289 100 
Kluczbork 295 40 295 40 195 40 
Nysa 394 20 404 20 294 20 
Prudnik 978 30 978 30 778 60 30 
Opole BOI 460 571 816 460 571 756 635 515 
Racib6rz 100 120 135 

Razem 12897 / 460 / 661 / 2942. / 460 / 661 / 2447 1 695 1 705 
��------+--�--�-

1 r, II, HI razem: 4018 / I, II, III razem: 4063 II, II, III razem: 3847 

Naborem nowych jenc6w do tych prac mialy si� zaj11c kom6rki urz�
d6w pracy specjalnie stworzone w stalagach. Jednym z wazniejszych za
lecen instrukcji bylo zatrudnianie jenc6w zgodnie z ich zawodem wyuczo
nym b11dz wykonywanym przed ""jnq ••. 

Mimo energicznej dzialalnosci w!adz zmierzajqcych do jak najszyb
szego zatrudnienia jenc6w w pracach melioracyjnych i budowlanych 
zwalnianie z rolnictwa odbywa!o si� powoli. Z raport6w o stanie zatrud
nienia wynika, iz zdecydowaina wi�kszosc jenc6w pozostawa!a nadal do 
dyspozycji rolnictwa, a stosunkowo ma!a cz�sc rozpocz�!a prac� innego 

2s Pismo nadprezydenta prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji opolskiej 
z dnia 13 � 1939, odpis wytycznych dotyczqcych zatrudnienia jeilc6w .wojennych 
opracoWany na podstawie zalecell slu:ibowych dla komendant6w stalag6w, k. 130. 

26 Tam:ie. 



Jellcy p_olscy w rejencji opolskiej 67 

rodzaju. Stan rzeczy na terenie rejencji opolSkiej ilustruje powyzsza ta
bela "· 

Brak jest w zal&czonej tabeli danych co do liczby jenc6w zatrudnio
nych przy budowie dr6g. Najprawdopodobniej prace te nie zostaly 
w og6le podj<,te przez wladze lokalne przed pocz&tkiem 1940 r. Wydaje 
si<,, ze o tym niech<,tnym rozpoczynaniu rob6t poza rolnictwem zade
cydowala zblizaj&ca si<, zima, kt6ra sklonila lokalne wladze do przesuni<,
cia prac budowlanych na wiosn<, 1940 r. Wladze rejencji zgadzaly si<, 
w tej kwestii z tendencjami terenu. Prezydent rejencji w pismie do nad
prezydenta z dnia 6 XII 1939 r. wyrazil obaw<,, ze: ,,melioracje i budowa 
dr6g zostan& prawdopodobnie zaniechane ze wzgl<,du na niesprzyjajqce 
warunki atmosferyczne" 2s. 

Sytuacji w tej kwestii nie zmienily nawet naciski, wywierane na 
prezydenta rejencji opolskiej przez wladze prowincji, w kierunku jak 
najszybszego rozpocz<,cia tych prac, jeszcze przed zakonczeniem roku 
finansowego. W dniu 21 XI 1939 r. nadprezydent przypominal o koniecz
nosci energicznego podj<,cia rob6t "· Problem szybkiego rozpocz<,cia prac 
poza rolnictwem stal si<, takze przedmiotem narady prezydent6w rejencji 
sl&skich w dniu 21 XII 1939 r. Stwierdzono w czasie jej trwania, ze land
raci i nadburmistrzowie miast, kt6rym przyznano kontyngenty jenc6w 
wojennych, winni: ,,przylozyc si<, do tego, aby jak najszybciej zuzytko
wac istniejqce zasoby finansowe przez zatrudnienie jenc6w i bezrobot
nych, by w ten spos6b unikn&c cofni<,cia dotacji" '°· Zarz&d Si&skiego 
Zwi&zku Prowincjonalnego (Schlesischer Provinzial verband) r6wniez z kon
cem 1939 r. przypominal prezydentowi rejencji opolskiej, ze aby zapo
biec stracie srodk6w finansowych wyasygnowanych przez wladze na 
wspieranie prac wykonywanych z udzialem jenc6w wojennych i bez
robotnych, nalezy „zatroszczyc s;-, w poszczeg6lnych powiatach o jak naj
szybsze rozpocz<,cie prac przy melioracjach i budowie dr6g, w przeciw
nym bowiem razie wsparcia finansowe przeznaczone na te cele zostan& 
poszczeg6lnym powiatom cofni<,te" ,1. 

W lutym 1940 r. na terenie powiatu opolskiego w melioracjach i bu-

27 Tabela ·sporzqdzona zostala na podstawie raport6w o stanie zatrudnienia na 
Slc:1sku, zamieszczoriych na k. 152, 170, 173. 

28 Pismo prezydenta rejencji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej 
z 6 XII 1939, k. 136 i n. 

29 Nadprezydent prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji w Opolu, pismo z 21 
XI 1939, k. 145. 

30 Wyciqg z notatki o rozmowie nadprezydenta prowincji Slqskiej z prezyden
tami rejencji °§Ic:1skich w dniu 21 �II 1939, k. 148. 

31 Nadprezydent prowincji Slqskiej do prezydenta rejencji opolskiej, pismo 
z 28 XII 1939, k. 15f 
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dowie dr6g pracowa!o w sumie 475 polskich jenc6w. W pozostalych po
wiatach rejencji opoJskiej w zasadzie nie kontynuowano prac budowJa
nych, czego potwierdzeniem byla seria meJdunk6w Jandrat6w z Jutego 
i marca 1940 r. 32 Wynika z nich, ze jency zatrudnieni poprzednio przy 
pracach budowJanych zostali z powodu silnych mroz6w odwolani do 
kwater, a nawet CZElSciowo wycofani do obozu w Lambinowicach. Land
raci prawie wszystkich powiat6w pJanowali na wiosnEl 1940 r. zwiElksze
nie zapotrzebowania na tEl silEl robocz,i ". Tak np. w powiecie opoJskim 
przewidywano zatrudnienie dodatkowo okolo 350 jenc6w "· · 

W rejencji nie doszlo jednakze do pJanowanego przez Jandrat6w 
wzrostu zatrudnienia jenc6w. Z koncem Jutego 1940 r. nadprezydent 
prowincji pisal w pismie poufnym do radcy Schmidta przy urzEldzie pre
zydenta rejencji opoJskiej, powoluj,ic siEl na OKW, ze wszyscy jency zo
stan,i wycofani ze SJ,iska i zast,ipieni przez przymusowych robotnik6w 
cywilnych z rejencji katowickiej 35. Pocz,iwszy od polowy marca z terenu 
SJ,iska miano ewa!kuowac 12 tys. jenc6w "; jeszcze w Jutym liczbEl tr: 
zmniejszono do 10 tys. Pozostac zatem mialo na terenie prowincji sJ,i
skiej okolo 10 tys. jenc6w. Wycofanie jenc6w ze SJ,iska by!o czElsci,i 
zapJanowanej na wiElksz,i skaJEl akcji ewakuowania okolo 80 tys. jenc6w 
PoJak6w ze wschodnich i srodkowych teren6w Rzeszy w ceJu zatrudnie
nia ich na zachodnich obszarach panstwa w miejsce wycofanych, w przed
dzien wybuchu wojny z Francj,i, robotnik6w cudzoziemskich 37, Ewakuo
wac miano przede wszystkim jenc6w przebywaj,icych w obozach (ceJem 
przygotowania tych ostatnich dJa spodziewanych jenc6w panstw zachod
nich), w nastElpnej koJejnosci z zaklad6w pracy, z melioracji, bud6w 
drogowych i wreszcie, az do osi,igniElcia pJanowanej liczby, z roJnictwa. 

W rejencji opoJskiej miano ewakuowac jenc6w z obozu w Lambino
wicach. UrzEldy pracy na terenie tej rejencji i SJ,iska otrzymaly polecenie 
nieprzy)mowarria daJszych zam6wien na jenc6w wojennych. ·Jedynie 
Urz,id Pracy w OpoJu (a w rejencji wroc!awskiej ZgorzeJec i Zagan 
z tamtejszych oboz6w) by! upowazniony do dalszego posredniczenia 

32 Meldunki landrat6w z terenu rejencji opolskiej o zatrudnieniu jeflc6w, 
k. 201-221. 

33 TamZe. 
34 Pismo landrata opols'kiego da prezydenta rejencji w Opolu w sprawie ilo§ci 

jeiic6w zatrudnionych w powiecie, pismo bez daty dziennej, luty 1940, k. 201. 
,3s Nadprezydent prowincji do radcy rejencji opolskiej Schmidta, ptsmo z 28 H 

1940, k. 191. 
36 Prezydent Krajowego Urzedu Pracy na Slclsku do kierownik6w urzed6w 

pracy w okregu, pismo z 1 III 1940, k. 193. 
137 Minister pracy Rzeszy da prezydenta Krajowego Urzedu Pracy na Slclsku, 

pismo z 23 II 1940, k. 195-196. 
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w zatrudnianiu jenc6w wojennych z obozu .w Lambinowicach, jednakze 
wyl'lcznie do prac kr6tkotenninowych 38• 

ZaTZ'ldzenie o ewakuacji ograniczy!o w rejencj'i oporskiej zasi�g i roz
miary zatrudnienia. JeJ\.cy polscy mimo to nadal przebywali i pracowali 
na jej obszarze, choc na skutek braku danych trudno dok!adnie okreslic, 
gdzie i w jakiej liczbie przystl\pili do prac na wiosn� 1940 r. 

Ewakuacja jeJ\.c6w z terenu rejencji opolskiej post�powa!a bardzo 
powoli. J ezeli nawet w okresie od marca do czerwca 1940 r. stosowano 
si� do tego zarzl\dzenia, by!a to akcja na skal� niezbyt duz!\. We wspo
mnianym czasie liczba jeJ\.c6w zameldowanych w stalagu w•Lambinowi
cach nie wykazywa!a wi�kszych zmian w stosunku do stanu szacunkowe
go obozu z poprzednich miesi�cy i wynosi!a oko!o 5,5 tys. W zwi'lzku 
z przybyciem pierwszych transport6w jenc6w angielskich liczba ta wzro
s!a w koJ\.cu czerwca do 11 040 39

• 

Pierwszy kontyngent jenc6w francuskich w liczbie 1000 os6b rozpo
cz'!l prac� na Sl'lsku w maju 1940 r. Zgodnie z rozporz'ldzeniem OKW 
wycofano na lewy brzeg Odry wszystkie komanda jenc6w wojennych 
Polak6w, zatrudnionych na terenach prawobrzeznych ••. JeJ\.c6w prze
znaczonych do ewakuacji sci'lgni�to do obozu w Lambinowicach. Z koJ\.
cem maja 1940 r. prezydent Krajowego Urz�u Pracy na Sl'lsku naka
zywa! bezzw!oczn'l wymian� rolniczych polskich komand pracy na jeJ\.
c6w francuskich. W po!owie czerwca nadprezydent prowincji zwr6ci! si� 
do landrat6w i lmrmistrz6w z poleceniem, ,,by jeJ\.c6w polskich, o ile SI\ 
jeszcze zatrudnieni, natychmiast wymienic na francuskich i angielskich 
jenc6w wojennych" "· Wraz z zatrudnieniem jeJ\.c6w paJ\.stw zachodnich 
OKW nakaza!o odseparowanie Anglik6w i Francuz6w od polskich jenc6w 
i robotnik6w cywilnych "· 

38 Pismo prezydenta Krajowego UrzE:du Pracy na Sl�sku do kierownik:6w urzE:
d6w pracy w okr�gu, 1 'rDI 1940, k. 194. 

"9 W stalagu Lambinowice znajdowalo siE: wedlug meldunk6w z dni: 25 IV 
1940 - 5667 jellc6w polskich, 15 V 1940 - 5234, 27 IV 1940 - 5980, 27 VI 1940 -

5817. Dane co do ewakuacji zawiera r6wnieZ kr6tkie sprawozdanie z dzialalnoSci 
obozu w Lambinowicach za lata 1939-1941. W dokumencie czytamy: ,,Am 6.3.1940 
ging der erste Transport von 1000 polnischen Kriegsgefangenen nach dem Westen 
(Stalag Limburg). Bis zum 4.7.1940 wurden insgesamt 6619 polnische Kriegsgefan
genen nach dem Westen abgegeben. Der Res} der polnischen Kriegsgefangenen 
(641) wurde entlassen und den bisherigen Arbeitgebern als polnische Zivilarbeiter 
übergeben. Es blieben nur noch die Polen aus dem russischen Interessegebiet 
und die Ukrainer sowie Weissrussen ... " Archiwum Muzeum Martyrologii Jetic6w 
Wojennych w Lambinowicach, mikrofilmy: moskiewski i praski. 

40 Wyci�g z konferencji prezydent6w rejencji w dniu 23 V 1940, k. 232. 
41 Prezydent rejencji · opolskiej do landrat6w i ·burmistrz6w, pismo z 14 V1I 

1940, k. 249. 
42 Odpis pisma ministra pracy Rzeszy do prezydent6w krajowych urzE:d6w pracy 

w prowincjach wschodnich, k. �44. 
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Mimo wycofania zdecydowanej wi�kszosci polskich wojskowych cz�sc 

z nich nadal przebywa!a i pracowala na terenie rejencji. W sierpniu ko

mendant obozu w Lambinowicach pisa! do prezydenta rejencji opo!skiej, 

ze w obozie znajduj& si� tylko jency angielscy oraz polscy narodowosci 

ukrainskiej i ze ci ostatni zatrudniani Sq nadal na obszarze rejencji "· 

DIE BESCHÄFTIGUNG VON POLNISCHEN KRIEGSGEFANGENEN 

IM REGIERUNGSBEZIRK OPPELN IN DEN JAHREN 1939-1940 

IM LICHTE DEUTSCHER QUELLEN 

Der Verfasser behandelt dieses Problem auf Grund von Verordnungen und 

Rundschreiben der zentralen Behörden des Dri,tten Reiches, des Oberkommandos 

der Wehrmacht, der lokalen Behörden in Schlesien, des Regierungspräsidenten von 
Oppeln sowie des Landes-Arbeitsamt Schlesien. Dargestellt werden folgende 

Probleme: Vorbereitungen für die Beschäftigung von Gefangenen, die für die 

Arbeitskommandos geltenden Vorschriften, die Art und Weise der Organisation 
der Arbeitskommandos, die Anzahl der Beschäftigten in den einzelnen Wirtschafts

zweigen (hauptsächlich in deir Landwirtschaft, im Forstwesen, Bauwesen und später 
auch in der Industrie) sowie die Arbeits- und Lohnbedingungen de'r Gefangenen. 

43 Pismo komendanta stalagu w Lambinowicach do prezydenta rejencji opol

skiej z 5 VIII 1940, k. 279. 



MATERIALY I MISCELLANEA 

Sob6tka 1970 1 

JERZY BURCHARDT 

POLSKIE NAZWY OSOBOWE I TERENOWE POD TRZEBNIC.I\ 
I MILICZEM W XIX WIEKU 

Zbiory Powiatowego Archiwum Panstwowego we Wroclawiu, na 
kt6rych opiera si� niniejsze studium, obejmujq m. in. dwa obszary zaj
mowane jeszcze w XIX w. przez wi�kszosc ludnosci z polskim j�zykiem 
macierzystym, tj. p6lwysep trzebnicki na pograniczu powiat6w trzebnic
kiego i milickiego na lewym brzegu Baryczy oraz przycz6lek olawski na 
lewym brzegu Odry, pokrywajqcy prawie caly powiat i przylegl'l cz�sc 
powiatu wroclawskiego '· Terminy te oraz zarys granic wyznaczonych 
nimi obszar6w w zasadzie zostaly oparte na artyku!ach J6zefa Gierow
skiego •. Pewne poprawki odnosnie do zasi�gu polszczyzny s]qskiej 
w XIX w. oraz krytyczne u�agi pod adresem dotychczas wykorzysty
wanych zrodel do jej dziej6w wni6s! Tadeusz Ladog6rski '· 

Aktualny stan badan upowaznia w dalszym ciqgu do stwierdzenia, 
ze granica j�zykowa polsko-niemiecka w XIX w., przynajmniej do cza
s6w Bismarcka, obejmowala p6lwysep z dominacjq mowy polskiej na 
lewym brzegu Baryczy, w rejonie Twardog6ry, Zmigrodu, Prusic i Trzeb
nicy. Podstawa tego p6!wyspu opierala si� o zwarty obszar polszczyzny 
ziem sycowskiej i ostrzeszowskiej. Oczywiscie, okreslenie p6lwyspu jako 
,,trzebnicki" jest umowne, gdyz w XIX w. zdecytlowana wi�kszosc lud
nosci miast p6!nocnego Slqska, w tym takze Trzebnicy, byla zniemczona. 

1 Artykul omawia takZe marginesowo, na podstawie dotychczasowej literatury, 
zasi�g polszczyzny na przycz6lku olawskim i wyspie wiqe:owskiej oraz podaje 
przykladowo kilkadziesüit nazwisk polskich z tego terenu, lecz centrum uwagi 
autora zajmuje polskoSC powiat6w wymienionych w tytule. Wszystkie ir6dla ar
chiwalne wykorzystane w niniejszej pracy pochodz& z Powiatowego Archiwum 
Par'lstwowego we Wroclawiu. Wyjc1tek stanowi Komisja Generalna, bE:dc1ca zespo
lem Archiwum Pa6stwowego m. Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego we 
Wroclawiu. 

2 J. A. G i e r o w s k i, PolskoSC Slqska w poczqtkach xrx w. w Swietie nie
znanej ankiety koScielnej z 1814 r. (Sob6tka, 1948, z. 2). 

3 T. La d o g 6 r s k i, Uwagi o Zr6dl�ch dotyczqcych zasi�gu mowy polskiej na 
Dolnym S!qsku (1780-1840) (Studia S!�skie, t. X, Katowice 1966). 
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W szczeg6lnosci wecllug Gierowskiego granica p6lwyspu rozpoczyhala si� 
w Mozdzanowie na pograniczu powiat6w milickiego, sycowskiego i odo
lanowskiego i biegla na zach6d do Czeszyc, gdzie skr�cala na poludnie, 
si�gajqc Zeleznik6w. Od tej wsi posuwala si� ku zachodowi, dochodzqc 
do Baryczy kolo Ksiqz�cej Wsi, po czym tq rzekq szla az po Zmigr6d 
i omijala go od poludnia. 

W niniejszym artykule autor przedstawi prob� dalszego udokumen
towania przebiegu zachodniej, poludniowej i wschodniej delimitacji p6!
wyspu trzebnickiego, zgadzajqc si� w najog6lniejszej koncepcji z poglq
dami Gierowskiego, kt6ry nie dysponujqc materialem onomastycznym 
slusznie m6gl w6wczas stwierdzic, ze dalszy odcinek przebiegu granicy 
p6lwyspu nie jest pewny '· Jest jednak bezsporne, ze wsie parafii kato
lickiej w Powidzku - jak podaje ankieta kurii wroclawskiej z 1814 r. -
m6wily po pols1'u. A zatem ustalenie, ze granica p6lwyspu od zachodu, 
pozostawiajqca po polskiej stronie wsie W�glewo, Bor·z�cin, Dobrosla
wice i Przedkowice, wydaje si� w pelni uprawnione. Ponadto istniejq 
pewne poszlaki naprowadzajqce, ze moze takze i wsie Ligotka, Piotrowice 
Male, Kroscina Mala i G6rkowice, polozone tuz pod Prusicarni, nalezaly 
do obszaru polszczyzny 5. 

Wylqczne wyst�powanie polskich nazw terenowych (tj. nazw p61, 
lqk, staw6w, dr6g i las6w), i to w znacznej liczbie - 5-6 takich nazw 
w kazdej miejscowosci, we wsiach Wszemir6w, Pawl6w Trzebnicki, Brzy
k6w i Szczytkowice okolo 1830 r. - pozwala w dosc pewny spos6b 
zlokalizowac granic� poludniowq p6lwyspu •. W miejscowosciach lezq
cych na poludnie od linii o przebiegu r6wnoleznikowym, utworzonej 
przez te .4 wsie, polskie nazwy terenowe pojawiajq si� pojedynczo lub 
w towarzystwie wi�kszosci nazw niemieckich 7. Izolowane przyklady 

4 G i e r  o w s k i, op. cit., s. 414. 
5 We wsiach tych znajduje si� powaZna Ho.SC nazwisk polskich1 i to takich, 

kt6re wyst�pujct w Sijsiedniej, niewqtpliwie polskiej parafii Powidzko; polskie na

zwy terenowe pojawiaj4 si� poza tym we wsiach Barkowo, 1Bychowo i Skokowa; 

0. L. Go e d s c h e, Geschichte und Statistik des Militsch-Trachenberger Kreises, 

Milicz.-Wroclaw 184"7, na s. 18'3, 176, 173 i 174 przytacza polskie nazwy wsi 

KroScina Mala (Kroczynki), Görkowice i Ligotka, gdy natomiast nie czyni tego 

dla wsi leZctcych dalej na poludnie i na zach6d od Prusic. 
6 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z powiatu Trzebnica, nr 120 (Wszemir6w, 

r. 1829 - Goy, Porembe, Wotarke, Labinze, Scheroken); Komisja Generalna we 

Wroclawiu, nr I/13918 (Pawl6w Trzebnicki, r. 1829 - Utraten, Mackern, Sehwetz

unke, Masufken, Kadupken); nr T-7, T-59 (Brzyk6w, r. 1820 - Gorke, Kapainen, 

Wielunken, Blonie, Niewen); nr T-62 (Szczytkowice, r. 1821 - Niewen, Papufke, 
Schrenok, Wirschnick, Tiike, OLzinne). 

1 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 53 (Ksif;ginice, 

r. 1828 - Btoine); nr 103 (Budzicz, r. 1823 - Katschunke); nr 70 (Machnice, 
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wi„kszej liczby polskich nazw terenowych znajdujemy w Obornikach 
S!&skich (6 nazw), a takze w Cerekwicy '· 

Likwidacja w 1800 r. polskiego pastoratu w Trzebnicy z ca!& pewnos

ci& walnie przyczynila si" do wygasni„cia polszczyzny w parafii trzeb

nickiej. Okolo 1830 r. zyli jeszcze w Trzebnicy i okolicznych wsiach 

starzy ludzie pami„taj&cy mow" polsk&, ale decyduj&cy glos mialo juz 

nast„pne pokolenie, zniemczone. 

Wschodnie. pogranicze p6lwyspu trzebnickiego nie rysuje si" jasno. 
Polskie SI\ nazwy p61 otaczaj&cych Komor6wko, oba Uje:i:d:i:ce, Wielki 

i Maly, Domanowice, ale juz w Komorowie cztery jedynie zachowane 

nazwy terenowe SI\ niemieckie, dla Ligoty Trzebnickiej, Koczurek i Brze

zia brakuje odpowiednich material6w, a w Ja:i:winach, gdzie zachowaly 

si" tylko nazwy staw6w, dwie z nich SI\ niemieckie, a dwie polskie •. 

Mozna przypuszczac, ze linia przebiegajqca od Szczytkowic do Maslowca 

(po stronie polskiej) oddaje mimo to trafnie t„ wschodni& delimitacj<,. 

Dalszy przebieg granicy p6lwyspu, ad Maslowca i przez Biedaszk6w 

Wielki do Brzezia, w swietle materialu antroponimicznego i wywiad6w 

wsr6d autochton6w z Bukowic, raczej nie budzi w&tpliwosci. Jeszcze po 

I wojnie swiatowej w Komorowie, Biedaszkowie Wielkim, a nawet we 

Wszemirowie pod Prusicami, mieszkali ludzie z rod6w chlopskich osiad-

r. 1836 - Lisken), poza tym 6 nazw niemieckich; Kom. Gen. we Wroclawiu, 
nr T-·97 (Zawohia r. 1873 ·- Breschine); nr T-120 (Marcinowo, r. 1829 - jedina 
nazwa, i fo nierniecka); Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow .. Trzebnica, nr 86 
(Nowy Dw6r, r. 1843 - trzy nazwy niemieckie), Kom. Gen. we Wroclawiu, nr T-118 
(Nowy -:Öw6r, r. 1872 - jw.); Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, 
nr 83 (Marz�cin Maly, r. 1832 - dwie nazwy niemieckie); Korn. Gen. we Wrocla
wiu, nr T-102 (Wielka Lipa, Osola, r. 1839 - wylqcznie nazwy niernie.ckie); 
Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z povf Trzebnica, nr 131 (Strupina r. 1826 -
nazwy niernieckie), Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-115 (Szewce, r. 1830 - nazwy 
niemieckie). 

s Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 149 (Cerekwica, 
r. 1839 - Blonie); Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-74 (Cerekwica, r. 1835 -
Goy); nr T-60 (Oborniki Slqskie, r. 1822 - Makufken, Nawine, Sitten, Laczisken, 

Zechowe, Kaden); obornickie nazwy terenowe nie pozwalajq jednak zapominaC, 
Ze w pierwszej polowie XIX w. polskie nazwy osobowe stanowily w tej mi�sco

woSci liczb� znikomq, por. Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, 
nr 88 (recesy z r. 1822 i

•
l827). 

9 Par. Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-110 (UjeZdziec Wielki, r. 1858); nr T-155 
Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 55 (Kornorowo, r. 1829 - pi�C nazw nie
(Komor6wko, r. 1846), a takZe cytowane juZ T-46, T-59; T-62; Zbi6r Reces6w 
mieckich); Korn. Gen. we Wroclawiu, nr T-37 (JaZwiny, r. 1859 - Jeschin Teich, 

Muche Teich, Wüste Teich, Brett Teich). 
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!ych tu z dawien dawna, noszqcy polskie nazwiska oraz m6wiqcy dobrze 
i ch�tnie macierzystq polskq gwarq slqskq 10_ 

Omijajqc od p6!nocy zniemczony w XVIII w. Skorosz6w granica p6!
wyspu trzebnickiego bieg!a z kolei r6wnoleznikowo przez Lazy do Bu
kowic. R6wnoiegle do p6twyspu polskiego przechodzit klin niemiecki, 
kt6ry znad dolnej Widawy i dolnej Olesnicy na p6tnoc od Wroctawia 
wdart si� przez Cerekwic� i Zawoni� az do Ozeszowa, Kuzniczyska 
i Skoroszowa, skqd posuwat si� dalej, dqzqc do polqczenia z obszarem 
niemieckim dolnego prawobrzeza Baryczy, odgradzajqcym p6twysep trze
bnicki od Wielkopolski. Z Bukowic granica obszaru polskiego skr�cata 
na potudnie do Luczyny, po czym posuwata si� przez Sadk6w na wsch6d 
do Ostrowiny, gdzie lqczyta si� ze zwartym w6wczas jeszcze terytorium 
o wi�kszosci j�zykowej polskiej, do kt6rego wchodzily ziemie sycowska 
i namystowska, stanowiqce kontynuacj� polszczyzny malopolskiej od 
wschodu, wielkopolskiej od p6lnocy i slqskiej od poludnia. Do tego ob
szaru zwartej polszczyzny nalezata w6wczas potudniowa i wschodnia 
cz�sc powiatu olesnickiego. Wlasciwie juz w Bukowicach p6lwysep trzeb
nicki lqczyl si� z tym obszarem 11. 

Badania T. Ladog6rskiego pozwalajq uzupelnic dane J. Gierowskiego 

10 Roman Sieraczek
1 

majqcy w 1966 r. 78 lat, autochton z Bukowic, powie
dzial autorowi niniejszego artykulu, Ze z Komorowa pochodzil jego szwagier J6zef 
Cygon (Zigon) m6wi.icy dobrze po polsku, a w· Biedaszkowie Wielkim mieszkal 
J6zef Klabauske, kt6ry z Sieraczkiem zaznajomil si� na odpuScie w Koczurkach, 
po czym goScil go w swoim domu w Biedaszkowie (Sieraczek byl w6wczas mlodym 
czlowiekiem, a Klabauske mial po I wojnie Swiatowej ponad 50 lat), gdzie obaj 
rozmawiali przez caly czas po polsku. Rodzina Cyganöw (Zigon) cieszy siE: doskonal.:t 
dokumentacjq genealogicznq (Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13230, Komor6wko, 
r. 1846 - Anton Ziegon; nr I/13615, Koczurki, r. 1825 - Joseph Zigon; Zbi6r 
1leces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 137, UjeZdziec Wielki, r. 1831 -
Friedrich Zigon), eo jest dalszym argumentem za polsko.Scii:l, Komorowa, w kt6rym 
wiek przedtem urodzil si� i nauczyl jE:zyka polskiego od miejscowych Polak6w 
znakomity rpastor wroclawski i obrollca polsko.Sci Jerzy Schlag. Naz,wisko Kla

bauske spotykamy w 1844 r. w Brzetnie w poWiecie trzebnickim w formie Kla
boske (na terenie powiatu trzebnickiego stale spotykamy alternacj� o, wymawia
nego ou, z au, np. Tscheschlauke of--+ Tschesloke, Tirauke of--+ Tiroke, Petrauske of--+ 
Petrosk� itp.� co jest zjawiskiem normalnym w gwarze p6lnocnoS1qskiej). J{asper 
Ktab·auske wyst�puje w 1676 r. w Smogorzowie Wielkim w powiecie wolowskim, 
por. J. J u n g  n i t z, Visitationsberichte der Diözese Breslau, Archidiakonat .Bres
lau, cz. I, Wroclaw 1902, s. 414. Jeszcze w 1941 r. Stanislaw Nowak, rolnik z L��ty 
w powiecie rawickim, kt6ry pojechal na Slqsk w poszukiwaniu mlockarni, rozma
wial we Wszemirowie pod Prusicami z 60-letniq wdowc1, autochtonkq, m6wiqcij 
doskonale po polsku. Blisko 80-letnia Marianna NiedtwiedZ: z Zielonejwsi, przed 
I wojn& Swiatowq pracujqca na fo·lwarkach w okolicy Stru,piny, mawiala, Ze ,,kolo 
Strupna wanielicy m6wili po polsku". Ale bylo to w pierwszych latach XX w. 

11 Gier o wsk i, op. cit., s. 414---417. 
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i rozszerzyc baz� p6lwyspu trzebnickiega na parafi� ewangelick& Wierz
chawice na paludnie ad Milicza, gdzie da 1820 r. adbywa!y si� kazania 
palskie "· Natamiast jest mniej prawdopodobne - zw!aszcza w swietle 
zebranego przez autora niniejszega artyku!u. materia!u antroponimiczne
go - by jeszcze z pocz&tkiem XIX w. znajdawa!a si� w wi�kszasci lud
nosc poh,ka pod Nowym Grodziskiem, Cieszkowem i Trzebickiem na 
p6lnoc ad Milicza 13• Stanowi!a ona tu chyba mniejszosc, a pod wp!ywem 
ko!onist6w hiemieckich tempo jej germanizacji by!o na pewno dosc 
szybkie, tym bardziej ze ani w Nowym Gradzisku, ani w Trzebicku nie 
by!o juz w tym czasie kazan polskich. Nie ulega za to Wqtpliwosci, opie
raj&c si� na zestawieniach statystycznych w aktach Landratury w Mili
czu, ze wsie Bartniki, Wr6bliniec i Kol�da, lezqce na pograniczu pawiatu 
milickiego i 6wczesnego powiatu adolanowskiega, by!y polskie i pasia
da!y zaplecze w zwartej palszczyznie tego ostatniego 14• 

Ksi�gi koscielne i recesy uw!aszczeniowe z terenu p6!wyspu trzebnic
kiega abak nazwisk podajq nieraz przezwiska polskie ,._ Jest bezsporne, 
ze ludzie m6wi&cy macierzystym j�zykiem niemieckim nie pos!ugiwaliby 
si� nimi. Mog!y one wytworzyc .si� i byc uzywane wyl&cznie w srodo
wisku j�zykowo polskim. Takie przezwisko, czy tez paralelne abok nie
mieckiego nazwisko palskie, notujemy w Rudzie Zmigrod2Jkiej na pra
wym brzegu Baryczy "· We wsi tej mamy zreszt& przewag� palskich 
nazwisk ", a ksi�gi parafii katolickiej w Radzi&dzu wykazuj& takze 
zdecydowanq wi�kszasc polskich nazwisk w Biedaszkowie, Rudzie Zmi
grodzkiej, Niezgodzie, Sza-rzynie, Wilkowie i Gatce. Dotyczy to jednak 
g!6wnie lat 1810-1820, bo potem sytuacja zmienia si� na korzysc an
troponimii niemieckiej, prawdapadobnie wskutek praktyki t!umaczenia 
nazwisk polskich daj&cych si� !atwo prze!azyc 1,. Parafia radzi&dzka, 
lez&ca na pograniczu sl&sko-wielkopalskim, na pocz&tku XIX w. ma 
jeszcze zywe kontakty z pograniczem Wielkopolski w okolicach Rawicza 

12 La d  o g 6 r s k i, op. cit., s. 106-107. 
13 Recesy uwlaszczeniowe Ujazdu, Tworzymirek G6rnych, Tworzymirek Wiel

kich, Wszewilk6w, Wielkiego i Maiego Wzi&chowa oraz Trzebicka wykazuj& sta
tystykE: ludnoSci chlopskiej z samymi nazwiskami typowo niemieckimi lub po 
1-2 nazwisk polskich z przygniatajijCij przev,1agc1 antroponimii niemieckiej (Land
ratsamt Militsch, nr 11, 112, 113, 114, 115, 126, 399). Recesy te pochodz& z lat 
1828-1837. 

14 Landr. Militsch, nr 132. 
u Landr. Militsch, nr 46; Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/13607, 1/13332, 1/14395; 

Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18. 
1s Landr. Militsch, nr 46. 
17 TamZe. 
18 Przyklady takiego postE:powania: Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13607; Lano'\r. 

Militsch, nr 46. 
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i w ksi�gach notuje si� ma!:i:enstwa Wielkopolan, np. z Pakos!awia, 
z Slqzaczkami z Wilkowa czy Niezgody ••. Szlachta polska, jak Rogalin
scy z Ostrobudek, Koz!owscy ze Stwolna, wlasciciele wielkopolskiego 
Laszczyna, bywajq te:i: w kosciele radziqdl'lkim jalko rodzice chrzestni 20. 

Wszystko to razem swiadczy, :i:e pomi�dzy przysz!ymi „Niemcami" ze 
Slqska a Wielkopolanami Prusy nie zdq:i:y!y jeszcze w tym czasie zbu
dowac bariery nienawisci. Ostro:i:nq konkluzjq tych wywod6w mo:i:e byc 
jednak tylko stwierdzenie, :i:e granica p6lwyspu trzebnickiego przynaj
mniej raz, i to w Biedaszkowie, gdzie i w latach trzydziestych XIX w. 
mamy wi�kszosc nazwisk polskich powierzchownie zgermanizowanych, 
i w Rudzie Zmigrodzkiej, gdzie zachowalo si� przezwisko polskie, wkra
cza!a na prawy brzeg Baryczy, skqd tylko kilkanascie kilometr6w dzielilo 
iil od czol6wki wsi wielkopolskich. Tak:i:e i w Zmigr6dku r6wnowa:i:qca si� 
ilosc nazwisk polskich i niemieckich sugeruje istnienie niemczqcych si� 
rodzin slqskich 21. 

Poza zasi�giem p6lwyspu trzebnickiego Gierowski ustalil istnienie na 
poludnie od Trzebnicy wysp polszczyzny w Strzeszowie i w Dlugol�ce. 
Wskazujqc na r6wnolegle u:i:ywanie nazwiska niemieckiego (Schlesinger) 
i przezwiska polskiego (Schlinsog = Sl�zook) wolno <przypuszczac, :i:e 
w Kotowicach nad Odrq, w poludniowo-

0

zachodnim zakqtku powiatu 
trzebnickiego, nie wygasla jeszcze ze szcz�tem mowa polska 22, przy
najmniej w 1821 r. Wyjasnienia tego zjawiska musimy szukac u Zimmer
manna, u kt6rego spotykamy twierdzenie, :i:e „wiele m6wi si� po polsku, 
zw!aszcza we wsiach klasztoru trzebnickiego" 2a. Kotowice bowiem do 
czasu rozwiqzania tej instytucji przez rzqd pruski do niej w!asnie nale
:i:aly, a klasztor jeszcze w XVIII w. byl twierdzq polskosci. 

Polszczyzna Dolnego Slqska obejmowala tak:i:e prawobrze:i:nq cz�sc 
powiatu o!awskiego oraz przycz6lek olawski na lewym brzegu Odry. 
Przycz6!ek ograniczala linia biegnqca z Radwanic w powiecie wroclaw
skim na poludniowy wsch6d przez Sw. Katarzyn� do Szostakowic, po 

·czym prowadzila zn6w na zach6d, by <przejsc Sl�� pod Rzeplinem, na
st�pnie ias lewym brzegiem tej rzeki do Wilczowa; stqd cofala si� znowu 
na wsch6d przez Bogun6w do Wilczkowic, gdzie skr�ca!a na po!udnie do 
Radoszkowic, nastE;pnie zn6w biegla na wsch6d przez Brze:i:mierz, by 
ponizej Godzinowic przeciqc rzek� Olaw� obejmujqc Godzikowice, i na 
wsch6d od Scinawy Polskiej dochodzila do Odry. W ten spos6b przycz6-

19 Amtsgericht zu Trachenberg, nr 54. 
20 Tamie. 
21 Landr. Militsch, nr 105. 
22 Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13607. 
23 F. A. Z i m m e r m a n n, Beiträge zur Besch1eibung von Schlesien, Brzeg 

1783-1796, t. IV, s. 316, i t. VII, s. 372. 
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lek olawski zawieral niemal caly lewobrzezny powiat olawski - z wy
jii1ikiem skrawka poludniowego - oraz przyleglii cz�sc powiatu wro
clawskiego ••. 

Poza przycz6lkiem na lewobrzezu byla jeszcze wyspa pod Wiiizowem 
w powiecie strzelin:skim z wsiami Stary Wiiiz6w, Ksi�zyce, Zborowice 
i Biskupice, w kt6rych jeszcze starzy ludzie m6wili po polsku 25• Drugii 
takii wysp� - wedlug Ladog6rskiego - stanowily wsie Brozec, Grodzie
szowice i Trzesnie. Wsie te z powodzeniem mozna zaliczyc do wyspy 
wiiizowskiej 20. 

Na p6lwyspie trzebnickim ostatnie kazania polskie wygloszono w ko
sciele ewangelickim w Pawlowie Trzebnickim w 1837 r., a na przycz6lku 
olawskim w kos7iele katolickim w Sobocisku w powiecie olawskim 
w 1842 r. 21 Ostatni ludzie m6wiiicy po polsku na przycz6lku wymarli 
pod koniec XIX w., a na p6lwyspie po I wojnie swiatowej "· 

Poniewaz szlachta polska na p6lwyspie trzebnickim najp6zniej z po
cziitkiem XVII w. ulegla zniemczeniu, w XIX w. polszczyzna znajdowala 
oparcie jedynie na wsi wsr6d chlop6w i rzemieslnik6w wiejskich, zajmu
jiicych bardzo rozne stanowiska w p6znofeudalnej hierarchii spoleczno
-ekonomicznej, poczynajiic od kmieci, a koncziic na chalupnikach. 
W Krosnicach w powiecie milickim byli nawet lasyci, kt6rych prawo 
do ziemi praktycznie nie istnialo "· 

Jest rzeczii interesujiicii, ze niekt6re bogatsze wsie chlopskie (np. Do
manowice, Ujezdziec Wielki) leziice na poludniowy wsch6d od Zmigrodu 
i na p6lnoc od Trzebnicy zachowaly najdluzej polskosc, natbmiast wsie 
biedniejsze, polozone nad dolnii Widawii w kierunku Wroclawia, zniem
czyly si� najp6zniej w XVIII w. (np. Ramisz6w) '"· W pierwszych kmiecie 
nosili cz�sto wyliicznie nazwiska polskie, a czasem nawet polskie prze-
21Wiska, w drugich natomia:st wyst�powali niera:z wyliicznie zagrodnicy 
i chalupnicy ze zdecydowanii przewagii nazwisk niemieckich. W pierw
szych solectwa byly obsadzone przez kmieci o nazwiskach polskich, 

2• Gi e ro w s k i, op. cit., s. 417. 
25 TamZe. 

26 La d  o g 6 r s k i, op. cit., s. 108. 
27 TamZe, s. 107; Gi e r  o w s k i, op. cit., s. 424---425; F. G. E. An d e r s, Hi

storische Statistik der evanoetischen Kirche in Schlesien, Wroclaw 1867, s. 400. 
28 J. W fl s o  w i c z, Stosunki j�zykowe na Stqsku w Swietle nauki niemieckiej, 

Wroclaw 1947; Swiadectwa autochton6w R. Sieraczka i W. Pachciarza, zamieszka

lych w Bukowicach przed i po I wojnie Swiatowej, m6wic1, Ze w.Sr6d niemczc1cej 

sie ludno.Sci roczniki do mniej wiecej 1880 r. w Bukowicach, Pierstnicy, Grabownie 

Malym, Komorowie i Biedaszkowie m6wily po polsku. 

29 Landr. Militsch, nr 45. 
30 Por. Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/14395, I/13258, :I/14063. 



78 J erzy Burchardt 

w drugich zas stanowiska te piastowali feudalowie lub pozamiejscowi 
drobni kapitalisci. 

Ci&glosc polskiej tradycji j�zykowej od zarania polszczyzny do XIX w. 
na przyczolku olawskim i na polwyspie trzebnickim nie mo:i:e byc kwe
stionowana. W XIX w. trwa na polwyspie trzebnickim caly szereg nazw 
osobowych zupelnie takich samych, jak w dokumencie ksi�cia Henryka 
Brodatego z 1204 r. Wystarczy wymienic kilkanascie, aby uzyskac obraz 
tej fenomenalnej ci&glosci: Dobrogost, Latek, Krupa, Slawik, Nierad, 
Mirek, Janisz, Malik, Domas, Stanisz, Skowronek, Z6raw, Golik, Lalek, 
Sierak, Godek, Panek, Radon. Wykaz ten daleki jest od wyczerpania "· 
Nazwiska te cz�sto tkwi& nawet w '!1azwach miejscowych w okolicach 
Trzebnicy, np. Janisz6w, Ramisz6w, Machnice, Brochocin itp. Z XVI w. 
notujemy nazwania chlopskie z Milickiego, jak Sikora, Dqbrowa, Sniezek, 
Switala, Zebranek, Klimaszek, !Hore tak:i:e maj& swych reprezentantow 
w XIX w.•2 

0 ci&glosci tej swiadcz& tak:i:e dawne imiona niemieckie w charakterze 
nazwisk, spolszczone nie do poznania w sredniowieczu przy zderzeniu ze 
staropolskim systemem fonetycznym, jak Jarnot, Kunot, Wiedrzych, ktore 
dokladnie odpowiadajq Arnoldowi, Konradowi i Fryderykowi "· 

Materialami do badan nad nazwiskami polskimi omawianych ziem 
sl&skich S'I: ksi�gi koscielne, jak ksi�ga slubow parafii Siedlce w powie
cie olawskim z lat 1766-1873, niezwykle cenna dzi�ki bogactwu antropo
nimii polskiej, zachowanej najcz�sciej w postaci zupelnie nie znieksztal
conej; ksi�ga urodzen, slubow · i ,;gonow parafii Strupina w powiecie 
trzebnickim z lat 1800-1820, zawieraj&ca material antroponimiczny 
polski, jednak z grafi& ju:i: znieksztalconq. 

Ksi�ga siedlecka w wi�kszosci wypadkow zachowuje nawet po 1850 r. 
pisowni� polsk&, np. Wieczorek, Prziware, Mierzwa, -Koza; ksi�ga stru
pinska u:i:ycza materialow zapisanyclj na zniemczonym ju:i: chyba 
w XVIII w. pograniczu powiatow trzebnic'kiego i wolowskiego. Przy
kladami jej zapisow niech b�d'I pod r. 1814: Patzocke, Garsitzke (s. 490), 
Zeslocke (s. 494), Klaboschke (s. 495), Suchhantke (s. 604); zapisy te sta
nowi'I wyraz graficzny nazwisk o brzmieniu Paco1;:k, Gorzicka, Cieslo1,:k, 
Klobo1,:szek, Suchanek. 

Cenne S'l tak:i:e ksi�gi stanu cywilnego z powiatu olawskiego; po-

31 K. M a 1 e c z y Jl. s k i, Codex diplomaticus nec non epistolaris Sil.esiae, t. I, 

Wroclaw 1956, nr 104 . 

.-i2 J. Gott s c h a 1 k, Beiträge zur Rechts-, Siedlungs- und Wirtschaftsge

schichte des Kreises Militsch bis zum Jahre 1648, Wroclaw 1930, s. 119. 

33 M. Gott s c h a 1 d, Deutsche Namenkunde, Berlin 1954; wbrew Gottschal

dowi jednak Wiedrzych (Biedrzych) nie jest zeslawizowam1 formc1 Dietricha, lecz 

Fryderyka. 
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chodz11 one wprawdzie dopiero z lat 1874-1879, ale obfituj11 w nazwiska 
polskie. Ich grafia zawiera juz cechy niemieckie, kt6rych nie ma w ksi�
dze siedleckiej, np. Sulitze, Knosalla, Thomasky, Woischke, Kuppi, 
Michalke, Rogoll, gdy w rzeczywistosci, przynajmniej w pierwszej po
!owie XIX w., wies o!awska wymawia!a je: Sulica, Knosala, Tomasek, 
Wojszko, Kupa, Michalek, RogOj!l; wsr6d nazwisk tych s11 tez hybrydy 
graficzne polsko-niemieckie, np. Kliemczyk, pisany przez polskie cz i nie
mieckie ie. 

P61wysep trzebnicki reprezentuj11 przede wszystkim ksi�gi koscielne -
wt6rniki pochodz11ce z terenu w!asciwosci by!ego S11du w Zmigrodzie 
(Amtsgericht zu Trachenberg) w powiecie milickim z lat 1810-1874. 
W szczeg61nosci wyst�pujq tu materialy antroponimiczne z parafii zmi
grodzkiej, powidzkiej, domanowickiej, barkowskiej; z teren6w zniemczo
nych w XVIII w. reprezentowane s11 tutaj nazwiska polskie (i niemieckie) 
z parafii strupinskiej, g6Powskiej, prusickiej, korzenskiej i cz�sciowo 
jeszcze polskiej parafii radzi11dzkiej. Z akt tych wynika, ze poza zasi�
giem p6lwyspu nazwiska polskie wyst�puj11 w mniejszosci, a w niekt6-
rych wsiach na prawym brzegu Baryczy tuz nad granic11 Wielkopolski, 
zw!aszcza w s11siedztwie powiatu· krotoszynskiego, nazwisk tych zupelnie 
nie ma (np. w Ujezdzie i G6rnych Tworzymirkach) "· 

W ksi�dze parafialnej z Powidzka " z grafem6w polskich cz�sciowo 
respektowane jest rz, np. Przibille, Wabrzek, Grziwintz lfnawiasem m6-
wiqc Grziwiac, pisany jak wyzej, byl ostatnim nauczycielem w Osieku, 
kt6ry znal jt;zyk polski, a ostatnim organist11 graj11cym i spiewaj11cym 
polskie piesni w kosciele powidzkim byl Rogovc, pisany Ragotzy); cz�
sciowo polskie rz oddawane jest przez r zmi�kczone (ri), np. Hendriock. 
Jest rzeczq ciekawq, Ze miejscowoSC Nieszkowice w powiecie wolowskim, 

pisana i drukowana na mapach i w aktach XIX w: jako Nisgawe, wyst<;
puje w ksi�dze powidzkiej j,iko Neskowe. Charakterystyczne jest odda
wanie prawidlowe formantu slowotw6rczego -ik: notujemy tutaj Karpike, 
Koschnike, Lubicke; ksi<;ga oddaje tez prawidlowo niekt6re nazwiska 
z sufiksem -ko, np. Rasko. Nazwiska z germanizuj11cym sufiksem sub
stytucyjnym -ke spotykamy w ksi�dze bez epentetycznego t, tak cha
rakteryzuj11cego zapisy ksi11g p6zniejszych i ksi11g pochodz11cych z tere
n6w zniemczonych w XVIII w.; i tak mamy: Suchanke, Majunke, a nie 
,,Suchantke", ,,Majuntke". Ale nawet w tych ·zapisach proboszcza powidz
kiego ks. Schramma, znaj11cego j<;zyk polski i broni11cego polskich kazan 

34 Evangelische Parochie in Zedlitz Kreis Ohlau, nr 1; grupa zespol6w archi

walnych o nazwie Urzi;:dy Stanu Cywilnego w powiecie Olawa; Amtsgericht zu 

Trachenberg, nr 33, 45, 54 (o najwii;:kszej warto.Sci), oraz ,pozostale ksii;:gi ko.Scielne 
z lat 1810-1850 od nr 1-153 tego zespolu. 

35 Amtsgericht zu Trachenberg, nr 45. 
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i nabozenstw, widac dzialanie substytucyjne gwary niemieckiej. Nazwisko 
Bor6wka wyst�puje jako Barufke, Sternicki jako Sterniski, Bartecki jako 
Partetzky, chociaz w tej samej pozycji mamy tez grafi� Sorembe, Tor
nowski, eo odnosi si� jednak do naglosowego a dlugiego, a nie do naglo
sowego o pierwotnego przed r. Nie jest jednak wykluczone, ze polska 
gwara okolic Zmigrodu w pozycji naglosowej przed r wymawiala o w po
staci zblizonej do a i tak ten fonem zapisywano. W innych pozycjach 
(przed b, g itd.) o w naglosie zachowywano, np. Bobke, Pagode, Kroboth. 
W niekt6rych wypadkach pod wplywem silnego niemieckiego akcentu 
wyrazowego nast�powala cz�sciowo redukcja wyglosowego o w ten spo
s6b, ze zapisywano je jako e, np. Jesiore (Jezioro). W sr6dglosie o, wy
mawiane 011 lub pod wplywem gwary niemieckiej a!f, pochodzilo cz�sto 
z dawnego u, np. Wallochne, Rodeck, Klaboske -<-- Waluchno, Rudek, 
Klobusek. Formant slowotw6rczy polszczyzny literackiej -ak oddaje si� 
jako -ocke, a zatem o, wymawiane w tym wypadku O!f, pochodzi z pier
wotnego a dlugiego; przyklady: Kudocke, Hendriocke = Chudouk, Hen
driouk. Ch oddawano j�ko k, niewqtpliiwie aspirowane, np. Kudocke, 
Kroboth = ChudoJfk, Chrobot. Grupa sp6lglosek trz, prz wyst�powala 
cz�sto jako str, spr, np. Pestrich, Sprigqde, tj. Pietrzyk, Przigoda (z ty
powo slqskim rzi). Ciekawe Sq zapisy Jaschkiolke, Marschiolke, Wabrzke 
oddajqce niewqtpliwie gwarowe formy jaskio11ka, marszolek, waprzek 38, 

tj. literackie: jask61ka, marszalek, wieprzek. 
Uderzajqca jest r6znica mi�dzy gwarq olawskq i gwarq trzebnicko

-zmigrodzkq w stosunku do obecnego �- Ta pierwsza wytworzyla nazwiska 
takie, jak Zambala (Sambale), a pod Zmigrodem i Trzebnicq mamy w ana
logicznej pozycji Gembus, Kempa (Kempe) 37. 

Z lat nieco p6zniejszych, bo 1821-1850, Ar�hiwum posiada recesy 
uwlaszczeniowe zachowane dla powiatu trzebnickiego w Zbiorze Rece
s6w Uwlaszczeniowych z powiatu Trzebnica i dla powiatu milickiego 
w Landraturze Milickiej (Landratsamt Milit�ch). Zapisy reces6w pochodzq 
jeszcze z czas6w istnienia polszczyzny na p6lwyspie trzebnickim, pozwa
lajq wejrzec w struktur� spoleczno-ekonomicznq wsi i nosicieli nazwisk 
polskich i niemieckich, a nawet w sporadycznych wypadkach wykazujq 
polskie przezwiska i nazwy terenowe. Gros przezwisk spotykamy na p6l-

136 Wyraz waprzek (deminutivum od wieprz) zanotowano w pow1ec1e Rawicz 

w hazackiej Zielonejwsi; ze wzgl�d6w fonologicznych wyraz ten nie mieSci si� 

jednak w systemie hazackim i wedlug wszelk,iego prawdopodobieilstwa zostal zapo

Zyczony z gwary p6lwyspu trzebnickiego w czasie kontakt6w handlowych hazacko

-Slclskich na targach nierogacizm:1 w Prusicach. 

37 Przezwiska i nazwiska polskie w niniejszym artykule przytacza siE: w pisowni 

p6lfonetycznej i zapisach niemieckich. 
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wyspie trzebnickim (w Grabownie Malym, Domanowicach, Ujezdzcu 
Wielkim) i w jego najblizszym siisiedztwie, kt6re wypadaloby zaliczyc 
takze do p6lwyspu (Ruda 2.migrodzka); poza p6lwyspem przezwisko pol
skie mamy jedynie w Kotowicach. 

W recesach grup,: rz oddawano przez rs, np. Gorsitze (Gorzica), 
a przed k wyst,:puje t epentetyczne. Nie ma tez tutaj polskich element6w 
graficznych jak w ksi,:dze siedleckiej czy ksi,:gach koscielnych spod 2.mi
grodu. Za to recesy zawierajq przezwiska polskie obok nazwisk polskich, 
zniemczonych lub nawet niemieckich. Tak np. w Ujezdzcu Wielkim w po
wiecie trzebnickim w 1831 r. wyst,:pujii dwaj kmiecie, naleziicy do naj
bogatszych rodzin we wsi, kt6rzy noszii imi,: i nazwisko Gottlieb Labitzky 
(Lapicki), przy czym dla odr6znienia jednego z nich wsp61mieszkancy 
nazwali ironicznie Nense, tj. Nendza (lit. n,:dza), a drugiego Miserocke, tj. 
Mizerouk (lit. mizerak - biedak) "· 

Poz; tym o kilka lat wczesniej (w 1824 r.) w Ujezdzcu przezwisk tych 
jest nawet wi,:cej. Wyst,:pujii nie tylko dopiero co wymienieni M

i

zerouk 
i Nendza, ale takze Friedrich Gramatte zwany Niedolen (Nedolen); Geor
ge Labitzke zwany Mordzinka (Mordschinke), Daniel Sternitzke zwany 
Gad (Gade), Johann Sternitzke zwany Michn01fS (Micknaus), Johann Ster
nit2Jke zwany Kempa (Hempe), Friedrrch Sternitzke :awany Uciesny (Ud
schesne), Friedrich Labitzke zwany Pach (Pache) "· 

W Domanowicach w powiecie trzebnickim Daniel Nitschke (Niczek) 
nazywa si,: poza tym Pawlok (Pawlouk) ••, w Kotowicach jest Da,niel 
Schlinsog (= Sl�zo'fk, lit. Sliizak) zwa;;y Schlesinger "• w Grabownie Ma
lym Joseph Stary zwany Alter"· 

W Ksi,:ginicach w powiecie trzebnickim wyst,:puje polska nazwa te
renowa Bloine (= .Blonie) w tekscie recesu: ,,die gemeinschaftlich ver
bliebene Hutung Blo1ne" "· W Domanowicach znajdujemy nazwy tere
nowe: Dombrowke, Kapainen, Paremben, Kozelinen, Schwarzowe, Skrou
pole, Kapuntken, Gatze, Matschkowiec, Babiniec, Soschetzne, Kunten, 
Glinen, tj. Diibr6wka, Kopan, Por,:ba, Kozliny, Szwarcowe (tzn. pole 
Schwarza), Krzoupole, Kopanka, Gac, Mackowiec, Babiniec, Siisiecna (lit. 
Siisieczna), Kqty; Gliny "· We Wszemirowie w powiecie trzebnicklm ma-

3a Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/14395. 
139 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 137 (Ujefdziec Wiel-

ki, tabela Swiadczeil podatkowych z r. 1824). 
"° Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18. 
41 Korn. Gen. we Wroclawiu, nr 1/13607. 
42 Korn. Gen. '\Ve Wroclawiu, nr I/13332. 
43 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 51. 
44 Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 18; Katasteramt 

Militscti, nr 67, r. 1868 (Dobrtowitz). 

6 - Sob6tka 1970/1 
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my Goj, Por�b� i drog� zwam1 Wolarka ••, a w Paw!owie Trzebnickim 
Utrat� (Utrate), Mokre (= Mackern), Swieconk� (Sehwetzunke), Maz6wk� 
(Masufken) i Kadlubk� (Kadupken)". 

Ostatniq wreszcie grup� akt zawierajqC'l nazwiska polskie stanowi'l 
akta katastralne, szczeg6lnie zas akta katastru rentowego (Rentenkataster) 
z lat 1851-1860 i alkta katastralne rejestracji wnian w!asnosci i zmian 
w stanie nieruchomosci (Bezirksakten) z lat 1860-1922. W opracowanych 
pod wzgl�em archiwalnym zespo!ach katastralnych tyl!ko w Urz�dzie Ka·· 
tastralnym w MHiczu (Katasteramt Militsch) zachowa!y si� wymienione 
grupy aktowe, pierwsza pod sygnaturami 24-38, a druga 39-239 47• 

Kataster rentowy daje material nieco wczesniejszy. Ale tylko we 
wsiach po!ozonych w okolicy Twardog6ry nie jest on bardze zniekszta!
cony. Jeszcze wi�ksze znieksztalcenia mamy w drugiej z wymienionych 
grup, zw!aszcza na przelomie XIX/XX w., kiedy polszczyzna p6lwyspu 
trzebnickiego dogorywa!a pod wplywem represji policyjnych, oddzia!y
wania koscio!6w i nauczania w pruskiej szkole. Jesli w katastrze rento
wym we wsiach pod Twardog6rq odszukujemy jeszcze formy w rodzaju 
Czerwentke (Czerwonka) z polskim cz, to p6zniejsze akta katastralne 
daj& w tym wypadku Scherwentke; akta konca XIX w. obfituj& juz 
w formy silnie zniekszta!cone: Rakette (Rokita; w ksi�gach parafialnych 
spod Zmigro\Ju jeszcze Rockite), Joskulke zamiast Jaschkiolke, Bergande 

zamiast Bargende, Kaschate · zamiast Kotschote. Znajqc wy!qcznie form� 
koncowq, produkt fonetycznej i substytucyjnej germanizacji, czasem na
wet w postaci silnie zredukowanej, nieraz nie jestesmy w stanie odtwo
rzyc formy pierwotnej i podstawowej. Jednakze cz�sc tych form rozpo
znajemy jeszcze z latwosci'l, a znieksztalcona w toku ewolucji forma ma 
tez pewne znaczenie dla zbadania praw glosowy�h gwary pocz&tkowo 
polskiej, a potem z czasem gwary niemieckiej, pod kt6rych wplywem ko
lejno si� przetwarza!a i rcizwija!a. Dlatego dosc pelny obraz ewolucji da
nego nazwiska od polskiej, przewaznie gwarowej, formy pierwotnej do 
jej ostatecznego rezultatu w postaci w zasadzie niezmiennego XX-wiecz
nego nazwiska, pozornie niemieckiego, ma dla nas duze znaczenie. Po
maga ustalic, jakie nazwiska rodowe polskie sta!y si� z czasem niemiecki
mi, i pozwala zrozumiec drog�, jak'l przeszly. 

Autor niniejszego artykulu przygotowuje kartotek� nazwisk polskich 
regionu trzebnicko-milickiego w XIX w. Kartoteka zawiera dane, jak 
zr6d!o, rok, miejscowosc oraz warianty nazwisk, i uwzgl�dnia materia!y 

. ' 

4s Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 120 (reces z r. 1828 

§ 35). 
46 .Korn. Gen. we Wroclawiu, nr I/13918; tak:ie Zbi6r Reces6w Uwlaszczenio

·wych z pow. Trzebnica, nr 120. 

47 Katast. Militsch, nr 24-38, 39-239. 
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archiwalne godne zainteresowania, ktore nie doczekaly si� odbicia 
w Slowniku nazwisk s!qskich ••. Dotyczq one glownie wsi, poniewaz na 
S!qsku polnocnym, ziemi intensywnie germanizowanej juz od drugiej po
lowy XIII w., wlasnie wies byla ostojq pol!Skiej tradycji j�zykowej. 

Na S!qsku, przez cale wieki.oderwanym od Macierzy, tradycja ta byla 
gwarowa. Kartoteka nazwisk pozwala dzi�ki znakomitej konserwacji ele
mentow dialekta:lnych oraz zasiedzialosci rodow chlopskich na wyodr�b
nienie eo najmniej 4 waznych cech gwary trzebnicko-:i:migrodzkiej, dzis 
juz ze szcz�tem wymarlej. Mazurzenie •• lqczylo jq. z calym Sliiskiem pol
nocnym, a wymowa � jak w polszczyznie literackiej 50 ze sliiskimi dia
lektami kluczborskimi, obejmujiicym\ takze pobliski powiat sycowski, 
i z Wielkopolskq. Obydwie wymienione cechy, a takze nazwiska Jaskiol

ka" (z mi�kkim k) i Kobuch 52 dowodnie swiadczii nie tylko o przynalez
nosci miejscowej gwary do S!iiska polnocnego, ale moze w takim samym 
stopniu o powiiizaniu z Hazakami poludniowego pogranicza sliisko-wiel-

48 S. R o s p o n d, Slownik nazwisk .§tqskich, cz�SC I: A-F, Wroclaw-War
szawa-Krak6w 1967, s. XXXI-XLVI. 

4.9 Por. Gruske (liter. Gruszka), Potasznia, r. ·1868 - Katast. Militsch, nr 181; 
Grziwiatz (liter. Grzywacz), iPowidzko, r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, 
nr 45, Osiek Maly, r. 1811 - jw., Osiek Wielki, r. 1811 - jw.; Latuske (liter. 
Latuszek), Ksic:1}:�ca WieS, r. 1811 - jw., nr 45,. Gatka, r. 1811 - jw., nr 30, Ka
szyce Milickie, r. 1812-jw., nr 46, Wilkowo, r. 1813 -j:w., Dobroslawice, r. 1814-
jw., Osiek Wielki, r. 1814 - jw., Barkowo, r. 1817 - jw., nr 11; Mitzon (liter. 
Myczofl), Chodlewo, r. 1812 - jw:, nr 30, KE:dzie, r. 1818 - jw., nr 12; Powidzko, 
r. 1869 - Katast. Militsch, nr 389; Noserke (liter. Na:ierka), WE:grzyn6w Mil., 
r. 1867 - jw., nr. �8, Brzezina Sulowska, r. 1839 - Landr. Militsch, nr 21, Ruda 
Sulowska, r. 1884 - Katast. Militsch, nr 108, Dunkowa, r. 1844 - Landr. Militsch, 
nr 29; Sura,uf (liter. Z6raw), IPowidzko, r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, 
nr 46, Dobroslawice, r. 1823 - jw., Domanowice, r. 1832 - jw., nr 33, Chodlew-0, 
r. 1854 - Katast. Militsch, nr 29, Art. 10. 

50 Por. Gembus (liter. GE:bus), Strupina, r. 1820 - Amtsgericht zu· Trachen
berg, nr 12, Marcinowo, r. 1829 - Zbi6r Reces6w •Uwlaszczeniowych z pow. Trzeb
nica, nr 74, Skokowa, r. 1833 - jw., nr 24, Brzyk6w, r. 1832 - jw., nr 7, Kloko
czyce, r. 1835 -jw., nr 27; Kempe (Liter. KE:pa), Strupina, r. 1828 - jw., nr 131, 
Niezgoda, r. 183'1 - Landr. Militsch, nr 77, Zmigr6d, r. 1830 - jw., inr 108, Jaszyce, 
r. 183,2 - Zbi6r Reces6w Uwlaszczeniowych z pow. Trzebnica, nr 42, Gluch6w 
Dolny, r. 1834 - jw., nr 26; Kendzie Kendsche (liter„ KE:dzia), Powidzko, 
r. 1810 - Amtsgericht zu Trachenberg, nr 46, Koniowo, r. 1810 - jw., nr 33, 
Koni6wko, r. 1834 - jw. 

51 Jaschkiolke (liter. Jask6lka, haz. jask'ülka), Os·iek Wielki, r. 1815 - Amts
gericht zu Testenberg, nr 46, Biedaszkowo, r. 1814 - jw. 

5z Kobuch (haz. Kobuch = sok6l), Slawoszowice, r. 1843 - Landr. Militsch, 
nr 102, Milicz-Folwark, r. 1859 - jw., nr 73. 
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kopolskiego i ich sl11sk11 gwar11 53• Bez sumiennej analizy znaczenia tych 
cech dla dialektologii nie mozna zatem odrzucic tezy stwierdzaj11cej, ze 
gwara Haz6w stanowi w Wielkopolsce dialektaln11 kontynuacj� sl11skiej 
gwary ziemi trzebnicko-milickiej, a zwlaszcza zespolu wsi pod Zmigro
dem i Prusicami, tworz11cych p6lwysep trzebnicki. 

Wyl11cznosc polskich, wyst�puj11cych w znacznej liczbie, nazw tereno
wych, znaczna w wielu miejscowosciach przewaga nazwisk polskich, 
wreszcie spora grupka polskich przezwisk - oto garsc nowych dowod6w 
przemawiaj11cych za polskosci11 j�zykow11 p6lwyspu trzebnickiego. Tworz11 
one uklad stosunk6w b�dqcych w wyraznej opozycji do tego, eo dostrze
gamy w jego bezposrednim otoczeniu i s11siedztwie. 

W powiecie trzebnickim przewag� nazwisk polskich mialy wsie: 
Ujezdziec Wielki, Domanowice, Pawl6w, Komor6wko, Marcinowo, Ksi�
ginice, Gluch6w Dolny, Grabowno Male i Bukowice. W Brzeziu, Konio
wie, Chodlewku, Kowalach, Wszemirowie i Gluchowie G6rnym liczby 
nazwisk polskich i niemieckich si� r6wnowazyly. W powiecie mi!ickim 
nazwiska polskie w wi�kszosci spotykamy w Borzynowie, Borz�cinie, 
D11browie, Gatce, Biedaszkowie, Wr6blincu, Laznicy, Osieku Wielkim, 
Pierstnicy, Powidzku, Przedkowicach i Wilkowie. Mniej wi�cej po polo
wie bylo nazwisk polskich i niemieckich w Dobroslawicach, G6rkowicach, 
Rudzie Zmigrodzkiej, Henrykowicach, Kaszowie, Piotrkozicach, Zmigr6d
ku, Wielgiem Milickim, Brzozowcu i Kol�dzie ". 

Jako aneks do niniejszego artykulu podaj� wykaz nazwisk polskich 
spotykanych w powiatach trzebnickim i milickim, nast�pnie zas kr6tki, 
przykladowy wykaz tych nazwisk z powiatu olawskiego i wyspy wi11zow
skiej 55• Niekt6re z tych form wymagaly starannej rekonstrukcji w oparciu 
o prawa j�zykowe i slownictwo gwarowe sl11skie i chazackie. Podaj� tylko 
te formy zrekonstruowane, kt6re daj11 pewnosc. Jednoczesnie dzi�kuj� 
mgrowi J6zefawi Domansltiemu i dr Janinie Paslawskiej z Archiwum 
Panstwowego Miasta Wroclawia i Wojew6dztwa Wroclawskiego za cenne 
informacje. 

53 Por. cechy gwary Hazak6w w ,opracowaniu H. N o w a k a, Typowe wla§ci

woSci gwary chazackiej w ilustradi tekstowef (Slavia Occidentalis, XXVI, 1967, 

s. 124-128). 

" Korn. Gen. we Wroclawiu, nr •I/14395, 1/13258, I/13918, I/13680, 1/13801, I/13613, 

I/13355, I/13332; Amtsgericht zu Testenberg, nr 1410-2005; Zbi6r Reces6w Uwlasz

czeniowych z pow. Trzebnica, nr 6; Korn. Gen. we Wroclawiu, nr r/13624, 1/13645, 

1/13227, 1/14097, 1/13348; Landr. Militsch, nr 17, 18, 26, 37, 123, 66, 87, 96, 124, 83, 

28, 44, 46, 48, 56, 89, 102, 105, 119, 132. 

55 Zastosowano tutaj podzial S. Rosponda na nazwiska odapelatywne, odimien• 

ne, patronimiczne i odmiejscowe, zawarty w artykule Slownik nazwisk §lqskich 

(problematyka i dotychczasowy etap badawczy) (Onom2,stica, I, 1955, z. 1, s. 206-

207). 
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NAZWISKA POLSKIE POWIATU MILIOKIEGO I TRZEBNICKIIEGO 

I. 0 d a p e l a t y w n e: 

1. Babac, 2. Banierka, 3. Bartnik, 4. Bobek, 5. Bonk, 6. BoroS, 7. Bor6wa (i Bo
röwka), 8. Bosoulk, 9. Broda (i Br6dka), 10. Brodala, 11. Bryzgot, 12. Cajka, 13. Cho
lewa, 14. ChraPacz, 15. Chrobot, 16. Chyla, 17. Cierpka, 18. Ciskala, 19. Cudouk, 
20. Cygon, 21. Czerwonka, 22. Dombek, 23. Drabo6, 24. Drygala, 25. Dubiel, 26. D,.;o
rek, 27. Dybuch, 28. Dymek, 29. Dzialas, 30. Dziechciarz, 31. Gajda, 32. Garb, 
33. Garbouc, 34. Gembus, 35. Gensiorek (i Gonsiorek), 36. Gigas, 37. Girzol, 38. 
Glond, 39. "a1uch, 40. Gnilka, 41. Gno�t, 42. Gomyla, 43. Gorzica, 44. Gorzki, 45. Go
rzolka, 46. G6ra, 47. Grabarz, 48. Gramota, 49. Grochol, 50. Gruska, 51. Grziwiac, 
52. Jagoda, 53. Jaskiolka, 54. Jezioro, 55. Jojko, 56. Kabot, 57. Kalina, 58. KaliS, 
59. Kapala, 60, Kasuba, 61. Kempa, 62. Kijouk, 63. Klouska, 64. Kloda, 65. Knur, 
66. Knychala, 67. Kobuch, 68. Koczot, 69. Kolibabka, 70. Kondziolka, 71. Konik, 
72. Korcz, 73. KornaS, 74. KorziI1, 75. Kosmala, 76. KoSmider, 77. KoSnik, 78. Kot, 
79. Kowol, 80. Koziel (i Koziolek), 81. Kozub, 82. Kruk, 83. Krupa, 84. KruS, 
85. Kruszala, 86. Kupka, 87. Kurzawa, 88. KuS, 89. Lengot, 90. Lichy, 91. Lis, 
92. Majönka, 93. Maflka, 94. Mal1.kus, 95. Matula, 96. M6ndry, 97. Morawa, 98. Mor� 
dus, 99. Mosiek, 100. Motyka, 101. Mr6wka, 102. Mucha, 103. Mycoii., 104. Namoklo, 
105. Nawrot, 106. Nerka, 107. Nianko, 108. Nicpoii., 109. Norek, 110. Nouzerka, 
111. Nowak, 112. Obuch, 113. Pacek, 114. Pachala, 115. Paciorek, 116. Panek, 117. Pi
piala, 118. Pisourz, 119 . .Pist, 120. Pitula, 121. Pitwoii., 122. Placek, 123. Plewka, 
124. Pliszka, 125. Pluta, 126. Pl6nka, 127. Pogan, 128. Pogoda, 129. Pokrywka, 
130. Prziby!a, 131. Przigoda, 132. Przitula, 133. Pucek, 134. Pysk, 135. Pysny, 
136. Rajdouk, 137. Rak, 138. Rogouc, 139. Rokita, 140. Rospend, 141. R6zecka, 
142. Rudnik, 143. Rybka, 144. Sikora, 145. Siuol, 146. Siwek, 147. Skiba, 148. Sko
rupka, 149. Skupii\, 150. Smektala, 151. Smolk;, 152. Sowa, 153. Spychala, 154. Sroka, 
155. Sukala, 156. S!iwa, 157. Sniotala, 158. Sr6dka, 159. Swiercz, 160. Swinka, 161. 
$wi6ntek, 162. $witala, 163. Trzaska, 164. Trzeciouk, 165. Tuk, 166. Tyrouk, 167. Wa
przek, 168. Warkocz, 169. Wiecheta, 170. Wiecorek" (i Wieczorek), 171. Wo1, 172. W6d
ka, 173. W6ndziouk, 174. Wygrala, 175. Wypych, 176. Zachciala, 177. Zacny (i Zou
cny), 178. Zaremba (i Zouremba), 179. Zawada, 180. Zielouzko, 181. Zmuda, 182. 
Z�uwodnik, 183. Zupka, 184. Zurek, 185. Zuro1;!_W, 186. Zyto. " 

II. O d m i e j s c o w e: 

187. Baranowski, 188. Brzeziflski, 189. Cech, 190. D&browa, 191. D<!browski, 
192. Goliflski, 193. Janowski, 194. Jelil1.ski, 195. Kt::dziowski, 196. Korbicki, 197. Ko
towski, 198. L<icki, 199. Lukowiak, 200. Markows'ki, 201. Stawic'ki, 202. Tarnowski 
(i To�rnowski), 203. Wodnikowski. 

III. P a t r o n  i m  i c z n e: 

204. Antkowiak, 205. Bartecki, 206. Bartlouk, 207. Chudouk, 208. Cieciorek, 
209. Cie.Slo�k, 210. Dobro�szek, 211. Drobnik, 21f Drzeflski, 213."Gierouk, 214. Go
dak, �15. Golik, 216. GoliS, 217. Grodek, 218. Grodowcyk, 219. Grodzki, 220. Hen
driou„k, 221. Jadowcyk, 222. Jarecki, 223. Jouniec, 224. Jurouk, 225. Kaliflski, 226. 
Karpik, 227. Kiczek, 228. iKlimek, 229. Kocmarek, 230. Konczak, 231. Kornecki, 
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232. Korz6nek, 233. Kowalski, 234. Kozubek, 235. Krawczyk, 236. Kryczek, 237. Kry
siouk, 238. Krzyzosiak, 239. Kubik, 240. Kundzek, 241. Kwakuliiiski, 242. Labicki, 
243� Latusek, 244. Lorek, 245. Lubik, 246. Malik, 247. Malecki, 248. Matuszek, 
249. Matuszewic, 250. Matysek, 251. Michalski, 252. Michalek, 253. Michnacz, 254. Mi
chulka, 255. M6ndrouk, 256. Nikolajcyk, 257. Oblouk, 258. Pawelek, 259. Piechnik, 
260. Pientasek, 261. '"'Pietrol, 262. Pietrouszka, 263." Pietrowski, 264. Piskorek, 265. 
Prosouk, (lub Brosouk), 266. Rostalski, '""257_ Roudek, 268. Rychlik, 269. Skupnik, 
270. S1awi6ski, 271. "Sobkowiak, 272. Stachowia'k 273. Staniecki, 274. Sternicki, 
275. Strycek, 276. Suchanek, 277. tSymanowski, 278. Tomaszewski, 279. Tworek, 
280. Walczyk, 281. Wojcicki, 282. Wojcik, 283. Wysocki, 284. Zachowic, 285. Zebranek, 
286. Zientek, 287. Zylinski. 

IV. 0 d o s o  b o w e: 
288. Bendek, 289. Bieniek, 290. Bienis, 291. Blach, 292. Blachut, 293. B!ozek, 

294. Chodor, 295. Dobrogost, 296. Domas, 297. Froncek, 298. Gabrys, 299. Godek, 
300. GrzeS, 301. Jagust, 302. Janek (i Joune'k), 303. Janis, 304. Janus, 305. Jarota, 
306. JaSko, 307. Maciek, 308. Marek, 309. Milich, 310. Pach, 311. Pawelek, 312. RadofI, 
313. Raduj, 314. Ramis, 315. Rasko (i Raszko), 316. Rys, 317. Stach, 318. Stan, 
319. Stanis, 320. Stanyla, 321. Stepan, 322. Szymek, 323. Tomanek, 324. Walek, 
325. Wasko. 

Wyh1cznie w powiecie trzebnickim wystE:powaly: 

I. O d a p e l a t y w n e: 
326. Baran, 327. Bober, 328. Borouk, 329. Brusala, 330. Buchala, 331. Burdoc, 

332. Cebula, 333. Chojar, 334. Cichy, 335. Cyron, 336. D!ugos, 33.7. Dolouk, 338. Du
dek, 339. Gawron, 340. Gijska, 341. Gogol, 342. Golas, 343. Gorka, 

0

344. Grijda, 
345. Kaleta, 346. Karwian, 347. Kiernouszek, 348. Kobiec, 349. Kobierny, 350. Kobierz, 
351. Kolouczek, 352. Kortyla (i KordYla), 353. KoSny, 354. Kotula, 355. Kozouczek, 
356. Kozo�k, 357. Lalek, 358. Latek, 359. Lebek, 360. Mokras, 361. Moucka, 362. 

0

Nad
byl, 363. Nieroud, 364. Obieglo, 365. Ogr6Zka, 366. Okrop, 367. Opala, "368. Pasternak, 
369. P<;\toS, 370� Plewa, 371. Prawouczek, 372. Prawouk, 373. Rybol, 374. SaraS, 375. 
Sierak, 376. Skory, 377. Skowron;k, 378. Sobota, 3'79. Srowiatka, 380. Stary, 381. 
Strzelou'k, 382. Suska, 383. Toplo11, 384. Trouwa, 385. Twardy, 386. Warwas, 387. Wie
cz6r, 388. Wolny, 389. Wyrobek, 390. Zyla. " 

II. 0 d m i e j s c o w e: 

391. Malczowski, 392. PiE:kocki, 393. Polo�k, 394. Pozna6.ski, 395. $I�zo�k, 
396. Wabnicki. 

III. P a t r o n i m i c zne: 
397. Bernouk, 398. Cichowski, 399. Cyzowski, 400. Gawronek, 401. G6ralski, 

402. Karkocki, "403. Kobiecki, 404. Korczouk, 405. Korzecki, 406. Kubicki, 407. La
toszy6.ski, 408. Lepak, 409. Machnicki, 410. Machniouk, 411. Malicki, 412. Marecki, 
413. Marszalouk, 414. Milichowski, 415. Panowski, 416. Pasouk, 417. Rogacki, 418. 

Stopo�k, 419. W'olil1ski, 420. Wolnicki. " 

IV. 0 d o s o  bo w e: 

421. Bartek, 422. Boles, 423. Bolko, 424. Burzan, 425. Dobis, 426. Fabis, 427. 
Grzimala, 428. Grzimek, 429. Janik, 430. Jarosz, 431. JE;:draS, 432. JobiS, 433. Jopek, 
434. Klich, 435. Machnik, 436. Mikula, 437. Mirek, 438. Mosz, 439. Nicek, 440. Nikis, 
441. Paszko, 442. Ranoch, 443. Rusik, 444. Wawrzin, 445. WieliS. 
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NAZWISKA ROLSKIE POWIATU OLAWSKIEGO I WYSPY WI,\ZOWSKiiEJ 

1. Andrycki, 2. Andrysiouk, 3. Barwiil.ski, 4. B4ce'k, 5. Bialas, 6. Bialek, 7. Boch
nik, 8. Brodala, 9. Bugda!, 10. CE!kaj, 11. Chyla, 12. Cieslik, 13. Czechno, 14. Dudzik, 
15. Dzialas, 16. Faja, 17. Gajda, 18. Gierek, 19. Glowik, 20. Grabis, 21. Grabola, 
22. Janek, 23. Jawieriz, 24. Jopek, 25. Jurouszek, 26. Jutrouk, 27. Kijou'k, 28. Kloda, 
29. Knychala, 30. Konfocki, 31. Konik, 32. Kosiara, 33. Koz3, 34. Kozouk, 35. Kraska, 
36. Krupa, 37. KruS, 38. Kub'czouk, 39. Lelek, 40. Maciowski, 41. Majouk, 42. Man
gliierz, 43. Manik, 44. Marnzalek; 45. Mazur, 46. Michalek. 47. M'ir:ziwa," 48. Mogala, 
49. Mul'ica, 50. Nowak, 51. Ochmin, 52. Ogryzek, 53. Olawski, 54. Paj0k, 55. Panek, 
56. Plecik, 57. Raszko, 58. Rogol, 59. Rokita, 60. Ru.sik, 61. Rychlik, 62. Stanek, 
63. Starosta, 64. Strycek, 65. Treska, 66. Trocha, 67. Warkus, 68. W4sik, 69. Wie
C:ziorek, 70. Wierzyik, 71. Witek, 72. Wojszko, 73. Wojtas, 74. Wolny, 75. Wolowski, 
76. Zambala. 

K i l k a  n:iz w i s k  z w y s p y  w il;\z o w s k i ej: 77. Bartyla, 78. Gloznek, 
79. Jaroszek, 80. Jurraszek, 81. Kuba, 82. Kubala, 83. Lorek, 84. Nianko, 85. Pitwoll, 
86. Polak, 87. Radwanowsk'i, 88. Starek, 89. Sulik, 90. Wojoicki. 

POLNISCHE PERSONEN- UND FLURSNAMEN BEI TRZEBNICA UND MILICZ 

Der Verlasse/ beschäftigt sich mit archivalischen Materialien, die sich im 
Staat1ichen Kreisarchiv in Wroclaw befinden und für die Erlforschung des Polen
tums solcher Gebiete, wie die sog. Trzebnicer Halbinsel und der sog. Olawer 
Brückenkopf von Bedeutung sind. Die genannten Gebiete waren noch im XIX. Jh. 
sprachlich und ethnisch polnisch. Insbesondere handelt es sich um solche Doku
mente, wie Kirchenbücher (XVI!II-XIX. Jh.), Ablösungsrezesse der Dörfer (erste 
Hälfte des XIX. Jh.) sowie Katastral- und Gerichtsakten. Einen schlagenden 
Beweis für die ununterbrochene Fortdauer zumindest des sprachlichen Polentums 
der Bewohner der genannten Gebiete liefern die Personennamen aus den Doku
menten des Fürsten Henryk Brodaty. Diese Namen erscheinen im XIX. Jh. in 
Archivalien zahlreicher Dörfer des Kreises Trzebnica. 

Die Sesshaftigkeit der schlesischen Bauern, die auf der archivalischen Doku
mentation gestützte Mehrzahl der poln'ilschen Namen in den einzelnen Dörfer,n, 
polnis.che Flur-snamen vor allem aber die poJr.ischen Beinamen berechtigen den 
Verfasser zur Bearbeitung eines Verzeichnisses von Dörfern, die in den Kreisen 
Milicz und Trzebnica noch im XIX. Jh. polnisch gesprochen haben. Das Fehlen 
dieser Elemente in gegebenen Dorf zeugt, nach der Meinung des Verfassers 
davon, dass diese Dörfer früher germanisiert wurden. Der Verfasser bringt gleich
zeitig aus dem frühesten onomastischen Material, das besonders aus dem ersten 
Jahrzehnt des XIX. Jh. staipmt, charakteristische Merkmale der ausgestorbenen 
schlesischen Mundart aus der Gegend von Zmigr6d zutage und vergleicht sie mit 
der ebenfalls schlesischen Mundart der sog. Hasaken, die die südostlich von Rawicz 
gelegenen und etwa 10 km von der Trzebnicer Halbinsel entfernten Dörfer be
wohnen. Den Artikel ergänzen 1. · eine Liste von etwa 450 polnischen Namen aus 
der sog. Trzebnicer Halbinsel und 2. eine Liste von ,polnischen Namen aus dem 
sog. Olawer Brückenkopf und der Wi4zower Insel (weniger vollständig). 



Sobötka 1970 1 

ZBIGNIEW KW ASNY 

MEMORIAL W SPRA WIE BUDOWY SPOLDZIELCZYCH PIECOW DO 

WYPIEKU CHLEBA WE WSIACH POWIATU OPOLSKIEGO 

Z 1868 ROKU 

Badania nad rozwojem sp6ldzielczosci g6rnosh1skiej nabraly w ostat
nich· latach wyrainego rozmachu. Poswi�cono jej juz sporo artykul6w, 
zaczynajq si� ukazywac prace monograficzne i syntetyczne. Problema
tyka sp6ldzielczosci g6rnosl11skiej znajduje r6wniez miejsce w pracach 
syntetycznych dotycz11cych wszystkich ziem polskich 1. Stala si� tez ona 
przedmiotem obrad niekt6rych konferencji naukowych •. Setna rocznica 
zalozenia pierwszej polskiej sp6ldzielni spozywc6w na G6rriym S!11sku 
przyczyni si� niew11tpliwie do dalszego nasilenia badaJ\. z tegÖ zakresu. 

Jedn11 z charakterystycznych cech powojennych badaJ\. jest zaj�cie si� 
gl6wnie sp6ldzielczosci11 polsk11. Badania te nie s11 latwe. Obok traktowa
nia w nich rozwoju sp6ldzielczosci polskiej w okreslonych warunkach 
gospodarczych i spolecznych przychodzi rozpatrywac jej rozw6j na G6r
nym Sl11sku w skomplikowanych jeszcze warunkach politycznych. Badaj11c 
sp6ldzielczosc polsk11 na tym terenie nie mozna tez tracic z pola widze
nia wplywu, jaki wywierala na niq rozwijaj11ca si� r6wnoczesnie sp6!
dzielczosc niemiecka •, i to w dwojakim aspekcie jej dzialalnosci: gospo
darczym oraz narodow:rm. Sp6ldzielczosc ta, zwlaszcza gdy idzie o sp6!
dzielczosc spozywc6w, nie doczekala si� do tej pory dokladniejszego opra-

1 Przyktadowo tylko wymieniE:: kilka pozycji, w kt6rych znajduje siE:: prze
waZnie obszerniejszy wyk.az literatury: H. To m i  c z e k, Sp6ldzielczoSC na G6r

nym Slqsku do 1922 roku. Przyczynek do historii sp6ldzielczo§ci g6rno§lqskie;, wyd. 

2, Opole 1967; Zarys historii polskiego ruchu sp6ldzielczego, cz. I da 1918. Pod 

red. S. Inglota, Warszawa 1966. Przykladem pozycjii monograficznej jest praca 

S. 2 y g i, Polskie banki ludowe na G6rnym Slqsku pod panowaniem niemieckim 

w latach 1895-1939, Warszawa 1967. 
2 Zob. Sp6ldzielczo§C w walce o polskoSC ziem zachodnich. Materialy na sesjr: 

naukowq z okazji 40 rocznicy powstania Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niem
czech, Warszawa 1967. 

3 Zarys historii potskiego ruchu sp6ldzielczego ... , s. 26. 
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cowania. Poswi�cenie jej wi�kszej uwagi u!atwi niew11tpliwie pelniejsz11 
analiz� rozwoju sp6!dzielczosci polskiej. 

Tradycyjny jest juz podzia! sp6!dzielczosci na G6rnym S!11sku na pol
sk11 i niemieck11, a wi�c w zaleznosci od narodowej przynaleznosci jej 
czlonk6w. Wydaje si� jednak, ze kryteria tego podzialu zasluguj11 nie
w11tpliwie na dokladniejsze sprecyzowanie, zwlaszcza ae mamy r6wno
czesnie do czynienia ze sp6ldzielniami skupiaj11cymi cz!onk6w rekrutu
j11cych si� z obydwu narodowosci '· 

W. dotychczasowych opracowaniach pocz11tk6w polskiej i niemieckiej 
sp6ldzielczosci spozywc6w na G6rnym Sl11sku prawie nie uwzgl�dniano 
projekt6w dotycz11cych rozwoju r6znych jej rodzaj6w. Pojawianie si� ich 
swiadczy jednak, iz w przekonaniu autor6w tych projekt6w istnia!y juz 
w6wczas odpowiednie warunki do realizowania proponowanych przez 
nich idei sp6ldzielczosci. 

Stosunkowo slaba znajomosc pocz11tkowych lat rozwoju sp6ldziel
czosci polskiej i niemieckiej na G6rnym Sl11sku wydaje si� uzasadniac ce
lowosc opubli.kowania memoria!u w sprawie budowy sp61dzielczych pie
c6w do wypieku chleba we wsiach powiatu opolskiego, tym bardziej ze 
autor memoria!u nie ograniczyl si� jedynie do om6wienia zagadnien 
organiza,:yjn_ych. l'lWiiizanych z budow11 piec6w, ale tez przedstawi! pro
blematyk� ekonomiczn11 oraz wskazal na pewne wzory · warte ·naslado
wania przy podejmowaniu tego rodzaju irrkjatywy. Piece sp6ldzielcze 
mia!y doprowadzic do wyeliminowania wypieku chleba przez poszczeg61-
ne rodziny we wla'snych piecach. Memorial wi�c dotyczy problematyki 
historii sp61dzielczosci spozywc6w na G6rnym Si&sku, wyprzedza o rok 
zalozenie wspomnianej juz pierwszej sp6Mzielni spozywc6w na G6rnym 
Si&sku w Zawadzkiem, a wi�c na terenie powiatu opolskiego. 

Autorem memorialu jest profesor Blomeyer, doktor filozofii, pracow
nik Akademii Rolniczej w Pr6szkowie kolo Opola, w kt6rej prowadzil 
wyk!ady z zakresu rolnictwa w latach 1865-i869, a nast�pnie pracowa! 
na Uniwersytecie w Lipsku na stanowisku dyrektora Instytutu Rolni
czego '· Inicjatywa opracowania memoria!u wysz!a od jednego z cz!onk6w 
Genossenschaftskommision des Land- und Forstwirtschaftlichen Vereins 
zu Oppeln, najprawdopodobniej ad jej przewodnicz&cego, kt6ry by! przy
jacielem Blomeyera. Wspomniana wyzej komisja :zwi,izana by!a z Cen-

4 Zagadnieniem tym dla p6Zniejszego okresu zajc1l si� T. K o w a 1 a k, Uwagi 

w sprawie poj(?cia narodowoSci sp6ldzielni na przykladzie wojew6dztwa pomor

skiego (1920-1939) (Roczniki Sp61dzielczego Instytutu Badawczego, 1965, z. 4, 

s. 167-178). 

5 Die Landwirtschafttiche Akademie Proskau, dargestellt von den Lehrern der

selben, Berlin 1872, s. 19. 
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tralnym Zwü\zikiem Rolniczym na Sl<1sku (LandwiI'tschaftlicher Central
verein für Schlesien). 

Memorial Blomeyera przepisano na papierze firmowym Zwiqzku oraz 
na takim samym papierze wystosowano pismo przewodniczqcego od
dzialu opolskiego do redakcji „Krei<S-Blatt Oppe1n", w ·kt6rym propono
wano zamieszczenie memorialu w wydawanym przez ni.\ urz�dowym wy
dawnictwie lub opublikowanie go w formie osobnej odbitki •. W pismie 
przewodnim podkreslono duzq wag� zakladania takich sp6ldzielni w po
wiecie opolskim. Memorialu nie opublikowano jednak. Na wspomnianym 
juz pismie przewodnim do redakcji „Kreis-Blatt Oppeln" widnieje adno
tacja „zu den Akten", kt6ra niewqtpliwie pochodzi od redakcji. Trudno 
okreslic dokladnie, eo zlozylo si� na takie jej stanowisko. Niew<1tpliwie 
charakter memorialu odbiegal wyraznie od material6w publikowanych 
w tego rodzaju urz�dowym wydawnictwie. Moze tez w przekonaniu re
dakcji nie bylo jeszcze w6wczas odpowiednich warunk6w w powiecie 
opolskim do zakladania az tak specjalistycznych sp6ldzieini. 

Memorial Blomeyera przechowywany jest w Wojew6dzkim Archiwum 
Panstwowym w Opolu, w zespole Landratury Opolskiej, sygn. 2665. Tytul 
jednostki (Commerzien und Handelswesen überhaupt}, w kt6rej znajduje 
si� memorial, nie wskazuje bynajmniej na mozli.wos.c.znalezienia .w niej 
tego rodzaju z

.
r6dla. 

Verehrter Freund! 

Sie fragen mich, welcher Vorteile die Anlage von G e n  n o s s e n s c h a f t s -

- B a c k ö f e n für die ländliche Bevölkerung in Aussicht stelle und unter welchen 

Modalitäten eine bezügliche Genossenschaft würde zu begründen und zu organi

sieren sein a. 

Gern bin ich bereit Ihnen meine Ansichten über diese Fragen nachstehend 

mitzuteilen. 

Zunächst kann es nicht zweifelhaft sein, dass die genossenschaftliche Vereini

gung bei der Anlage von Blacköfen und Brotbäckereien auif dem Lande ihre se

gensreichen Erfolge im höchsten Grade geltend machen muss. Das gilt aller Orten, 

es gilt aber vorzugsweise hier in S c h l e s i e n, das Sie ja besonders im Auge 

haben! Überall sehen wir in unseren Dörfern eine Menge kleiner Backöfen, etwas 

getrennt von dem Wohnhause in den Hausgärten gelegen; jedes Gehöft hat fast 

seinen eigenen Ofen, an dessen Benutzung mit dem Haus- und Hof-Eigentümer 

zwar noch die zur Miete wohnenden Einlieger partizipieren; sie heizen jedoch 

und backen eine jede Familie für sich besonders, sobald die Zahl der Brot 

verzehrenden Hausinsassen beträchtlich oder der liebe Frieden beeinträchtigt wor

den ist. Tagtäglich erinnern die bald hier bald dort und diesen antidilurianischen 

6 Wojew6dzkie Archiwum •Paii.stwowe w Opolu, Landratura Opolska, sygn. 2665, 

Pismo z 6 VIII 1868. 

a Wyrazy podkreSl'One w trödle podano rozstrzelonym drukiem. Wobec wystE:

p6wania pewnych r6Znic w ,pi.sowni ty,ch samych wyraz6w ujednolicono jcj. Doko
nal tego H. Waldmann, za eo Mu bardzo dziE:kUjE:. 
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Öfen aufstiegenden Rauchsäulen, wie unsäglich die Verschwendung an Brenn
material ist und wie enorm die Ka,pitalsversparung: sein müsste, wenn ein einziger 
gut und zweckmässig gebauter Ofen alle Angehörigen der Gemeinde mit ihrem 
Brotbedarf versorgte. Das aber eben ist die Aufgabe, welche der Ge n oss en

s c h a f t s - B a c k ö f e n zu übernehmen bestimmt sein würde. 
Rechnen wir ein wenig! Die Sache ist sehr einfach. Nehmen wir an, dass 

in einem Ofen, wie wir sie jetzt massenhaft in den Dorfgätren finden, wöchentlich 
10 Brote a 5 ?f<l. also 50 Pfd. gebacken werden, nehmen wir ferner an, dass 

durchschnittlich dazu 8 Gebunde Reisig erforderlich sind, von dem das Schoc� 

mit 2 R-tl. bezahlt wird, so ergiebt das für jedes Pid. Brot einen Aufwand an 
Brennmaterial von 1,9 Pfg. und einen Gesammtaufwand von 2 Pfg., wenn wir 
für Verzinsung, Amortisation und Reparatur des Ofens mit dem allzllmässigen 
Satz von 0,1 Pfg. oder 211/3 Egr. im Jahre es genügen lassen. 

Denken wir uns dagegen einen Backofen, wie ihn eine Genossenschaft mit 
einem Kapitalaufwand von 300 bis 400 Rtl. bauen würden, allen pyrotechnischen 
Anforderungen entsprechend, gut und solid für ununterbrochenen Betrieb herge
stellt, mit Steinkohlen anstatt mit Holz geheizt, einen Ofen, wie ihn mein ve
rehrter Freund, der Landesälteste .Wichelhaus auf Narok hat bauen lassen. Es sind 
dort 2112 Schfl. Kohlen erforderlich, um den Ofen für 24 Stunden in der Art 
zu heizen, dass alle Stunden 30 Brote a 5 Pfd. gebacken werden können. Rechnen 
wir, dass 3 Schfl. gebraucht würden und für das Herausnehmen der gahren und 
Einschieben der frischen Brote fast eine halbe Stunde Zeit erforderlich sein, 
so würden mit einem Aufwand von 20 Sgr. - das wenige Anfeuerungsholz ein
gerechnet - in 24 Stunden 500 Brote oder 2500 Pfd. gebacken werden können, 
das B r e n n  m a t e r  i a 1 kostet mithin pro 1 ,Pfd. Brot 0,1 Pfg. Das stimmt auch 
ziemlich überein mit den A•ngaben des Geheimen Rats Dr. Engel, Zeitschrift 
des Sächsischen statistischen Büreaus 1857, No 3 pag. 54, nach welchen in den 
Bäckereien mit unu'nterbrochenem Betrieb im Königreich Sachsen und im Hospital 
St. Jean in Brüssel für 7-8 �g. Brennmaterial erforderlich sind, um 100 Pfd. 
Brot zu backen. 

Wieviel an A m o r t i s a t i o n, V e r z i n s u n g des A n 1 a g e k a p i  t a l s und 
R e p a r a t u r e n des O f e n s pro Pfd. Brot zu verrechnen sein würde, das 
hängt ausser von den Anlagekosten der Solidität des Baues davon ab, ein wie 
ausgedehnter Gebrauch von dem Ofen gemacht wird. Wenn wöchentlich 500 Brote 
a 5 Ffd. gebacken würden, so käme bei einem jährlichen Aufwand von 45 Rtl. 
an hierher gehörigen Produktionskosten 0,12 Pfg. auf ein Pfd. Brot. 

Nehmen wir endlich noch an, dass zu den Backen des Brotes eine besondere 
Person bestellt und für 500 Brote zu backen mit 25 Sgr. honoriert würde, so 
entstände dadurch ei•ne \veitere Kostenvermehrung, die pro Pfd. Brot noch weitere 
0,12 Pfg. beträge. Es ergäbe sich demnach ein Gesamtaufwand, wenn wir an den 
aufgeführten Positionen festhalten, von 

0,1 Pfg. 

+ 0,12 

+ 0,12 

in Sa. 0,34 Pfg. pro ein Pfd. Brot und mithin eine Ersparung im Vergleich 
zu dem Einzelbacken von pr. lz'3 Pfg. pro Pfd. Brot. Der Hausstand welcher 
wöc

0

hentlich 10 Laibe Brot a 5 Pfd. braucht, könnte demnach ersparen jährlich 
12 Rtl. 1 Sgr. und eine Gesammtheit von 50 solchen Hausständen die sehr 
erkleckliche Summe von rund 600 Talern. 
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Sie sehen daraus, dass in der Errichtung von genossenschaftlichen Backöfen 
Ihrer Kommission für die hiesigen Verhältnisse ein höchst ergiebiges Feld segens
reicher Tätigkeit in Aussicht steht, dass es sich wohl lohnt, auf solche Anlagen 
Ihr Augenmerk zu richten. 

Was nun den 2. Teil Ihrer Frage, die M o  d a 1 i t ä t e n d e r  A u s f ü h r u n g 
anlangt, so entstehen dabei mancherlei Schwierigkeiten, die zum Teil aus den 
Eigentümlichkeiten der ländlichen Bevölkerung resultieren, da hier wie aller Orten 
Neuerungen - und handle es sich um die segensreichste - schwer zugänglich ist. 

So lange nicht glänzende und zur Nachahmung anfeuernde Beispiele vorhanden 
sind, wird es schwer halten, bei den Genossen das nötige A n 1 a g e k a p i t a 1, 
das sich auf 300-400 RU. belaufen dürfte, zu beschaffen. Für künftige Vorteile, 
die sich erst nur deduzieren lassen, giebt der Bauer schwer .Geld her; manche 
Tagelöhnerfamilien, die man nicht von der Genossenschaft ausschliessen darf, hat 
keins herzugeben, die Genossenschaft a 1 s s o  1 c h e wird von der Notwendigkeit, 
das Geld zu beschaffen, auf dem eineri oder andere Wege befreit werden müssen; 
es dürfte ohnedies auch die Dividendenverteilung nicht von dem eingeschlossenen 
Anlagekapital abhängig gemacht werden, _es hiesse das die vollen Vorteile des 
Unternehmens für den ä r m e r e n  Teil der anfänglichen oder später beitretenden 
Genossen illusorisch machen oder doch wesentlich verkürzen. Auch wenn einer 
oder mehrere der Genossen das Anlagekapital aufbringen, so geben sie es als 
K a p  i t a 1 i s t  e n, die lediglich volle Verzinsung und Abtrag desselben zu erwar
ten haben. Wo ländliche Kreditvereine bestehen, wird es unter Umständen möglich 
sein, dass Genossen, welche Mitglieder des Kreditvereines sind, von dorther das 
nötige Kapital beschaffen. Zu viel häufigeren Fällen findet sich wohl ein hu
maner und wohlhabender Gutsbe.s'itzer, der sich dazu versteht, das Geld zu !Solchem 
Zwecke vorzuschiessen. Sind erst durch einzelne Beispiele in einer Gegend die 
grossen Vorteile der Genossenschafts-Backöfen praktisch klar gestellt, so werden 
die Schwierigkeiten, welche in dieser Hinsicht anfangs entgegenstehen, in den 
meisten Fällen überwunden sein. 

Die D i r e k t  i o n und V e r w  a 1 t u n g der Genossenschaft ist einfach und 
nach denselben Grundsätzen einzuPichten, wie dies bei anderen, z. B. der Kredit
-Genossenschaften, der Fall ist. Zum Geschäftsführer wird in der Regel der 
Lehrer die geeigneteste Person sein und muss ihm eine mässige Vergütigung für 
seine Mühewaltung zu Teil werden. Die Genossenschaft kann sich bei den bedeu
tenden Vo!Tteilen, welche sie gewähnt, konstituieren, sobaild zum wöchentlichen 
Backen etwa 100 Brote angemeldet sind. (Sieht man von Kapitalabtragung und 
der Bildung eines Reservefonds ab, so kostet das Pfd. Brot zu backen auch 
dann nur etwa 1 Ffg.). 

Es wird angemessen sein, selbst bei bedeutendem Geschäft die Kapitalabtra
gungen so zu normieren, dass alljährlich nicht mehr als 10 Prozent amortisiert, 
und also nach 10 Jahren der Ofen Eigentum der Genossenschaft wird. Stärkere 
Abtragungen würden die anfänglichen Genossen gegenüber den später Beitretenden 
zu sehr belasten und es ist wesentlich, sich gleich anfangs eine gute Dividende 
zu sichern. 

Die Dividende kann analog dem Verfahren der Konsumvereine nur nach der 
Menge der .Brote, die jeder einzelne Genosse hat backen lassen, berechnet werden. 
An derselben partizipiert nur derjenige, welcher das volle Rechnungsjahr Mit
glied der Genossenschaft gewesen ist. 

Der Ofen wird nach erfolgter Kapitalabtragung E i g e n t u m  d e r  j u r  i
s t  i s c h e n P e r s o n, dem Austretenden steht dieser halb ein Anspruch gegen 
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die Genossenschaft nicht zu, wenn er auch das Eigentum mit erwerben half. 
Umgekehrt nimmt jeder später eintretende Genosse Teil an den aus dem Eigen

tumsrecht resultierenden Vorteilen. Wde ich Ihnen so eben. verschlug, soll einer 
übermässigen Belastung der anfänglichen Genossen dadurch vorgebeugt wei:den, 
dass die Abtragungen ·nicht über 1/io betragen (der oder die Gläubiger sind durch 
erhöhten Zinsfuss von 60/o zur so langen Belassung des sich jährlich verminderten 
Kapitals willig zu machen). Ich halte dies jedoch nicht für genügend. Um eine 
Ausgleichung herzustellen, möchte ich verschlangen, die Zahlungen für das Backen 

nach fallenden Sätzen zu normieren, beispielweise so, dass jeder Genosse ohne 
Berücksichtigung bei der Dividendenverteilung die ersten 2 Jahre, wenn er immer 
auch eingetreten ist, pro Pfd. Brot 1112 Pfg., die nächsten 2 Jahre 1 Pfg. und 
dann für alle folgende Zeiten 1/2 Pfg. zahlen muiss. Die ursprü!lglichen Genossen 
werden hierdurch vielleicht noch nicht völlig entschädigt werden, aber sie können 
dann um so befriedigter dem Eintritt neuer Genossenschafter entgegen sehen, der 
ja immerhin im Interesse des Ganzen und vorzugsweise in ihrem Interesse liegt. 
Es steht natürlich nichts im Wege, dass die Neuzutretenden zunächst auf die 
weniger beliebten Stunden des Tages oder der Nacht mit ihrem Gebäck angewiesen 
werden. 

b i e B i  1 d u n  g e i n e s  R e s e r v e f o n d s  beginnt erst 3 bis 5 Jahre nach 
der Inbetriebsetzung des Ofens, bis dahin müsste der Ofenbauer Garantie zu lei
sten haben. Anfangs müssen die Einzahlungen in denselben sehr niedrig gehalten 
werden, sie können um so reichlicher sein nach Abtrag des Anlagekapitals, bis sich 
in dem verzinslich anzulegenden Fonds die zu einem neuen Ofen erforderliche 
Summe befindet. 

Ich berechnete den einer Gesamtheit von 50 Hausständen, die wöchentlich 
je 10 Laibe Brot a 5 Pfd. backen, durch die Benutzung eines gut und zweckmässig 
gebauten Ofens erwachsenden Vorteile auf jährlich 600 ·Rtl. Es ist natürlich, daSs 
die Dividende sich bei einer solchen Beteiligung an der Genossenschaft nicht auf 
diese Summe belaufen kann, denn es müssen zunächst !Kapitalabtragungen und 
Bildung eines Reservefonds so wie Honorierung des Geschäftsführers eintreten, 
und es bezahlt ja jeder Genossenschafter nicht etwa den vollen Satz von 2 Pfg. 
pro PM. Brot, sondern je nach der Dauer einer Beteiligung l 1h bis 1'2 Pfg. 

Hier die Berechnung für einen möglichst einfach gedachten Fall mit Beibe
haltung jener Zahl von 50 Genossen und je 50 Pfd. Brot pro Woche - 6. Ge
schäftsjahr: 

I. E i n n a h m e

1. 20 Genossen, welche von Anfang an Mitglieder waren, zahlen pro Pfd. 
Brot 1/2 Pfg. Jeder von ihnen zahlt also für seine 2600 Pfd. jährlich 3 Rtl. 18 Sgr. 
9 Pfg. oder insgesamt 

72 Rtl. 6 Sgr. 8 P!g. 
2. 25 Genossen, welche länger als 2 Jahre aber noch nicht 4 Jahre Mitglieder 

waren, zahlen pro Pfd. Brot 1 :Pfg. und zahlen jeder für seine 2600 Pfd. Brot 
jährlich 7 Rtl. 6 Sgr. 8 ,P!g. oder insgesamt !BQ Rtl. 16 Sgr. 8 Pfg. 

3. 5 Genossen, welche der Genossenschaft noch nicht 2 Jahre angehören, 

zahlen pro Pfd. Brot !1/2 Pfg. und somit ein jeder für seine 2600 Pfd. jährlich 
10 Rtl. 25 Sgr. oder insgesamt 

54 Rtl. 5 Sgr. 

Gesamteinnahme 300 Rtl. 28 Sgr. 4 Pfg. 



Sp6ldzielcze piece do wypieku chleba 

II. A u s g a b e

1. Jährlicher Kapitalabtrag 
2. Verzinsung von 175 Rtl. Kapitalrest 
3. Reparaturkosten 
4. Brennmaterial wöchentlich 20 Sgr. 
5. Heizerlohn wöchentlich 25 Sgr. 
6. Vergütigung für den Geschäftsführer 
7. für den Reservefonds 

die G�amtsumme der Ausgabe beträgt somit 

35 Rtl. 
10 „ 15 Sgr. 
15 
34 „ 20 

43 „ 10. 
25 

10 

173 RU. 15 Sgr. 

95 

Der somit verbleibende Uberschuss von 133 Rtl. 13 Sgr. 4 Pfg. kommt unter 
die Genossenschafter, da alle gleichviel Brot haben backen lassen zu gleichen 
Teilen zur Verteilung. Ein jeder erhält 2 RU. 18 Sgr., und 3 Rtl. 13 Sgr. 4 Pfg. 
gehen zum Reservefonds. Die Dividende beträgt auf je 100 Pfd. Brot, welche ge
backen worden sind, 3 Sgr. 

Dies, meine verehrter Freund, ist meine Ansicht über die Fragen, die Sie 
meiner Beurteilung zu unterbreiten so freundlich waren, dies meine A,nsicht, die 
ich Ihrer weiteren Erwägung so wie der einer verehrlichen Kommision hiermit 
anheim gebe. 

[gez.J Blomeyer 



A R T Y K U L Y REC E NZYJNE 

Sob6tka 1970 1 

ROMAN HECK 

0 NOWYM ZARYSIE HISTORII POLSKI SREDNIOWIECZNEJ 

W ostatnich latach jestesmy swiadkami pojawiania si� na rynku ksi�
garskim wielu historycznych pozycji syntetycznych, ksiq:i:ek na szersze 
tematy, przeznaczonych dla szerszych rzesz czytelnik6w. Historycy sta

rajq si� nie tylko tworzyc trudno dost�pne monografie, lecz pisac te:i: po
pularnie dla przeci�tnie wyksztakonych milosnik6w historii, kt6rych 
liczba wraz z awansem kulturalnym narodu wzrasta i wzrastac b�dzie 
w coraz wi�kszym stopniu. Jednym z historyk6w, kt6ry umie pisac o za
wilych zagadnieniach naukowych w spos6b jasny, ciekawy i przyst�pny, 
jest znany Autor cennych prac o chrzcie Polski i historii kosciola pol
skiego Jerzy Dowiat. 

Podj�cie si� napisania zwi�zlej popularnonaukowej ksiq:i:ki o polskim 
'sredniowieczu nale:i:y uznac za przedsi�w21i�cie smiale i •trudne '· Trudnosc 
polega na tym, :i:e dzieje Polski sredniowiecznej w gl6wnych zarysach 
nale:i:q do podstawowego kanonu wiedzy historycznej ka:i:dego Polaka. 
Nielatwo jest wi�c w syntetycznym wykladzie dawac rzeczy nowe, czy
telnikowi ca!kiem nie znane i przez to interesujqce. Natomiast wejscie 
w zawile spory mediewist6w na tematy bardzo szczeg61owe grozi zagubie
niem si� w plqtaninie niezrozumialych dla laika polemik naukowych. 

We wst�pie do ksiq:i:ki Autor usi!uje okreslic jej charakter. Stwierdza 
wi�c, :i:e nie wyczerpuje ona tematu i nie pretenduje do miana syntezy 
polskiego sredniowiecza. Oswiadcza, :i:e nie chce w niej przedstawiac 
aktualnego stanu badan i systematycznego zestawienia istniejqcych po
glqd6w. Wedlug deklaracji J. Dowiata omawia on w uporzqdkowanym 
chronologicznie wykladzie pobie:i:nie te kwestie, w kt6rych „nie mo:i:na 
zaproponowac nowego spojrzenia", przedstawia zas szerzej te fakty, 

1 J. D ow i a t, Polska pa'nstwem §Tedniowieczne; Eu.ropy, Warszawa 1968, 

PWN, ss. 437+3 nlb. Przedstawione tu uwagi wyglosilem w dniu 30 V 1969 r. 

w obecnoSci doc. dra J. Dowiata jako odczyt na posiedzeniu naukowym Wroclaw

skiego Towarzystwa Mil0Snik6w Historii. 

7 - Sob6tka 1970/1 
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kt6re pr6buje „oswietlic inaczej, nii to jest dotychczas przyj�te". Zastrze

ga si� tei, ie podaje w tekscie hipotezy nie zawsze informujiic o ich dy

skusyjnosci, zwlaszcza tarn, gdzie w bib!iografii m6gl si� powolac na 

wlasnii prac�. Uwaia przy tym, ie podawanie hipotez „w wykladzie 

przeznaczonym nie tylko dla specja!ist6w" jest sluszne, poniewai sluiy 

podnoszeniu kultury humanistycznej narodu, przybliiajiie do og6lu spory 

i polemiki naukowe. Zdajiie sobie spraw� z naturalnej sklonnosei kaidego 

autora do wysuwania na plan pierwszy wlasnyeh siidow, J. Dowiat za

strzega si�, ie nie „referuje dogmat6w, leez propozycje" •. 

Tyle Autor. A jak spogliida na ksiiiik� reeenzent b�diicy historykiem, 

lecz usilujiiey oceniac jej funkej� jako lektury dla niefaehowego ezytel

nika? Na wst�pie ehe� stwierdzic, ie oeena tej ksiiiiki nie jest dla mnie 

sprawii latwii. Dostrzegam w niej bowiem z jednej strony wiele uj�c no

watorskieh, godnych uznania, z drugiej zas widz� takie pewne rzeczy, 

kt6re mi nie odpowiadajq. Nie chodzi zresztii o kwestie szezeg6lowe, eru

dycyjne i nie te moie w reeenzji praey tego typu sq najwainiejsze. 

Na ezolo wysuwa si� sprawa przeznaezenia ksiqiki. W swietle jej 

wykladu i deklaraeji wst�pnyeh Autora rzeez nie przedstawia si� zbyt 

jasno. Wyklad jest prosty, syntetyezny, informujiiey niejednokrotnie 

o rzeezach elementarnyeh, o metodach pracy wsp61czesnego historyka 

i podstawowyeh faktach historyeznyeh. Sugerowaloby to przeznaezenie 

ksiiiiki dla laik6w. Z drugiej strony deklaracje wst�pu m6wiiiee, ie mamy

do ezynienia z dzielem „nie tylko dla speejalist6w" i „etapem na drodze

do syntezy", zdajii si� swiadezyc, ie w intencjach J. Dowiata ma to byc 

jakas lektura dla faehowc6w, kt6rej przeznaczeniem byloby zapoeziitkowa

nie dyskusji nad rewizj,i dotyehezasowyeh uj�c dziej6w naszej ojezyzny 

w wiekach srednich. 

Zdaniem reeenzenta niezaleinie od deklaracji autorskieh ksi,iika po

siada w zasadzie eharakter pracy popularnonaukowej i b�dzie pelnila 

w pierwszym rz�dzie rol� popularyzaeyjnii. Wiitpi�, ezy historyey nau

kowey b�dii uwzgl�dniac jq w swych polemikach naukowyeh wplywaj,i

cyeh na ksztaltowanie si� pogl,id6w nauki historyeznej na omawiane 

w niej problemy. Jest jui bowiem zwyczajem, moie zreszt,i i nie najlep

szym, ie w badaniaeh szezeg6lowyeh uwzgl�dnia si� u nas monografie, 

a nie pisane syntetyeznie i popularnie praee szerszego zasi�gu. Dlatego 

tei ehe� oeeniac ksiiiik� J. Dowiata jako og6lnii syntez� dziej6w Polski 

dla kulturalnego, wyksztalconego ezytelnika, bo takq rol� b�dzie ona 

spelniac w praktyee. Historyk speejalista nie b�dzie w niej szukac roz

strzygni�eia interesujiieyeh go kwestii szczeg6lowyeh, a dla ezytelnika 

bez pewnego poziom1:1 wyksztalcenia stanowi ona lektur� mimo wszystko 

zbyt trudn,i. 

2 Dowiat, op. cit., s. 5-7. 
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Merytoryczrn\ ocen� ksiqzki rozpoczn� od kwestii og6lriych. Na wst�
pie wypada stwierdzic, :i:e jest ona napisana ladnym i zrozumialym j�zy
kiem, stanowi pozycj�, kt6rq czyta si� z zaciekawieniem i bez znu:i:enia. 
Autor potrafi zajmujqco referowac sprawy w spos6b „dogmatyczny", jak 
i przedstawiac r6:i:nice zdan i polemiki naukowe w kwestiach spornych. 
Cennym novum, jakie wnosi J. Dowiat, jest polo:i:enie du:i:ego nacisku 
w tego rodzaju syntezie na sprawy mentalnosci i psychiki ludzkiej, na :i:y- • 
cie duchowe czlowieka, kt6ry stanowi przecie:i: podmiot dziej6w. Sq to 
kwestie przez autor6w syntez historycznych interesujqcych si� z reguly 
w pierwszym rz�dzie politykq, :i:yciem gospodarczym i spolecznym cz�sto 
nie dostrzegane i pomijane. Osiqgni�ciem ksiq�ki jes.t te:i: fakt, :i:e J. Do
wiat uprzyst�pnia w niej czytelnikowi niekt6re najnowsze osiqgni�cia 
mediewistyki polskiej, rewidujqce dawne uj�cia, ze wskazaniem na auto
r6w tych:i:e osiqgni�c. Tyle og6lnie o dodatnich stronach ksiq:i:ki. 

Mo:i:na jednak w pracy J. Dowiata dostrzec tez i pewne braki, na 
kt6re chcialbym wskazac, aby uzmyslowic Autorowi, jak jq odbiera jeden 
z czytelnik6w, i dopom6c w ten skromny spos6b w jak najlepszym przy
gotowaniu zapowiadanej przyszlej syntezy czy wznowienia analizowa
nego dziela. Kwestia pierwsza - to stosunek tytulu ksiqzki do jej tresci. 
Obi�tnica, jakq otrzymuje czytelnik w tytule Polska paiistwem srednio

wiecznej Europy, nie zostala spelniona. W ksiqzce mamy do czynienia 
z historiq Polski, a tla europejskiego i szerszych por6wnan poza kilku 
wyjqtkowymi miejscami (jak tablica ludnosci Europy w X w. po s. 80, 
wzmianki o powstawaniu niekt6rych panstw feudalnych, kilka og6lnych 
uwag o problemach polityki europejskiej) w niej nie znajdujemy. Budzi 
to w czytelnikach - o czym mialem si� okazj� w dyskusjach nad ksiqz
k& przekonac - pewne uczucie zawodu. A szkoda, bo wlasnie por6wna
nie naszego rozwoju z rozwojem innych narod6w w r6znych dziedzinach 
zycia mogloby stanowic przelom w dotychczasowym troch� zascianko
wym sposobie traktowania historii naszego kraju. 

Drugim mankamenteril natury og6lnej S'l wyplywaj&ce zapewne 
z osobistych zainteresowan Autora dosc znaczne dysproporcje w trakto
waniu poszczeg6lnych okres6w naszej historii sredniowiecznej. Tak wi�c 
czasom od IX w. do 1138 r., do kt6rych posiadamy bardzo niewiele zr6-
del, poswi�ono w sumie 190 stron, a okresowi od 1138 do 1454 r., 
o znacznie bogatszej problematyce i obfitszym materiale zr6dlowym, 
tylko 176 stron. Odbija si� to oczywiscie na tresci poszczeg6lnych partii 
dziela. W dw6ch pierwszych rozdzialach spoty1rnmy drobiazgowe ana
lizy i hipotezy dotycz&ce takich szczeg616w, jak imiona wladc6w, le
gendy historyczne, uwagi o pracy historyka itd. Natomiast w dw6ch roz
dzialach nast�pnych zbywa si� pojedynczymi zdaniami cale problemy 
historyczne o pierwszorz�dnym znaczeniu dla dziej6w naszego narodu, 
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jak zagadnienie unii polsko-litewskiej, stosunki z Czechami i W�grami 
w XV w. itd. Wprawdzie Autor zastrzega si� we wst�pie, :i:e nie zajmuje 
si� wszystkim,. :i:e pomija niekt6re problemy, w kt6rych nie ma nie no
wego do powiedzenia, ale de facto stara si� naszkicowac najwa:i:niejsze 
wydarzenia ka:i:dej epoki i bardzo cz�sto daje elementarne informacje 
podr�cznikowe, od siebie nie nowego nie wnosz;,ic. W tych warunkach 

• powy:i:sze dysproporcje i pomini�cia wydaj;,i si� zbyt ra:i:;,ice. Do kwestii 
tych w dalszym ci;,igu jeszcze powr6cimy. 

Zasadniczy trzon ksi;,i:i:ki stanowi;,i 4 rozdzialy ujmuj;,ice rozw6j dzie
jowy Polski w czterech okresach: 1. od IX do polowy X w., 2. ok. 960-
1138, 3. 1138-1300, 4. 1300-1454. Rozdzialy te nie nosz;,i poza podanymi 
wy:i:ej datami :i:adnych tytu!6w, eo przy pracy charakteru popularyzacyj
nego wydawaloby si� poz;,idane. Tytuly charakteryzuj;,ice tresc wywod6w 
Autora dano dopiero w podrozdzia!ach. Przedstawiony w czterech g!6w
nych rozdzialach schemat periodyzacyjny nie r6:i:ni si� zbytnio od perio
dyzacji panuj;,icej w polskiej nauce historycznej w ostatnich latach. Je
dyn;,i istotniejsz;,i r6:znic;,i jest przyj�cie daty 1300 r. jako prze!omu ozna
czaj;,icego zjednoczenie kraju i pocz;,itek okresu monarchii stanowej, eo 
wynika z pogl;,id6w Autora na rol� rz;,id6w Waclawa II w Polsee. 

Przejdzmy do problematyki poszczeg6lnych rozdzia!6w. Zajmiemy si� 
przy tym tylko wybranymi kwestiami, poniewaz referowanie calej ich 
tresci nie jest w tym miejscu ani mozliwe, ani celowe. Co do rozdzia!u 
pierwszego obejmuj;,icego czasy od polowy IX w. do pierwszej po!owy 
X w. nie chcialbym si� szerzej wypowiadac. Niemniej mozna tu zanoto
wac, ze w kwestii identyfikacji plemion Geografa Bawarskiego Autor 
przychyla si� do rzadkiego zdania K. Tymienieckiego, ze L�dzianie to
mieszkancy Wielkopolski, przodkowie Polan. Dopuszcza przy tym ich 
identyfikacj� z Licikawikami Widukinda z Korbei. 

W calym g;,iszczu hipotez dotycz;,icych 6wczesnej geografii politycz
nej ziem polskich popelnia jedn;,i, moim zdaniem dosc wazn;,i, niekon
sekwencj�. Z jednej strony twierdzi, ze ziemie polskie nie by!y jeszcze 
w IX w. wyzej politycznie zorganizowane, ze powstawa!y jedynie „drob
nych rozmiar6w" organizacje regionalne, z drugiej zas strony m6wi p6z
niej o podporz;,idkowaniu „wschodnich L�dzian" Kijowowi 3• Jesli nie 
bylo szerszej jednosci politycznej, to sk;,id L�dzianie, przodkowie wielko
polskich Polan, braliby si� na wschodzie na pograniczu Rusi. Czy mozna 
stoj;,ic na gruncie koncepcji Autora m6wic w og6le o „wschodnich L� 
dzianach''? 

Kwesti� dalsz;,i stanowi zdanie Autora, ze do roli wi�kszych rozmia
r6w tzw. panstwa kantonalnego nie dor6sl $1;,isk •. Jeäli stan;,ic na gruncie 

3 TamZe, s. 47. 
t TamZe, s. 43. 
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definicji J. Dowiata, ze panstwo kantonalne to „obszar wi�kszej liczby 
wsp6lnot opolnych" •, to· panstwa takie na Sl;;isku istnia!y. Pozostaje oczy
wiscie kwestia ich rozmiar6w. Jak wiadomo, mamy spor;;i ilosc przes!a
nek pozwalaj;;icych·mniemac, ze ziemie plemion sl;;iskich zostaly zjedno
czone przez centralne plemi� Sl�zan (og6lna nazwa Sl;;isk, jedno biskup-

. stwo, traktowanie St„ska jako jednego regionu przez zr6clla XI i XII w.). 
Omawiaj;;ic rozdzia! drugi, najblizszy zainteresowaniom Autora, 

chcia!bym podkreslic, ze zawiera on wiele koncepcji nowych i interesuc 
j;;icych. Niew;;itpliwym osi;;igni�ciem s;;i tutaj tez pewne spojrzenia na kra
je s;;isiednie. Zajm� si� jednak znowu kwestia,mi polem:icznymi. Tak wi�c 
raczej nieprawdopodobna wydaje mi si� hipoteza o przynaleznosci 
w 981 r. Przemysla i Grod6w Czerwienskich do Parrstwa Polan• przy 
zalozeniu, na kt6rego gruncie stoi Autor wraz z przewazaj,ic,i wi�kszosci,i 
wsp6!czesnych historyk6w polskich, ze do panstwa tego nie nalezal w6w
czas ani Sl,isk, ani Malopolska. 

Ciekawa koncepcja, ze trybut p!acony przez Mieszka I z ziem „usque 
ad Vurtam fluvium" by! trybutem ze Sl;;iska ', budzi powazne zastrzeze
nia, jesli wezmiemy pod uwag� fakt, iz wzmianka Thietmara o tymze 
trybucie dotyczy 972 r., kiedy Sl,isk nie naleza! jeszcze do Polski•. Zda
nie, ze hipotezy H. Lowmianskiego o pokojowym przejsciu Krakowa pod 
w!adz� Boles!awa Chrobrego w drodze jego malzenstwa z c6rk,i ksi�cia 
krakowskiego Emnild;;i nie obala zadne zr6dlo •, nie wydaje si� s!uszne, 
skoro tej dosc s!abo uargumentowanej hipotezie przeczy zasadniczo zr6d!o 
o pierwszoplanowym znaczeniu, mianowicie kronika Kosmasa, donoszqca 

o podst�pnym opanowaniu przez w!adc� polskiego tego grodu i wymordo
waniu znajduj;;icych si� w nim Czech6w·10. 

Nie przekonuje teoria Autora o tym, ze wojny Boles!awa Chrobrego 
z Henrykiem II nosi!y charakter starcia ideologicznego, w kt6rym w!adca 
Polski broni! koncepcji cesarstwa uniwersalistycznego 11. Wydaje si� jed
nak, iz koncepcja polityki polskiej na zachodzie w XI w. by!a jednak 
inna. By!a to chyba realistyczna koncepcja ekspansji b,idz utrzymania 
zdobytego stanu posiadania i przeciwstawiania si� wszystkiemu, eo temu 
stalo na przeszkodzie. Stqd tez wsp6lne rysy polityki szeregu w!adc6w 
polskich tego czasu: napastowanie Wielet6w, Pomorzan i Czech6w oraz 

5 Tami.e, s. 27. 

s Tamie, s. 104. 

7 Tami:e, s. 107. 
8 Zob. Kronika Thietmara, wyd. Z. Jedlicki, Poznan 1953, s. 89. 

9 Do w i a t, op. cit., s.108. 
1° Cosmae Pragensis Chronica Boemoru.m, wyd. B. Bretholz (Monumenta Ger

maniae Historica, Scriptores, nova series, t. II, Berlin 1923, s. 60). 
11 D o w i a t, op. cit., s. 129-130. 
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zwi&zki z opozycjq w Niemczech. Jesli wyolbrzymiane i idealizowane 
w literaturze historycznej koncepcje uniwersalistyczne graly w polityce 
ksi&:i:&t polskich jakqkolwiek rol", to chyba tylko podrz"dnq, propagan
dow&, przykrywajqC<\ istotne interesy i rzeczywiste cele. 

Wr"cz nie przekonywaj&ce jest zaatakowanie przez J. Dowiata kon
strukcji T. Wojciechowskiego wyjasniaj&cej wygnanie Boleslawa Smia- · 
lego 12. Wbrew temu, eo twierdzi Autor, uwa:i:am t" klasyczn& konstrukcj<, 
mediewistyki polskiej, opart& na zr6dlach i konkretnych, powi&zanych ze 
sob& przeslankach, za bardziej pewn& ni:i: wiele innych wiszqcych w pr6:i:
ni, nie maj&cych podstaw zr6dlowych koncepcji historyk6w wczesnego 
sredniowiecza. Autor twierdzi, :i:e znane nam p6zniejsze wiadomosci nie 
potwierdzajq faktu, i:i: orientacja polityczna Sieciecha i Hermana byla 
przeciwstawna boleslawowskiej, wobec tego nie mo:i:e byc mowy o ich 
spisku z biskupem Stanislawem, przeprowadzonym w porozumieniu 
z Henrykiem IV i Wratyslawem II. Tymczasem oczywiste fakty m6wi& 
inaczej. Zmiana orientacji politycznej kraju jest zupelnie widoczna. Ne
gowanie zwi&zk6w Hermana z Henrykiem IV i Czechami wydaje si<, 
wprost niezrozumiale. Zrozumiale jest natomiast to, :i:e zwi&zki te nie 
mogly obyc si" bez zadra:i:nien, szczeg6lnie z wladc& Czech, kt6ry ksi"cia 
polskiego wyra:i:nie lekcewa:i:yl i sam zacz&I zglaszac pretensje do wladzy 
w Polsee. Ale to ju:i: calkiem inne zagadnienie. Tradycj" Boleslawa Smia
lego w Polsee, na kt6r& powoluje si<, Autor jako na jeden z argument6w 
rzekomej ci&glosci 6wczesnej polityki polskiej, kultywowalo spoleczen
stwo, a nie dw6r. Jesli nawet mo:i:na si" dopatrywac jej element6w na 
dworze, to mogly one byc przyjmowane pod presj& opinii spolecznej i dla 
uspokojenia tej opinii. Pewne sprzecznosci interes6w czeskich i polskich 
wystqpic musialy r6wnie:i: po pewnym czasie niezale:i:nie od zmiany 
orientacji politycznej Hermana po wygnaniu Boleslawa Smialego. 

Niezale:i:nie od wskazanych wy:i:ej kwestii merytorycznych o wi"k
szym znaczeniu rzeczowym rozdzial zawiera wiele sformulowan szczeg6-
lowych, wywolujqcych szereg r6:i:nego rodzaju Wqtpliwosci. Autor jest 
znawcq rozmilowanym w epoce i chyba wlasnie dlatego stawia wiele pa
sjonujqcych go, a w gruncie rzeczy Wqtpliwych, hipotez w sprawach 
w istocie niezbyt wielkiej wagi. Tego rodzaju hipotezy w kwestiach 
o mniejszym, raczej drugoplanowym znaczeniu dziejowym wydajq si" 
w pracy o charakterze syntetycznym raczej niepotrzebne. 

By nie byc goloslownym, podam k:ilka przy,klad6w. Ta!k wi"c dowia
dujemy si", :i:e zapo:i:yczenie z biblijnej historii o cudzie w Kanie Gali
lejskiej motywu mno:i:enia si" pokarm6w w opowiesci o uczcie u Piasta 

12 Tamie, s. 186-187. 
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sluzylo oddaniu slowiariskiego kultu plodnosci ". Zapozyczenie to u Galla 
nie jest wykluczone, ale czyzby w ten spos6b Gall lub jakis inny jego po
przednik, tw6rca legendy, chcial przedstawiac slowiariski kult plodnosci? 
Tego samego rodzaju Wqtpliwosc budzi doszukiwanie si� u Galla euhe
meryzmu. W mysl tych koncepcji Autora Ziemowit, ieszek i Ziemomysl 
okazali si� nie protoplastami Mieszka, lecz bogami dawnych Slowian. 
Popiel zostal demonem wodnym P&pilem, a Leszek znanym na Rusi de
monem „leszym" "· Wszystko to pi�kne, lecz pelne fantazji. Nie wydaje 
mi si� jednak zadaniem nauki historycznej dodawanie do fantazji kronik 
wczesnego sredniowiecza nowych fantazji, kt6re nie gl�bszego nie wy
jasniajq i sprawdzalne byc nie mogq. Zreszt& imiona Leszek i Ziemowit 
Sq w Polsee powszechnie znane, a ich istnienie bardziej pewne od istnie
nia b6stw Ziemowita czy Leszego. 

W rozdziale tym czytelnik6w szokujq takze inne kombinacje etymolo
giczne Autora na temat imion pierwszych Piast6w: Dzigomy-Mies2lka, 
Wesprzemy-Bezpryma i Largusa-Boleslawa Smialego, imion, kt6re mieli 
ponoc nosic, a kt6re w imiennictwie polskim jakos si� nie dochowaly. 
Natomiast rzeczywiste imi� slowiariskie Mieszko jest kwestionowane. Zda
niem Autora mialo ono powstac dopiero przy chrzcie na czesc biskupa 
Ratyzbony Michala, kiedy to wladc� polskiego nazwano Michalkiem
-Mieszkiem. Tej kombinacji Autora przecz& zdecydowanie m. in. dwa 
argumenty: 1. wyst�powanie imienia Mieszko zupelnie niezaleznie od 
imienia Michal przez cale polskie sredniowiecze; 2. fakt, ze Ibrahim Ibn 
Jakub nazywa naszego wladc� Mieszkiem w okresie poprzedzajqcym jego 
chrzest. Jesli jego relacja pochodzi sprzed daty chrztu, stanowi dow6d 
hipotez� t� przekreslaj&cy. Jesli zas powstala w okresie chrztu, to r6w
niez podwaza twierdzenie J. Dowiata, bo przeciez nazywano by wtedy 
Mieszka raczej imieniem patrona Michala lub dawnym imieniem slowiari
skim, a nie dziwacznym zdrobnieniem. Hipoteza genezy imienia Mieszko 
przedstawiona przez J. Dowiata wydaje si� sposr6d licznych mozliwych 
najbardziej sztuczna i najmniej prawdopodobna. 

Rozdzial trzeci o czasach rozdrobnienia dzielnicowego od 1138 do 
1300 r. nasuwa znacznie mniej uwag. Jest on zreszt& w znacznej mierze 
mniej oryginalny niz dwa rozdzialy poprzednie, a ma w stopniu o wiele 
wi�kszym charakter podr�cznikowy. Chyba najpowazniejszym novum 
w stosunku do panujqcych og6lnie pogl&d6w jest tu przedstawienie ob
j�cia rz&d6w w Polsee przez Waclawa II. Autor ocenia zjednoczenie Pol
ski przez kr6la Czech jak najbardziej pozytywnie. Stwierdza wi�c: ,,pejo
ratywne oceny rz&d6w Waclawa II w Polsee, jakimi szafuje nasza histo-

13 Tami:e, s. 84. 

u Tami:e, s. 87-88. 
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riografia, domagajq si'l rewizji. Zarzut, jakoby kr61 czeski zmierzal do 
germanizacji kraju ... brzmi zgola niepowaznie w ustach nowozytnego 
historyka ... Waclaw II mial bardzo powazne poparcie we wszystkich 
warstwach spoleczenstwa, czego dowodzi fakt, ze opanowal kraj bez 
wi'lkszego trudu i nie silq obcego or'lza, ale zapraszany przez czynniki 
miejscowe ... okazywal si'l jedynym kandydatem na monarch'l chcqcym 
i umiejqcym realizowac program odbudowy panstwa polskiego" 1s. Te 
zdania Autora wydajq mi si'l gl'lboko sluszne. Do podobnych wniosk6w 
dochodzilem niedawno przy omawianiu niekt6rych zagadnien z zakresu 
stosunk6w czesko-polskich tego okresu 1•. Podobne uj'lcie spotkac mozna 
tez w czeskiej syntezie zwiqzk6w dziejowych obu narod6w 11. J. Dowiat 
idzie po tej linii najdalej i najbardziej konsekwentnie. 

Z kwestii dyskusyjnych w tym rozdziale chcialbym poruszyc tylko 
niekt6re. Pierwsza z nich to dosyc oryginalna pr6ba wytlumaczenia r6z
nic w nasileniu upowszechnienia prawa niemieckiego w poszczeg6lnych 
dzielnicach naszego kraju. Cytuj'l: ,,Obj'lte nim zostaly gl6wnie zachod
nie polacie Polski, czego nie tlumaczy bliskosc zachodnich kontakt6w 
i wzor6w, lecz szybsza pauperyzacja !udnosci; nie tylko zresitq smar
d6w, bo i drobnych wlodyk6w" "· Tego rodzaju koncepcja wydaje mi si'l 
zupelnie niemozliwa do przyj'lcia i sprzeczna z podstawowymi wchodzq
cymi w gr'l czynnikami realnej rzeczywistosci historycznej. Po pierwsze, 
trudno uznac ziemie zachodnie za ziemie pauperyzujqce si'l, biedne 
w stosunku do Mazowsza czy Lubelskiego. Trudno tez m6wic tu o paupe
ryzacji wzgl'ldnej warstw najbiedniejszych w XIII w., kiedy szans zycio
wych dla nich bylo tutaj wiele. Zresztq badan nad pauperyzacjq nizszych 
warstw ludnosci w tym okresie jeszcze nikt nie przeprowadzal. Po dru
gie, dla prawa niemieckiego potrzeba bylo obrotu towarowego, miast itd., 
w czym ziemie zachodnie przodowaly nad polaciami wschodnimi kraju. 
Po trzecie, do prawa niemieckiego, zwanego takze nieprzypadkowo za
kupnym, trzeba bylo raczej ludzi zamozniejszych i na okreslonym pozio
mie cywilizacyjnym, a nie spauperyzowanych biedak6w. Po czwarte 
wreszcie, do prawa niemieckiego trzeba bylo przynajmniej pewnej skrom
nej ilosci jego pionier6w, Niemc6w, kt6rzy je przynosili. Jest wi'lc zu
pelnie jasne, normalne, ze rozwijalo si'l ono tarn, gdzie rozw6j ekono
miczny byl bardziej zaawansowany, na ziemiach bogatszych, do kt6rych 

15 TamZe, s. 278-279. 

ts Zob. R. He c k, Poczucie wsp6Inoty slowiail.skiej w czesko-potskich sto

sunkach politycznych w .§redniowieczu (Z polskich studi6w slawistycznych, seria 3, 

Historia, Warszawa 1968, s. 71) i R. He c k, M. 0 r z e c h o w s k i, Historia 

Czechoslowacji, Wroclaw----Warszawa-Krak6w 1969, s. 61-6�. 
17 Ce§i a Poicici v minulosti, t. I, pod. red. J. Macürka, Praha 1964, s. 85 nn. 
1s D o w i a t, op. cit., s. 218. 
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nap!ywa!o z Sqsiedztwa wi�cej lansujqcych je osadnik6w niemieckich. 
Moim zdaniem, ca!kiem sztuczna hipoteza Autora, sprzeczna z ustalenia
mi ca!ej literatury fachowej, nie ma :i:adnych szans na przyj�cie si� w na
szej nauce historycznej. 

Kwestia druga to r6wnie:i: oryginalna, ciekawa hipoteza, :i:e ksiqz�ta 
dzielnicowi to tylko urz�dnicy, kt6rzy z namiestnik6w prowincji prze
kszta!cali si� w udzielnych w!adc6w "· Sprawa wyglqda frapujqco. Prze
ciwstawia si� jednak takiej teorii nie tylko p6zniejsza znana tradycja hi
störyczna sredniowiecza, z kt6rq jako tworzonq przez ludzi bliskich wy
darzeniom, znajqcych je z opowiadan i autopsji nale:i:y si� liczyc. Prze
ciwstawia si� temu r6wniez - eo wazniejsze ----'- wsp6!czesny autentyczny 
dokument biskupa wroc!awskiego Roberta z 1139 r. wykorzystany do cal
kiem nowego spojrzenia na podzia! kraju przez Boleslawa Krzywoustego 
w pracach G. Labudy i K. Maleczynskiego. W dokumencie tym czytamy: 
„Boleslao tercio Polonie principe defuncto, regnantibus pro eo filiis eius 
Wladislao in Cracouia, Boleslao in Mazouia, Misicone in Poznania" 20. 
W tych warunkach zdania J. Dowiata: ,,Jednym dziedzicem tronu Krzy
woustego zosta! w r. 1138 jego najstarszy syn W!adys!aw II ksiqz� Polski. 
Nikt w6wczas nie pr6bowal takiego stanowiska kwestionowac" 21, wydajq 
si� odbiegac dosc znacznie od realnej rzeczywistosci, skoro biskup nale
ZqCej do seniora dzielnicy wroc!awskiej traktuje go calkiem r6wnorz�dnie 
z dwoma jego m!odszymi bracmi. 

Kolejny rozdzia! czwarty, obejmujqcy lata 1300-1454, zmusza do sze
regu og6lnych refleksji. Wydaje si�, :i:e charakterystyka tych prze!omo
wych, obfitujqcych w wazne wydarzenia czas6w wymaga gruntownego 
naswietlenia ich przy pomocy stojqcych do dyspozycji danych, jesli nie 
czerpanych ze zr6de!, czego przy tego rodzaju syntezie wymagac nie 
mozna, to przynajmniej z opracowan. Tymczasem rozdzia! nie wyjasnia 
szeregu zagadnien dla epoki podstawowych. W pierwszym rz�dzie brak 
jest w nim gruntownej analizy zagadnien gospodarczych i spo!ecznych. 

Przed omawianiem np. politycznej roli miast trzeba by przeciez przed
stawic czytelnikowi ich realne znaczenie gospodarcze, liczb� ludnosci, 
przeprowadzic por6wnanie z miastami innych kraj6w. Przed stawianiem 
tez o znaczeniu kraju wsr6d sqsiad6w mo:i:na by spr6bowac zajqc si� po
r6wnaniem potencjalu gospodarczego Polski i innych panstw Europy. Po
mini�ta zosta!a milczeniem niebagatelna sprawa zmiany charakteru et
nicznego ludnosci Kr6lestwa Polskiego na skutek aneksji Rusi Halickiej. 

19 TamZe, s. 227. 
20 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I, wyd. K. Maleczyilski, 

Wroclaw 1951, nr 16, s. 42. 
21 Dow i a t, op. cit., s. 227. 
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Mozna by podac dane liczbowe dotyczqce zmian w obszarze panstwa pol

skiego w tym okresie. 

Jak juz wspomnialem, brak om6wienia polityki czeskiej i w�gierskiej 

Polski w XV w., stosunk6w z Turcjq i Tatarami, roli Polski na soborach 

itd. Nie wiem, czy Autor obral najwlasciwszq drog�, pomijajqc problem 

stosunk6w polsko-litewskich, a odsylajqc czytelnika do wykazanych 

w spisie literatury trudno dost�pnych i w znacznej mierze zdezaktualizo

wanych przedwojennych prac H. Lowmianskiego, L. Kolankowskiego 

i 0. Haleckiego, z kt6rych wieloma tezami trudno by!oby si� dzisiaj chyba 

zgodzic. A wok6l sprawy unii polsko-litewskiej pokutuje przecie:i: do dzis 

tyle mit6w, kt6re nale:i:aloby rozbijac. W rezultacie rozdzial ten. pomija

jqcy szereg podstawowych zagadnien owych czas6w, trzeba uznac za 

najslabszq cz�sc p,racy. 

Pozostawiajqc na boku to, czego w rozd2>iale nie ma, wy,pada zajqc si� 

tym, eo w nim jest. Niewqtpliwie obok podr�cznikowego zrelacjonowania 

szeregu podstawowych wydarzen dziejowych znajdujemy tu wiele no

wych oryginalnych poglqd6w Autora, kt6remu mo:i:na byc za nie 

wdzi�cznym, aczkolwiek nie wszystkie z nich wydajq si� w pelni prze

konywajqce. W interesujqcych wywodach na temat stan6w i monarchii 

stanowej zastanawiajq niekt6re fragmenty niezbyt zrozumiale i polemi

zujqce z nie istniejqcym przeciwnikiem. Tak wi�c np., eo oznacza zdanie: 

„Monarchia stanowa jest odmianq monarchii feudalnej i zarazem niq 

nie jest" 221 Autor uzasadnia je wprawdzie r6Znicami, jakie widzi mi�

dzy monarchiq stanowq a „klasycznym panstwem feudalnym", nale:i:y 

si� jednak spytac, czy istnieje powszechnie obowiqZUjqcy klasyczny 

wzorzec panstwa feudalnego? 

Kogo atakuje przy tym Autor, piszqc: ,,Czym:i:e bowiem, jak nie gu

bieniem historii, jest zalatwianie jednym schematem przemian trwajq

cych od wczesnosredniowiecznych poczqtk6w panstw po polow� XIX w. ?" 

Jesli historyk6w marksist6w, to winien czynic to bardziej precyzyjnie, 

ze wskazaniem nazwisk i przyklad6w, jak oni owym schematem operujq, 

:i:e ich post�powanie „prowadzi do jak:i:e falszywego wyobra:i:enia o trwa

jqcym przez wieki bezwladzie spolecznym, prowadzi do zupelnego nie

zrozumienia mechanizmu dziej6w, a w koilcu do ich zagubienia" 23
• 

S<1dz�, :i:e polscy marksistowscy historycy Sq jak najdalsi od widzenia 

w naszych dziejach bezwladu i braku dostrzegania przemian gospodar

czych, spolecznych, ustrojowych czy kulturalnych. U:i:yte przez Autora 

og6lne sformulowanie mo:i:e byc rozumiane jako generalny zarzut pod 

ich adresem. Jesli tak nie jest, a chodzi tylko o konkretne wypadki prze-

22 Tamie, s. 288. 

23 Cytat za D o w i a t e m, op. cit., s. 289. 
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sadnego operowania kategoriami formacji ekonomiczno-spolecznej, nale
:i:aloby wskazac, z jakim dzielem, kt6rego historyka si� polemizuje, a:i:eby 
nie byc nara:i:onym na oskar:i:enie o goloslownosc. 

Konkretnym pogh1dem dyskusyjnym Autora jest hipoteza, :i:e okre
sleniem „Niemiec" nazywano w Polsee w XIII 'i XIV w. ludzi :i:yj,icych na 
prawie niemieckim i stosuj,icych jako urz�dowy j�zyk niemiecki bez 
wzgl�du na ich narodowosc. W takim niezbyt wprawdzie precyzyjnym 
postawieniu sprawy mo:i:na dopatrzyc si� pewnych racji. Brak precyzji 
polega tu na dosc istotnej niew,itpliwie r6znicy mi�dzy tymi, kt6rzy 
:i:yli na prawie niemieckim, a tymi, kt6rzy rzeczywiscie sami poslugiwali 
si� j�zykiem niemieckim. Trudniej zgodzic si� jednak z dalszymi wnio· 
skami, jakie Autor z poprzedniego twierdzenia wyci,iga: ,,Jesli nasz 
pogl,id okaze si� sluszny, w6wczas rzekoma walka narodowosciowa XIII 
i XIV w. przedstawi si� nam jako·walka mi�dzy stanami, w szczeg6lnosci 
jako walka rycerstwa z mieszczailstwem" 24. Nie zaprzeczajqc istnienia 
stanowej walki rycerstwa z mieszczanstwem i tego, ze mogla si� ona 
l,iczyc z walk,i narodowosciow,i, samej walki narodowosciowej negowac 
absolutnie nie mozna. Dowod6w rzeczywistej walki narodowosciowej 
literatura nagromadzila tyle, ze jej negowanie, aczkolwiek moze wyda
wac si� nowatorskie, musi byc stanowczo odrzucone. Mamy przeciez 
wtedy nie tylko walk� o interesy stanowe, lecz takze walk� o j�zyk 
polski. Mamy nie tylko konflikty o charakterze narodowosciowym mi�dzy 
stanami, · lecz takze w obr�bie poszczeg6lnych stan6w (mi�dzy klerem 
polskim a niemieckim, rycerstwem polskim a niemieckim, mieszczall
stwem polskim a niemieckim). Nowatorska teza Autora, · pozostaj,ica 
w sprzecznosci z wynikami badan najlepszych polskich znawc6w epoki 
od R. Grodeckiego po J. Baszkiewicza, absolutnie nie przekonuje. Pozo
staje ona zreszt,i takze w sprzecznosci z ustaleniami nowszych czeskich 
i niemieckich badan nad rozwojem swiadomosci narodowej nie tylko 
w Polsee, lecz takze w innych krajach Europy srodkowej i wschodniej 
granicz,icych z Niemcami "· 

Sztuczn,i kombinacj,i Autora wydaje si� tez jego interpretacja tradycji 
o Kazimierzu Wielkim jako kr6lu chlopk6w, polegaj,ica na twierdzeniu, 
ze przez chlopk6w nale:i:y rozumiec drobnych rycerzy, wlodyk6w. Przy
domek „kr6la chlopk6w" wyst�puje u Dlugosza, kt6ry zyl przeciez 
w czasach od rz,id6w ostatniego Piasta niezbyt odleglych. Analiza od-

24 Tamie, s. 300. 

25 Por. m.in. H. Z a t s c h ek, Das Volksbewusstsein, sein Werden im Spiegel 

der Geschichtsschreibung, Brünn-Prag-Leipzig-Wien 1936; P. Gör l ich, Zur 

Frage des Nationalbewusstseins in ostdeutschen Quellen des 12.bis 14.Jahrhunderts, 

Marburg/Lahn 1964; F. Graus, Die Bildung eines Nationalbewusstseins im mit

telalterlichen Böhmen (Die vorhusstitische Zeit) (Historica, t. XIII, 1966). 
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powiednich tekst6w Dlugosza nie pozostawia najmniejszych Wqtpliwosci, 
ze tradycja „chtopska" Kazimierza Wielkiego nie miala nie wsp6lnego 
z rycerzami, lecz zwracala si� wyraznie przeciw nim. Czyz za tradycj� 
rycerskq mozna uznac prawdziwe lub rzekome rady udzielane chlopom, 
aby w razie niemozliwosci uzyskania sprawiedliwosci w sporach z pana
\ni brali hubk� i krzesiwo i podpalali ich dwory? Czyzby na przestrzeni 
80 lat mi�dzy smierciq Kazimierza a potowq XV w. przedzierzgni�cie si� 
w tradycji naszego wielkiego monarchy z opiekuna drobnych rycerzy, 
z natury awanturniczych i dla chlop6w najci�zszych, w opiekuna kmieci 
byto mozliwe? 

Zagadnieniem postawionym w bardziej uzasadniony spos6b po nowa
torsku jest przedstawienie Polski Lokietka i Kazimierza Wie!kiego jako 
satelity W�gier ••. Dowody, kt6re Autor cytuje, S'! powazne i zastugujqce 
na rozwazenie. Niemniej nasuwa si� pytanie, czy jego wnioski nie idq 
zbyt daleko? Przykro rozstawac si� Polakowi z obrazem tych czas6w 
jako epoki powstania silnej, liczqcej si� w swiecie monarchii Kazimierza 
Wielkiego. Nie o to jednak chodzi. Prawda historyczna jest wazniejsza 
od uczuc narodowych i tylko prawdziwy obraz historii moze ksztaltowac 
wlasciwe uczucia i ambicje narodowe. 

Autor pisze: ,,J esli b�dziemy pami�tac o tym uzaleznieniu kr6lestwa 
polskiego od W�gier, a scislej od dynastycznej polityki Andegawen6w, 
w6wczas zblednie wrazenie 'rzekomej przeciwstawnosci polityki zagra
nicznej Lokietka i Kazimierza Wielkiego" 21. Na sformulowanie takie 
mozna odpowiedziec, ze Kazimierz Wielki potrafit wypr<5wadzic Polsk� 
z ci�zkiej sytuacji, do kt6rej przywi6dt j'! Lokietek w koncu swego 
panowania, ze dzialal od niego o wiele bardziej elastycznie, rozszerzyt 
powaznie granice panstwa. J esli osiqgal swe sukcesy w sojuszu z Ande
gawenami, to umiat to czynic w t11ki sposob, ze 'Zaprz�gat sojusznika 
w�gierskiego w konkretnq stuzb� polskim interesom politycznym, chociaz 
oczywiscie nie za darmo, lecz za okreslone koncesje ze swojej strony, 
bo inaczej przeciez byc nie moglo. Koncesje te dotyczyly zresztq niezbyt 
pewnej przysztosci, a osiqgano za nie bezposrednie przys!ugi w terai

niejszosci. Sojusznicy patrzyli sobie zreszt'l na r�ce. Tymi, kt6rzy osta
tecznie wyniesli korzysci i w sumie wygrali t� gr�, okazali si� juz po 
smierci Kazimierza w 1387 r. Polacy, przez eo stali si� zresztq na pewien 
czas jednymi z wrog6w W�gier. 

Trudno si� tez zgodzic z niekt6rymi tezami dotyczqcymi polityki slq
skiej Kazimierza Wielkiego. Tak nj:>. wyprawa na Henryka Zaganskiego 
w 1343 r. zosta.la przedstawiona jako akcja proluksemburska, przy okazji 

2s Dow i a t, op. cit., s. 312. 

21 Tamie, s. 313. 
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kt6rej przyliiczono do Polski Wschow� 2s, gdy natomiast literatura hi
storyczna, opierajqc si� na reakcji Luksemburg6w, interwencjq polskq 
na Sliisku bynajmniej nie zachwyconych, przedstawia jq chyba slusznie 
jako akcj� rewindykacyjnii. S1<l6cenie Piasta :i:aganskiego z Pragq stano
wilo tu tylko odpowiedni pretekst i okazj�. 

Tak samo trudno zgodzic si� z tym, :i:e wojna slqska 1345 r. - to 
dywersja na rzecz Wittelsbach6w bez :i:adnego szerszego programu poli
tycznego. I tu Autor bez przeprowadzenia dowodu atakuje uj�cia polskiej 
nauki historycznej. Politycy kazimierzowscy zostali w tym wypadku 
przedstawieni jako ludzie wyslugujiicy si� Wittelsbachom bez :i:adnych 
wlasnych polskich rachub, eo jest w odniesieniu do nich zarzutem krzyw
dzqcym i chyba nieuzasadnionym. Przyj�ta powszechnie interpretacja, 
:i:e byla to walka o Slqsk lub wplywy na Sliisku podj�ta w sytuacji, jaka 
wydawala si� ku temu odpowiednia, a przerwana wobec braku widok6w 
powodzenia, ma za sobii tyle argument6w, :i:e ich powtarzanie jest tu 
chyba niepotrzebne. 

Niezbyt konsekwentnie przedstawia Autor spraw� zabieg6w Kazi
mierza o zwolnienie go od zobowiiizan. podejmowanych przez monarch<: 
w 1364 r. W jednym miejscu m6wi, :i:e chodzilo o rezygnacje terytorialne, 
powiitpiewajiic przy tym, czy dotyczyly one Sliiska bqdz czy traktowano 
owe plany powa:i:nie, w drugim zas utrzymuje, :i:e „mo:i:na by w tym 
upatrywac ch�c uwolnienia si� od zobowiqzan wobec Andegawen6w" "· 

Zdanie, jakie wypowiada Autor w swej ksiii:i:ce, :i:e .wojny podejmo
wane przez Polsk� przeciw Zakonowi w pierwszej polowie XV w. po 
1411 r. nie lqczyly si<: z myslii o rewindykacji Pomorza, wydaje si� 
pewnym uproszczeniem i nie odpowiada chyba w pelni prawdzie. Mysli 
tej nigdy nie zatracano i byla ona Wciq:i: aktualna, stanowiiic cel akcji 
polskich, chocia:i: mialy one charakter wypraw lupiesko-wyniszczajiicych, 
jak wojna glodowa czy inne bezposrednie posuni�cia, np. walki z lat 
dwudziestych i trzydziestych XV w. Dowodzi tego przecie:i: przebieg 
rokowan wroclawskich z 1420 r., w kt6rych strona polska wyraznie za
biegala o odzyskanie Pomorza. 

Pewnej korektury wymagaloby te:i: uj�cie problem6w narodowoscio
wych tej epoki. Tak wi�c nie Sqdz�, by mo:i:na pisac, :i:e „zniknql niemal 
zupelnie tak nabrzmialy u schylku XIII i jeszcze na poczqtku XIV w. 
problem Niemc6w w Polsee"'"· Po pierwsze, nale:i:aloby chyba wyraz
nie powiedziec, :i:e ma si� na mysli panstwo polskie, a nie ziemie polskie, 
Polsk� etnicznii. Na Sliisku bowiem i na Pomorzu trudno m6wic w tym 

29 TamZe, s. 317. 
29 Zob. tamZe, s. 319 i 331. 

20 TamZe, s. 346. 
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czasie o znikni�ciu problemu niemieckiego. Po drugie, i w samym Kr6-

lestwie Polskim sprawa nie byla tak prosta. Niewqtpliwie mamy do czy

nienia ze stopniowym polonizowaniem si� niemieckiej ludnosci w mia

stach polskich, chociaz ludnosc ta byla jeszcze wcale liczna i posiadala 

nadal znaczne wplywy. Trudno Sqdzic, by wszyscy Niemcy w Polsee 

zywili w6wczas uczucia milosci do narodowosci polskiej. Sprawa swia

domosci narodowosciowej mniejszosci niemieckiej w naszym kraju w tej 

epoce wymaga podj�cia odpowiednich badan. Niemniej istniejq zreszt"I 

znane fakty pogardy dla Polak6w wsr6d niemieckich wychowank6w 

Wszechnicy Jagiellonskiej jeszcze w XVI w. Nikt tez inny, jak zywiony 

przez pewien czas polskim chlebem niemiecki dominikanin krakowski nie 

napisze w poczqtku XV w. traktatu antypolskiego, w kt6rym wzywac 

b�dzie, ,,aby Polacy, ich kr61 i ksi"lz�ta pozbawieni korony kr6lewskiej 

i pasa rycerskiego w niewolnik6w by li obr6ceni" "· 

Z innych sformulowan dotyczqcych stosunk6w narodowosciowych 

w miastach zdziwienie budzi wzmianka o tym, Ze wSr6d mocno miesza

nej ludnosci Lwowa XIV i poczqtk6w XV w. elementem podstawowym 

byl „zywiol rdzenny - polski i ruski" "· Kto zna kultur� miast Rusi 

Halickiej XIV i XV w., nie b�dzie chyba wysuwal w nich zywiolu pol

skiego jako rodzimego na pierwszy plan. 

Niewqtpliwie dobrze si� stalo, ze Autor zalqczyl do swego obrazu hi

storii Polski ekskurs o czlowieku sredniowiecznym. Moze to byc sygna

lem uczulaj&cym na koniecznosc przedstawiania ludzi oraz ich mental

nosci w wykladach i syntezach dziej6w naszego narodu. Niemniej 

naszkicowany przez J. Dowiata obraz 6wczesnej mentalnosci ludzkiej 

jest bardzo niekompletny. Zdaj� sobie spraw� zar6wno z tego, ze pelne 

zbadanie mentalnosci 6wczesnych ludzi nie jest mozliwe, jak i z tego, 

ze od pracy papularnonaukowej trudno wymagac gruntownego przed

stawienia wszystkich omawianych w niej zagadnien. Nie o wyczerpanie 

tematu mi jednak chodzi, lecz o to, ze mentalnosc 6wczesnych ludzi za

ciesl'liono gl6wnie do spraw zwi&zanych z religi&, magi&, wprowadzeniem 

znajomoSci pisma we wczesnym Sredniowieczu i znajomoSciq prawa. 

Ludzmi sredniowiecza S'! w swietle wywod6w ekskursu w gl6wnej 

mierze, mimo nielicznych wzmianek o innych stanach, ksiqZ�ta, moZni 

i duchowni. Oni reprezentuj& polsk& mentalnosc epoki. Wynika to za

pewne z deklaracji wst�pnej ekskursu: ,,Wplyw na dzieje maj& przede 

wszystkim postawy czynne, od mentalnosci ludzi je reprezentuj&cych 

,:11 Fragment z konkluzji traktatu Falkenberga przeciw Pawlowi Wl:odkowicowi. 

Cytujt:: wedlug tekstu polskiego opublikowanego w wydawnictwie Ruch husycki 

w Polsee, Wyb6r tekst6w ir6dlowych, opracowali R. Heck i E. Maleczyflska, Wro

claw 1953, s. 43. 

t:12 D o w i a t, op. cit., s. 346. 
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zalezy kierunek rozwoju - jq wobec tego uznajemy za charakterystycz
nq dla epoki" ••. Sprawa jednak nie jest wcale taka prosta, jak by to 
·z pozoru wyglqdalo. Nasuwajq si� dwa pytania: 1. Czy mentalnosc grup 
najbardziej czyrunych mozna uznawac za charakterystyczrn\ dla epoki? 

Jakie grupy w okreslonej epoce Sq najbardziej czynne i na podstawie 
jakich kryteri6w za takowe je uznajemy? 

Nie wdajqc si� w odpowiedzi na powyzsze pytania, chcialbym na ich 
tle wskazac na niekt6re elementy, jakich w tego rodzaju obrazie men
talnosci Judzi sredniowiecznych brakowac nie pawinno. Podstawowy jest 
tu element roznorodnosci. Inna byla przeciez, i to w r6znych okresach, 
mimo pewnych cech wsp61nych, mentalnosc ksi�dza, rycerza, mieszcza
nina i ch!opa. Bez wyraznego podkreslenia tak mocnych w wiekach 
srednich r6znic mentalnosci 6wczesnych Judzi nigdy nie zrozumiemy. 
Niemniej wazny jest teil element wplywu post�pu technicznego i cywili
zacyjnego na kultur�. Trzeba tez dostrzegac wspomnianq wyzej „posta
w� czynnq" w Judzie. Brak jest w ekskursie gl�bszych prob spojrzenia 
na umyslowosc chlop6w i mieszczan oraz zachodzqce w niej zmiany 
zwiqzane z tak nieblahymi zjawi

s

kami, jak post�p techniczny, szerzenie 
si� oswiaty i poprawa warunk6w bytu. Wspomniane w nim kwestie 
prawne, powszechne „wolanie o prawo" bylo tylko jednq z konsekwencji 
tych zjawisk. Zjawiska te oddzialywaly zresztq r6wniez na umyslowosc 
innych stan6w, rycerstwa i duchowienstwa. 

W omawianiu zagadnieit mentalnosci ludzkiej nie mozna pomijac, 
jak uczynil to Autor, kwestii antagonizm6w spolecznych, klasowych 
i stanowych. Spos6b myslenia swieckich o ksi�zach, chlop6w o panach, 
pan6w o ch!opach, szlachty o mieszczanach stanowil przeciez nader cha
rakterystyczny skladnik zycia umyslowego feudalizmu. Materialy pozwa

Jajqce badac te zagadnienia istniejq, Trzeba tylko umiec je dostrzegac 
i chciec si� nimi zajqc. 

Sqdz�, ze nie powinno si� tez pomijac, jak uczynil to Autor, problemu 
swiadomosci narodowej stanowiqcej przeciez takze w sredniowieczu istot
nq czqstk� swiatopoglqdu czlowieka. Pomini�cie tego problemu wywoluje 
pewne zdziwienie, poniewaz jest to kwestia posiadajqca wcale bogatq 
literatur� historycznq. Mimo tego, ze katalog brak6w ekskursu mozna by 
jeszcze mnozyc, nalezy byc wdzi�cznym Autorowi za samo postawienie 
problematyki psychiki i mentalnosci Judzkiej jako cz�sci skladowej syn
tetycznego obrazu dziej6w Polski. 

Ksiqzk� zamykajq: kr6tkie wskaz6wki bibliograficzne, indeks os6b oraz 
indeks nazw geograficznych i etnicznych. W sumie czytelnik otrzymal po
zycj� interesujqcq i wartosciowq, ale nie stanowiqcq ani pe!nej syntezy 

" Tam:Ze, s. 276. 
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dziej6w ,naszego narodu w sredn'iowieczu, ani te:i: por6wnania tych dziej6w 

z dziejami innych lud6w Europy w tym o'kresie. Praca J. Dowiata mo:i:e 

pobudzic do myslenia tych milosni'k6w historii, k!t6rzy siEl niq interesujq, 

mo:i:e te:i: w pewnym stopniu niekt6rymi koncepcjami Autora zaplodnic 

umysly fachowc6w przy studiach nad historiq Polski sredniowiecznej, 

jesli zechcq z niej skorzystac. 

VOM NEUEN ABRISS DER GESCHICHTE DES MITTELALTERLICHEN POLENS 

Der Verfasser unterzieht einer gründlichen .Analyse das Buch von Jerzy Do
wiat, Polska pa1tstwem Sredniowiecznej Europy, Warszawa 1968 (Polen ein Staat 

des mittelattertichen Europas). In der Rezension werden einleitend die positiven 
Eigerischaften dieses Buches hervorgehoben, und z.war die schöne und zugängliche 
Sprache, die interessante Darstellungsweise, ferner die Berücksichtigung einiger 
neuster Errungenschaften der polnischen Mediävistik, als auch von Fragen aus 
dem Bereich der Kultur und der Mentalität der Menschen des Mittelalters. 

Nach der Meinung des Verfassers weist die Synthese von Dowiat auch eine 
Reihe wesentlicher Mängel und irrtümlicher Ansichten auf, womit man sich 
keineswegs abfinden darf. Entgegen dem Titel wird die Geschichte Polens weder 
auf dem europäischen Hintergrund gezeigt, noch mit der Geschichte anderer 
Länder Europas verglichen. Eine weitere Schwäche des Buches sieht der Rezensent 
darin, dass während die ältesten Zeiten bis 1138 weitläufig besprochen werden, 
erleben die späteren Zeiten von 1138-1454 nur ei.ne oberflächliche Behandlung. 
Dies führt zur übermässigen Ausführlichkeit der Schilderung von zweitrangigen 
Angelegenheiten in der Epoche der Gründung des polnischen Staates bei gleich
zeitigem übergehen von solchen wesentlichen Problemen wie die Union zwischen 
Polen und Litauen, oder die polnisch-ungarischen Be21iehungen im XV. Jh. 

In den detaillierten Ausführungen polemisiert der Verfasser mit zahlreichen 
Thesen von J. Dowiat, wobei er ihm die Nichtberücksichtigung mancher Quellen 
und irrtümliche Auffassung bestimmter geschichtlicher Probleme vorwirtt. Die 
Polemik betrifft unter anderen die Etymologie des Namens des Fürsten Mieszko I., 
die Vertreibung aus Polen des Königs Boleslaw Smialy, den Charakter der 
Herrschergewalt der ersten Landesfürsten, die ethnischen Verhältnisse und natio
nalen Antagonizmen, die Einschätzug • der Herrschaft des Königs Kazimierz Wielki 
und schliesslich die unzulängliche Behandlung von Frage der Mentalität des 
mittelalterlichen Menschen. 



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-
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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). 



Recenzje 129 

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 



Recenzje 135 

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). 



136 Recenzje 

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 



140 Recenzje 

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 

10 - Sob6tka 1970/1 
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SPRAWOZDANIE 
Z DZIAt.ALNOSCI WROCt.AWSKIEGO TOWARZYSTWA Mlt.OSNIKOW 

HISTORII ZA ROK 1969 

IloSC czlonk6w Wroclawskiego Towarzystwa Mil0Snik6w Historii spadla 
w okresie sprawozdawc�ym z okolo 200 w 1968 r. do okolo 170 pod koniec 1969 r. 
Ten ubytek spowodowahy zostal dokonanymi przez Zarzqd Towarzystwa skreSle
niami czlonk6w zalegajc1cych z kilkuletnimi skladkami i nie reagujc:1cych na nasze 
pisemne upomnienia. 

Odbyte w dniu 20 II 1969 r. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
czlonk6w WTMH powolalo nowy Zarzqd, kt6ry dzialal w na.st�pujc:1cym skladzie: 
preze-s - pro!. R. Heck, wiceprezes:i - :prof. A. Galos, dyr. A. Dereii., sekretarz -
doc. W. Korta, skarbnik - doc. Z. KwaSny, czlonkowie Zarz<1du: dr A. Juzwenko, 
mgr J. Swolkowicz, dr L. Tyszkiewicz i mgr A. Wr6bel. KomisjE: Rewizyjnc1 
utworzyli doc. J. Demel, mgr J. Dudek i dr J. Sydor. 

Towarzystwo rozwijalo, jak zwykle, swc1 dzialalnoSC w trzech zasadniczych 
kierunkach: naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym. 

W ramach odbywanych przewaZnie raz w miesic1cu posiedzeti. naukowych To-
warzystwa wygloszono nast�pujqce odczyty: 

1. R. H e  c k, Kronika Kosmasa. 
2. M. 0 r z e c h o w s k i, Nowa synteza dziej6w Czechoslowacji. 
3. A. K e r s t e n, Powstanie Kostki Napierskiego w §wietle nowych badaii. 
4. R. H e c k, Recenzja ksiqiki Dotfiata „Polska krajem §redniowiecznej Eu-

ropy". 
5. W. C z a p 1 in. s k i, Z. W6jcika nowa synteza dziej6w XVI i XVII w. 
6. S. R y b a n  d t, Ze studi6w nad benedyktynami slowiaiiskimi. 
7. W. 0 p a t r n y, M!odo§c J. E. Purkyniega. 
Frekwencja na odczytach Towarzystwa wykazywala tendencje do wzrostu, 

wynoszc1c przeciE:tnie okolo 40 os6b na ka±dym posiedzeniu. 
Wroclawskie Towarzystwo MiloSnik6w Historii kontynuowalo w okresie spra

wozdawczym .dzialalnoSC popularyzacyjmi, obslugujl:lc ,organizowane przez r6Zne 
instytucje kulturalno-oSwiatowe (gl6wnie TWP i DTO) odczyty popularnonaukowe 
we Wroclawiu i innych miejscowoSciach Dolnego Slqska. Og6lem czlonkowie Towa
rzystwa wyglosili okolo 100 odczYt6w, kt6rych tematyka obejmowala histori� Pol
ski, ze szczeg6lnym uwzglE:dnieniem Slqska. 

W ramach dzialalnoSci wydawniczej opublikowano 4 numery organu Towa
rzystwa "Slqskiego Kwartalnika Historycznego Sob6tka", w tym jeden numer 
rocznicowy, poSwiE:cony 25-leciu Polski Ludowej, subwencjonowany przez Wydzial 
Kultury Prezydium Wojew6dzk.iej Rady Narodowej we Wroclawiu. 
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Podobnie jak w latach ubieglych prowadzono szerok� wymianE: wydawnictw 
Towarz;ystwa z krajowymi i zagranicznymi plac6wkami naukowymi. Przedmiotem 
wymiany byl „Slclski Kwartalnik Historyczny Sob6tka", za kt6ry otrzymano z sze
regu kraj6w europejskich i Ameryki kilkadziesiclt tytul6w cennych wydawnictw, 
przechowywanych w magazynie Towarzystwa lub odstE:powanych miejscowej Bi
bliotece Instytutu Historii Uniwersytetu Wroclawskiego. Og6lem ksiE:gozbi6r Towa
rzystwa liczy 384 tytuly zw.arte i 1#5 zeszyt6w periodyk6w. 

Sprostowanie 

Do artykulu W. Misiaka w nrze 4/1969, s. 147, zakradla siE: przykra pomylka. 
Zamiast nazwiska Waß.kowiak wydrukowano Wachowiak. Redakcja serdecznie prze
prasza mgr A. Walkowiak za tE: omylkE:. 
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1 MARIAN F�IEDBERG 1 11 VJ 1902 - 30 111 1969 

0 G I 

Mariian Friedberg urodzil siE: 11 VI 1902 r. we Ilwowie jako syn Jana, profe
sora gimnazja1nego, i Wandy z domu Kotiers. Do gimnazjum uczE:sz.czal we Lwowie 
i w Ostrowie Wielkopolskim. Studia w zakresie historii i dziej6w literatury polskiej, 
uwiericzone w 1926 r. doktoratem, odbyl na Uniwersytecie Jagiellol1skim. Jeszcze 
podczas studiöw rozpoczql prac� archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kra
kowie. Zwiqzal si� z nim na cale :iycie. Zaraz po wybuchu II wojny Swiatowej 
polskie wladze powierzyly Mu kierownictwo Archiwurn. Sprawowal je r6wnie:i 
przez caly okres okupacji hitlerowskiej. Na tym stanowisku przyczynil siE: walnie 
do tego, :ie zbiory Archiwum nie zostaly zniszczone ani wywiezione. W maju 1945 r. 
habilitowal si� na Uniwersytecie Jagiellollskim, a w miesiqc potem zostal dyrek
torem Archiwum Akt Dawnych w Krakowie. W 1947 r. wybrano Go czlonkiem 
korespondentem Polskiej Akademii Umiej�tnoSci, gdzie pclnil przez dwa lata funk
cje dyrektora WydaV?nictw Komisji Historycznej. Do 1952 r. lqczyl dyrektur� z do
centurq prywatnq na UJ, prowadzqc na tej uczelni wyklady i Cwiczenia z nauk 
pomocniczych historii, archiwistyki i ir6dloznawstwa. Potem do 1956 r. kierowal 
oddzialem akt miejskich w Archiwum iPar'lstwowym m. Krakowa i Wojew6dztwa 
Krakowskiego, w kt6rym byl od 1954 r. profesorem nadzwyczajnym. Naleial te:i 
do Rady Archiwalnej przy Dyrektorze Naczelnym Archiw6w Pallstwowych, byl 
cz.lonkiem Komitetu Redakcyjnego „Archeionu" i Societe d'Histoire du Droit w Pa
ryiu. 

Zamilowania do nauki historycznej przejql prof. M. Friedberg po swym ojcu -
znanym badaczu dziej6w XV w. i autorze niezmiernie popularnego dawniej pod� 
r�cznika historii Polski dla gimnazjum. Niemaly tei wplyw wywarl na Jego zain
teresowania humanistyczne dr Tadeusz Eustachiewicz, profesor w Ostrowie, znawca 
recepcji literatury antycznej w piSmiennictwie polskim. Za swych mistrz6w akade
mickich uwaial Zmarly przede wszystkim prof. Wladyslawa Semkowicza i prof. 
Romana Grodeckiego, z kt6rymi lqczyly Go wi�zy serdecznej przyjaZni. Wiele tei 

zawdzi�czal wybitnym mediewistom francuskim prof. Maurycemu Pronowi i prof. 
Ferdynandowi Lotowi, kt6rych sluchal w czasie studi6w paryskich w latach 1928-
1929. 

Prac� naukowo-badawc2q rozpoczql od nauk pomocniczych historii. Potem zain
teresowal si� r6wniei problemami ustrojowymi i spolecznymi polskiego Srednio
wiecza i renesansu. Spora cz�SC dorobku prof. M. Friedberga dotyczy przeszlo.Sci 
Krakowa. Byl m. in. dobrym znawcq przeszloSci koSciola Mariackiego, oltarza 
Wita Stwosza oraz kancelarii miejskiej. Za prace krakowskie zostal Honorowym 
Czlonkiem Towarzystwa Mil0Snik6w Historii i Zabytk6w Miasta Krakowa. W kolach 
specjalist6w cieszyl siE: opiniq. wybitnego znawcy teorii i praktyki archiwalnej 
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oraz techniki edytorskiej, w szerokich kolach mil0Sn.ik6w historii zaslynt1,l jako 
autor syntezy Kultura polska a niemiecka. Elementy rodzime a wplywy niemieckie 

w ustroju i kuiturze Polski Sredniowiecznej (Poznall 1946). Ksit1,ika ta uderza sze
rok0Scit1, historycznego spojrzenia oraz zgromadzomi dokumentacj&, jest odpowiedzic1 
na szowinistyczne tezy niekt6rych niemieckich historyk6w. Pokazal w niej, i.e 

wplywy niemieckie na stosunki wewnE::trzne w Polsee byly mniejsze, nii gloszono. 
Kultura polska a niemiecka nie stracila do dzisiaj swej aktualnoSci, skoro w 1962 r. 
bez zgody i wiedzy autora przetlumaczono jt1, na ji:::zyk niemiecki i wydano w Mar
burgu. Ironiq losu bylo to, ie praca ta wyszla spod pi6ra potomka niemieckiej 
rodziny Salomon de Friedberg, kt6ra przybyla do 6wczesnej Galicji z misj& ger
manizacyjnt1,. Zresztq jui. w drugim pokoleniu Friedbergowie uciekli do powstania 
styczniowego, a ojciec Zmarlego byl szykanowany przez wladz.e galicyjskie za 
manifestacjE:: polskoSci. 

Ksic1ikE:: Kultura polska a niemiecka napisal prof. M. Friedberg w czasie oku
pacji hitlerowskiej z inspiracji prof. Zygmunta Wojciechowskiego, w czasie gdy 
nie braklo ofert ze strony hitlerowc6w, by przyznal si� do narodowo.Sci przodk6w. 
Odpowiedzit1, byla nie tylko wspomniana ksiqi.ka, ale udzial w konspiracji. ·Miesz
kanie Jego bylo jednq z najbardziej znanych w Krakowie „melin", gdz.ie znajdo
wali schronienie polscy uciekinierzy i konspiratorzy, a krakowskie archiwum miejs
cem, gdzie przechowywal dorobek lat okupacji polskiej historiografii. 

Byl typem gabinetowego uczonego. Nadzwyczaj skromny, ogromnie wrai:liwy, 
przez lata schorowany, ukochal nade wszystko prac� archiwalnq. Nie skorzystal 
wii:::c z ofert przejScia na uniwersytet, tak w Krakowie, jak w Lublinie czy we 
Wroclawiu. Z ogromnym zapalem podjt1,l jednak trud badania pols'kiej przeszloSci 
na Dolnym S1qsku, czemu m. in. dal wyraz w pracy Sredniowieczne miasta Slqskie 

i rola w nich czynnika polskiego (1945). Przez kilka lat byl czlonkiem Rady Nau
kowej dla Zagadnie6 Ziem Odzyskanych. 

Zainteresowanie sii::: problematykc1 Slc1skc1 bylo tei. nawic1zaniem do wcze.Sniej
szych sympatii Zmarlego do zachodnich kres6w Polski. Z ostrowskich czasöw gim
nazjalnych wyni6sl pierwsze doSwiadczenia skutk6w germanizacji. Ojciec Jego 
repolonizowal tamtejsze gimnazjum, on sam byl jednym z odnowicieli Towarzystwa 
Tomasza Zana - dawnej polskiej organizacji samoksztalceniowej i niepodleglo.Scio
wej w wielkopolskich gimnazjach. Rozumial tradycji::: tych ziem i staral si� lagodziC 
konflikty regionalne oraz pracowal:: na rzecz integracji dzielnic. Po latach, w czasie 
okupacji hitlerowskiej, zwützal si� z grupq uczonych, kt6ra stworzyla potem Insty
tut Zachodni w Poznaniu. Stal siE:: jednym z jego zaloiycieli. W latach 1945-1953 
kierowal krakowskc1 Stacj& Naukowq IZ bE::dqc lqcznikiem akademickich Srodowisk 
Poznania i Krakowa. Byl tei. czlonkiem Poznar'lskiego Towarzystwa Przyjaci61 Nauk. 

W ostatnim roku Zycia prof. M. Friedberg, z inspiracji swego przyjaciela 
mgra J6zefa Mertki ze Slupska, zajc1l si� historiq najnowszc1 Wielkopolski. Zacz�lo 
si� od wspomnienia, kt6re mial napisaC do jubileuszowej ksii:::gi ostrowskiego gim
nazjum. Sk>or'lczylo siE:: na wsp6lredakcji dziela i skreSleniu rozprawy, w kt6rej na 
przykladzie Ostrowa przedstawil trud repolonizacji szkolnictwa w Wielkopolsce 
w latach 1919-1921. W bibliografii historii tej prowincji jest to pozycja pionierska. 
Gimnazjum w Ostrotvie Wielkopolskim w latach repolonizacji - jak zatytulowal 
swq rozpraw� - to röwniei: ostatnia praca naukowa prof. M. Friedberga, powr6t 
do czas6w J ego mlodoSci. Odszedl z my.Slq o niej. 

Jerzy Pietrzak 



IFEL_IX HEINRICH GENTZENI 19 V 1914 - 2 VIII 1969 
Dnia 2 VIII 1969 r. zgin<1l tragicznie prof. dr Felix Heinrich Gentzen z Uni- . wersytetu Karola Marksa w Ltpsku. Nauka historyczna w NRD stracila jednego ze swych najlepszych znawc6w dziej6w najnowszych kraj6w Europy Srodkowej, zwlas-zcza Polski. Historycy pols-cy stracili czolowego w NRD inspiratora i rzecznika bliskiej wsp6lpracy naukowo-badawczej polsko-niemieckiej, dokurnentowanej mnogoSciQ kontakt6w naukowych Zmarlego z historiografiq polskcl oraz licznymi publikacjami w Polsee i w NRD na temat stosunk6w polsko-niemieckich w XIOC i XX w. Prof. dr F. H. Gentzen to nie tylko wybitny historyk, ale i przedstawiciel tego pokolenia Niemc6w, kt6re w toku kolejnych agresji hitlerowskich 1939-1945 nagromadzilo dostatecznie dui:o przeiyC i doSwiadczell, aby wydobyC z nich material do glE:bokiego, zasadniczego rozrachunku ze swojq i swego narodu przeszloSciq. Jak wiadomo, bynajmniej nie wszyscy to uczynili. Prof. F. H. Gentzen byl jednym z tych, kt6rzy rozrachunek ten przeprowadz.ili konsekwentnie i do kollca. Urodzony 19 V 1914 r. w K�trzynie (6wczesnym Rastenburgu) w Prusach Wschodnich, F. H. Gentzen rozpocuil w 1932 r. slui:bE: wojskowq w armii niemieckiej, w kt6rej zostal oficerem zawodowym. !Podczas H wojny Swiatowej bral m. in. udzial w bitwie pod Sta1ingradem i tarn dostal si� do niewoli radzieckiej. USwiadomil sobie wtedy w pelni zbrodniczy charakter tej wojny. 1Przylqczyl si� do Komitetu Narodowego Wolne Niemcy (Nationalkomitee Freies Deutschland) i odtqd aktywnie uczestniczyl w dzialalno.Sci propagandowej, skierowanej przeciwko hitlerowskiemu faszyzmowi. Po powrocie do kraju w 1945 r. wstö:1,pil do KPD (p6Zniej SED), a taki:e podjql studia historyczne. Wkr6t�e po ich ukol1.czeniu uzyskal doktorat, a w 1956 r. habilitowal siE: na podstawie pracy pt. Grosspoien im Januaraufstand, Berlin 1958. R6wnocze.Snie pracowal naukowo i dydaktycznie najpierw w Uniwersytecie w Halle, potem w Uniwersytecie Fryderyka Schillera w Jenie, a od 1956 r. w Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku. Zgodnie ze swq specjalizacjq naukowq na polu historii najnowszej Rosji (Zwiqzku Radzieckiego) i Polski zajmowal kierownicze stanowiska w Instytucie Historii Europejskiej Kraj6w Demokracji Ludowej (Institut für Geschichte der europäischen Volksdemokratien) w tymi:e Uniwersytecie. Nie miejsce tu, by wymieniaC dlugq list� prac, ksiqi:ek, artykul6w, recenzji itp., kt6rych byl autorem. W znacznej wi�kszoSci byly one po.Swi�cone problematyce historü Polski XIX i XX w., stosunkom polsko-niemieckim oraz polityce impedalizmu niemieckiego wobec Polski. W poczqtkach swej drogi naukowej nie znal zupelnie jE:zyka polskiego. Nauczyl siE: go uzyskuj<\C w ten spos6b bezpo.Sredni, osobisty kontakt z polskq literatun\ naukowq. Obok wspomnianej juZ rozprawy 
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habilitacyjnej o powstaniu styczniowym w Wielkopolsce, opartej"na bogatej i w du
:iej mierze nie znanej dob\d podstawie archiwalnej, napisal tez ldlka cennych 
studi6w szczeg6lowych dotyczc1cych. stosunk6w pols'ko-niemieckich, jak np. na te
mat stosunku partil socjalistycznych do odbudowy niepodleglej Polski w 1918 r. 
czy na temat r.oli republiki weimarskiej w budowie niemieckich organizacji mniej
szoSciowych w Polsee miE:dzywojennej. Ze szczeg61ncl jednak pasjcl tropil w swych 
badaniach Zr6dla, drogi rozwoju i cele rewi,zjonizmu niemieckiego skaierowanego 
przeciw Polsee. Nie ograniczal si� przy tym do okresu mi�dzywojennego, lecz cz�to 
siE:gal i w czasy po II wojnie Swiatowej. Na podstawie trudnego do podwai:enia 
materialu fr6dlowego wykazywal gl�bokie szkody. jakie rewizjonizm niemiecki, 
ten dawniejszy i ten 'wsp6lczesny, przynosil nie tylko narodowi polskiemu, ale 
i niemieckiemu. Prace F. H. Gentzena na ten temat ukazywaly si� w NRD tak:ie 
w wensji ipopularnej. Nie ma potrzeby rozwodziC sit:: szerzej nad ideowo-wychowaw
czym znaczeniem tych publikacji dla spolecze11stwa niemieckiego. Artykuly prof. 
Gentzena byly tez niejednokrotnie publikowane na lamach czasopism polsk1ch, 
m. in. ,,Sob6tki", uNajnowszych Dziej6w Polski'\ ,,Przeglc:ldU Zachodniego". Jednc:l 
z ostatnich i najwa:iniejszych prac Zmarlego bylo obszerne studium o hakacie 
w latach 1914-1934, stanowic:lce czt::SC Dziej6w hakaty, wydanej w 1966 r. w Po
znaniu jako wyniik wsp6lpracy naukowej historyk6w polskich i niemieckich (A. Ga
los, F. H. Gentzen, W. Jak6bczyk, pod red. J. Pajewskiego). 

Wymienione prace stanowily przejaw praktycznej realizacji dqZefl h
0

istoryk6w 
polskich i niemieckich do mo:iliwie blisk'iej i konkretnej wsp6lpracy naukowo-ba
dawczej. W zacieSnianiu tej wsp6lpracy prof. F. H. Gentzen mial wybitny udzial 
takZe w plaszczyZnie organizacyjno-naukowej. Byl w Polsee czE:stym goSciem, 
wyglaszal odczyty i referaty we Wroclawiu, War,szawie, IPoznaniu i innych miastach 
polskich. Szczeg61nie wiele wysilku i pracy wkladal w dzialalnoSC polsko-niemiec
kiej komisji historycznej. Nale:ial do najaktywniejszych jej czlonk6w od powolania 
jej do :Zycia w 1956 ir. aZ do swej Smierci. DoScign�la go ona Wkr6tce po powrocie 
do Lipska z Polski - z kolejnego posiedzenia naukowego teji.e komisji. 

Szlachetna postaC i wartoSciowy dorobek naukowy F. H. Gentzena, wybitnego 
historyka niemieckiego i oddanego przyjaciela Polski i Polak6w, pozostanie na 
trwale w pami�ci Jego polskich przyjaciöl - polskich historyk6w. 

Henryk Zieli1iski 
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