
R E C E N z J E 

L. M i  I i s, L'ORDRE DES CHANOINES RlsGULIERS D'ARROUAISE. SON 
HISTOIRE ET SON ORGANISATION, DE LA FONDATION DE L'ABBAYE 
(VERS 1090) A LA FIN DES CHAPITRES ANNUELS (1471), t. 1-11, Brugge 1969, 
ss. 653 + 17 map. 

W literaturze europejskiej od dawna odczuwano potrzeb� badaii nad kongregacjq 
kanoniköw regularnych reguly Sw. Augustyna w Arrouaise, kt6ra w okresie Srednio
wiecza naleiala do jednych z wiE:kszych w Europie i skupiala wok61 siebie dziesü\tki 
klasztor6w we Francji, Belgii, Anglii, Szkocji, Irlandii oraz kilka w Polsee. Jedyna 
monografia kongregacji, pi6ra ostatniego jej opata, wydana w przeddziell rewolucji 
francuskiej zachowala si� zaledwie w kilku egzemplarzach 1• W takiej sytuacji 
z prawdziwym zainteresowaniem naleiy odnotowaC dwut.omowc\ prac� L. Milisa 
po�wit:con4 dziejom, organizacji i rozprzestrzenianiu si� kongregacji Arrouaise 
w Sredniowiecznej Europie. Tom I sklada sit; z S"zeSciu zasadniczych cz�Sci podzie
lonych na kilkadziesüit rozdzia16w i podrozdziai6w. Zawarl w nim Autor histori� 
opactwa i kongregacji od fundacji do 1471 r., ekspansj� na tereny Francji, Flandrii, 
Anglii, Szkocji, Iriandii i Polsk·i, wreszcie organizacj� wewn�trzmi. Tom II obej
muje same mapy i wykresy znacznie ulatwia,iqce orientacj� w materiale fakto
gra.ficznym zawartym w t. I. Praca Milisa zostala oparta na dui.ym zasobie mate
rial6w archiwalnych i bibliotecznych gromadzonych skrz�tnie na terenie kilku 
paflstw europejskich, do kt6rych si�galy wplywy kongregacji arro""'.ezyjskiej. Na
tomiast w samym Arrouaise, zniszczonym przez rewolucj� francusk<1, nie zacho
waly si� i.adne materialy. Dotarcie do kilkudziesi�ciu arch<iw6w i bibliotek euro
pejskich, przebrni�cie przez dziesiqtki Zrödel drukowanych stanowi niew&tpliwie 
dui.y wysilek badawczy. 

Trudno jednak nie dostrzec, ii. Autor nie wyczerpal tych ZrOdel w takim 
stopniu, jak wymagal tego stawiany problem, i niejednokrotnie nie przemySlal do
statecznie wniosk6w wyplywajqcych z materialu ir6dlowego. Ksiqika Milisa miala 
byC w swoim zaloi.eniu pracq o charakterze syntetycznym, w wykonaniu stala si� 
pracq o charakterze sumarycznym i encyklopedycznym. Przeogromna masa zagad
niell, kt6ra wchodzila w orbittt zainteresowcOl Autora, przy prawic CaJkowitym 
braku w literaturze europejskiej opracowa6 monograficznych poszczeg6lnych opactw, 
prepozytur i konwent6w, byla przyczynq, kt6ra nie pozwolila Autorowi wyjSC poza 
charakter opisOwy. 

Ksiqi.ka MiHsa jest jednak pierwszq naukowct rozprawct na temat kongregacji 
arrowezyjskiej, daleko odbiega od przestarzalej w formie i treSci pracy Gosse·a, 
chociai. materialowo wciqi. aktualnej, prostuje wiele bl�dnych wiadomoSc:i i utartych 
poglqd6w, rozwiqzuje doskonale szereg zagadnieil. Stanowi wi�c baz� i punkt 
wyjScia dla dalszych badail w omawianej dziedzinie. Najwnikliwiej opracowane sc1 

1 F. Go s s e, Histoire de l'abbaye et de la congregation d'Arrou.aise, Lille 1786. 
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w ksic1,ice parlie materiatu dotyczqce pocz<1tk6w opactwa i kongregacji w Arrouaise, 
dzieje nader skomplikowane, pelne ewolucji i przeobraieri.. DatE: samej fundacji 
Arrouaise Autor umieszcza w 1Cl90 r., eo znajduje potwierdzenie w Slc1skich zr6dlach, 
a zaloienie kongregacji zdecydowanie - w latach 1129-1132. Ostatnie ustalenie jest 
ogromnej wagi, gdyi usuwa WijlpliwoSci zwi.:1zane z datacjc1, przynaieinoSci wielu 
plac6wek zakonnych do kongregacji. Trzeba przy tym zgodziC si� z ge;ieralnym 
wnioskiem Autora, ii kongregacja arrowezyjska powstala na fali dfl):ell. i kompro
misu mi«:dzy dqieniami ideologicznymi Zycia monastycznego doby karoliri.skiej 
a postulatami reformy koSciclnej w XI w. Czytelnik otrzymuje trafm\ charakte
rystykE: reform doby przedgregoriailskiej oraz wyjaSnienie na tym tle ewolucji 
w opactwie i kcngregacji arrowezyjskiej, zwlaszcza najwai.niejszego momentu w jej 
dziiejach - przej.Scia od instytucji eremickiej do kanonicznej. Nareszcie tei otrzy
mujemy wyczerpujc'4ce obja�nienie, na jakich podstawach prawnych uformowalo 
siE: Zycie wewn�trzne Arrouaise. Nader cennym osic'4gniE:ciem Autora jest udana 
pr6ba uchwycenia wplyw6w zakon6w cystersl<iego i premonstratefiskiego na kon
gregacj� arrowezyjskct, na jej podstawy ideologiczne i organizacyjne. Jakkolwiek 
sam problem nie byl nowy i nieraz spotykaliSmy si� z og6lnikowym stw ierdzeniem 
o przemoZnym wplywie obu powyZszych zakon6w na Arrouaise, niemniej jednak 
tak pelnego i dokladnego obrazu nikt przed Milisem nie dal. Jasno i wyczerpuj,:\CO 
Autor wyloZyl przemiany ideologiczne i organizacyjne w Arrouaise aZ do powstania 
wlasnych konstytucji, dochoduic do istotnego i uzasadnionego stwierdzenia, �:i do 
kongregacji arrowezyjskieJ naleialy dwa typy instytucji, kt6re okreSla miancm 
starycll i nowych. Stare byly zakladane na micjscu dawnych 0Srodk6w benedyktyll
skich czy przy kapitule, a nowc fundowano na tzw. surowym pniu. R6Znice mi�dzy 
obu typami Autor stara siE: wyjaSniC (i slusznieJ wplywem czynnik6w Swieckich na 
Zycie i dzialalnoSC instytucji zakonnych. 0 ile stare trudnily si� w swej dzialal
noSci przede wsZystkim duszpasterstwem, prowadzeniem szk6l i szpitali, o tyle nowe, 
do kt6rych zaliczyC trzeba r6wniei: polskie klasztory znacznie oddalone od ce:ntrum 
Zycia spolecznego, gl6wny wysilek kierowaly na u trzymanie wielkiej wlasnoSci 
ziemskiej, przy czym doSC cz�sto zajmowaly si� karczunkiem. 

z ksi.:tZki Milisa wynika, Ze najpomySlniejszy okres w dziejach kongregacji 
przypada na lata 1121-1147, kiedy nie tylko nastE:puje stabilizacja ideologiczna, 
organizacyjna i gospodarcza, ale r6wnie:i wielka ekspansja· na zewnqtrz, poczcttkowo 
na tereny Francji (gl6wnie w Szampanii, Burgundii i Lotaryngii), nastt;;pnie na 
tereny sctsiec;Jniej Flandrii, a wres·zcie Anglii, Szkocji, Irlandii •i Polski. Ten rozkwit 
mlodej kongregacji zak.onnej zostaje zahamowany przez tarcia wewn�trzne wyni
kle na tle nie doSC jasno sprecyzowanych konstytucji oraz czynnik6w zewnE:trznych, 
jak walki o Artois miE:dzy kr6lem Francji a h:r'abstwem Flandrii. Ten pierwszy 
kryzys datowany przez Autora na lata mni�j wiE:cej 1151-1180 zostaje w duZej 
mierze przezwyciE:Zony dzi�ki energii i staraniom opata Gauthiera (1160-1,193). 
W XIII w. przychodzct nowe komplikacje, spowodowane przyj�ciem niekt6rych 
zarzqdzen ustawodawcz.Ych od Citeax i Premontre (zakon6w .o innym charakterze) 
oraz zwi�kszonym wplywem czynnik6w diecezjalnych i Swieckich. Jnteresujctco 
i drobiazgowo przedstawione przez Autora nowe reformy z polowy XIII w. nie 
mogly zapobiec dalszemu zeSwiecczeniu kanonik6w regularnych. W Swietle wy
wod6w Autora wszystk.ie konwenty arrowezyjskie w Europie przei.ywaly od 
poczqtk6w XIII w. silny kryzys i na tym tle zrozumialszy staje si� dla historyka 
polskiego kryzys wewnE:trzny w klasztorze wroclawskich kanonikOw regularnych, 
zakoilczony odejSciem pewnej grupy zakonnik6w do Kamieilca Zqbkowickiiego. 
Podobnie ja§niejszy staje si� problem likw.idacji plac6wki. w .Kamietlcu Zijbkowic-
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kim tlumaczony przez literaturG wylqcznie motywacjq moralnq (zle prowadzenie si� 
zakon�ik6w), gdy natomiast spowodowala jq rywa!izacja mi�dzy kanonikami regu
larnymi a cystersami, eo bylo typowe nie tylko w stosunkach Slqtkich, ale i og61no
europejskich. 

Olbrzymiq czr:SC pracy Miilis poSwi�cil sprawom organi'zacyjnym opactwa i ko!l
gregacji Arrouaise, ukazujqc, jak bardzo problemy ideologiczne lqczyly si� z orga
nizacjq wewnr:trznq. Nader cenne sq wyjaSnienia dotyczqce kwestii definitor6w, 
kapituly generalnej i uprawnieti. kanonik6w regularnych. Zbyt malo miejsca zo
stawil jednak na interesujqce z.agadnienie zwü}zk6w mi�dzy klasztorami wchodzq
cymi w sklad kongregacji arrowezyjskiej. WyjaSOiona ·za to zostala (dotqd bardzo 
zagmatwana) rola konwers6w i kobiecych instytucji w lonie zgromadzenia kanoni
k6w regul,arnych. Sluszne tei: b�dzie uiywanie za Autorem dla tych ostatnich ter
minu "konwerski" dla XII i poczqtkOw XIII w. oraz "kanoniczki" dla XIII w., 
z kt6rego to okresu znamy Slqskie kanoniczki. 

Przy skomplikowanym problemie przyczyn odejScia poszczeg6lnych klas-ztor6w 
od macierzy Arrouaise Autor kladzie o wiele silniejszy, nii to dotqd robili historycy, 
nacisk na sprawy wewn�trzne tak samej kongrcgacji, jak i klasztor6w, a znacz
nie mniejszy na przyczyny natur) zewn�trznej. 

Za klasztory polskie wchodzi;\ce 'w sklad kongregacji arrowezyjskiej Autor 
uznaje dwa Slqskie opactwa: we Wroclawiu na Wyspie Piaskowej i w Zaganiu 
l�cznie z ich filiami, oraz prepozytur� w Trzemesznie. Natomiast odrzuca, i slusznie, 
hipotez� o przynaleinoSci do Arrouaise klasztoru w Czerwill.sku. Opierala siE: bo
wiem ona jedynie na przypuszczeniiu Ludolf,:1. z Zagania i przy bliZszej analizie nie 
znajduje potwierdzenia w rzeczywistoSci. Dzieje polskich kanonik6w regularnych 
oraz iCh kontakty z macierzi;\ francuskq Autor Ujijl w nast�pujqce problemy: organi
�acja polityczna i koScielna w Polsee przed wprowadzeniem kanonik6w regt1Iarnych, 
kiedy i gdzie przyj�to zwyczaje arrowezyjskie, jakie stosunki lqczyly polskie· kla
sztory z Arrouaise (eo ujql w dwie CZE:Sci chronologiczne: od XII do polowy XIII w. 
i ad polowy XIII w. aZ do momentu odlqczenia si� ostatniego klasztoru ad Arrouaise 
w polowie XVI w.), wreszcie zagadnienie dzialalnoSci polskich kanonik6w regular
riych i stosunel< do nich wladz koScielnych oraz Swieckich. Jest to problematyka 
bardzo szeroka i sprostaC jej Autor m6glby tylko w wypadku, gdyby w historiografii 
polskiej istnialy monograficzne opracowania poszczeg6lnych klasztor6w. Tymczasem 
do chwili obecnej w literaturze polskiej posiadamy kilka mniejszych czy wiE::kszych 
rozpraw przyczynkarskich dotyczqcych kanonikOw regularnych, przewainie Sli;\skich, 
kt6re n-ie dajq jednak podstaw da pelnej syntezy zagadnienia. Niestety, Autor nie 
znal Zadnej z prac powojen:1ych z tego zakrcsu. eo musialo si1:; odbic ujemnie na 
caloSci. Jedynie w starszej lileraturze zar6wno polskiej, jak i niemieckiej Milis 
orientuje si1:; nieZle, przy czym najlepiej znana mu jest literatura dotyczc1ca opactwa 
wroclawskiego, o wiele gorzej - i:agall.skiego i trzemeszeti.skiego. Ponadto dziwny 
wydaje si� fakt pomini�cia zc starszej literatury niemieckiej pracy Heynego 2, sta
nowiqcej b&dZ eo bqdi dla spraw Slqskich nadal aktualnq baz1:; materialowq. Wyda
walo siE: tei, Ze z nowszej literatury Autor powinien znaC przynajmniej prac� 
Silnickiego s, odnoszqc.:t si� bezpo.Srednio do zwiq•zk6w polsko-francuskich, lub pracE: 
Swierka 4, dotyczqcq :iagaftskich kanonik6w regularnych. R6wnoczeSnie nawet cyto-

2 J. He y n e, Dokumentierte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, 
t. !-III, Wroclaw 1860-1868. 

a T. S i  1 n i c k  i, Wplywy francuskie na koSciO! w Polsee w wiekach Srednich 
(Z dziej6w koSciola w Polsee, t. I, Warszawa 1960). 

4 A. $w i e  r k, Sredniowi€czna biblioteka kanonik6w regutarnych Sw. Augustyna 
w 2aganiu, Wroclaw 1965. 
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wanej przez siebie literatury nie przyswoil sobie w stopniu dostatecznym 5• To samo 
odnie.SC mo:Zna do wykorzystania przez Autora znanych mu i wielokrotnie cytowanych 

kronik obu opactw Sic1skich, eo znacznie zuboi.ylo og61ny obraz dzialalnoSci powyZ
szych plac6wek. Je:ieli natomiast chodzi o materiat dokumentarny, zresztc1 bardzo 
skromny, to Milis zna go dobrze. Jeste.Smy przy lym Autorowi wdzi�czrti za przedruk 
w aneksie listu opata arrowezyjskiego skierowanego do biskupa wroclawskiego 
z 21 III 1305 r., znanego nam wylqcznie z nader sk:wego regestu. Zyskujemy przez 
to bardzo ciekawy dow6d waJki klasztoru wroclawskiego z roszczeniami biskupa 
i miejscowej kapituly. Cenne SI:\ r6wn1e:i wzmianki o konwentach Shtskich w ir6d
lach klasztor6w francusko-flandryjskich, chociai: majc1 one niekiedy wartoSC drugo
rzE:dnc1. 

Og61nie rzecz biorc1c, wiadomoSci o dziejach polskich kanonik6w regularnych 
sc1· skc1pe i lakoniczne, dalekie od prawdziwe�o obrazu tego, czym te klasztory 
byly w i.yciu polskiego spoieczefi.stwa w Sredniowieczu. Wyjc1tkowo malo Autor 
pisze o ich dzialalnoSci intelektualnej. I tak nie zaznajamia czytelnika, i.e zgodnie 
z relacjami kronik konwenty Slc1skie gromadzHy ksic1i.ki, powiE:kszaly zbiory przez 
kopiowanie rE::kopis6w, a ich troska o szkolE: przyklasztormt byla wyjc1tkowa. W szcze
g6lnoSci ciekawych fakt6w dostarcza opactwo wrodawskie, i to nie tylko w skali 
Polski, ale i Europy. Co do innych kwestii nie wydaje siE: byC sluszna hipoteza 
o przyczynach osadzenia kanonik6w regularnych na SlE:i.Y. W przekonanil1 Autora 
o wyborze pocztltkowego miejsca fundacji zadecydowaly niepokoje polityczne i nie
ufnoSC fundatora Piotra Wlasta do ksiE:cia Wladyslawa Wygnaöca rezydujc1cego we 
Wroclawiu. Stoi to bowiem w wyrai.nej kolizji z przy}E:tc& przez Autora hipotezq 
o czasie fundacji (przed 1138 r.), czyli w okresie, gdy w Polsee Zyl jeszcze Krzywousty 
i nie bylo powod6w do niezgody z Wladyslawem. Osadzenie kanonik6w regularnych 
na Slf;i.y wic1zalo siE: z zasadniczym celem ich sprowadzenia. W przeSwiadczeniu 
recenzentki tym celem miala byC pomoc kanonik6w regularnych w sprawowaniu 
czynnoSci duszpasterskich na terenach trudnych dla wladz diecezjalnych. Pewm\, acz 
nie dui.c1 role mogia odegraC r6wniei. chE::C uniknic:cia rywalizacji dw6ch pOlE;'.Znych, 
fundowanych przez Wlasta, k1asztor6w we Wroclawiu (benedyktyn6w i kanonik6w 
regularnych). KwestiE:: samego przeniesienia kanonik6w regularnych ze SI�i.y na Wy
sp� Piaskowcl we Wroclawiu oceniC trzeba jako ich wlasnc1 inicjatyw� lc1czc1cc1 si� 
ze znan.:1 tendencj<l do ekspansji, zrealizowan� dopiero po Smierci fundatora. Bior�c 
za podstawE:: kronik� opactwa arrowezyjskiego, Autor opowiada si� ·za przynalei.no
Sciq do Arrouaise konwentu SIE::i.allsktiego ju:Z w latach 1142-1145, eo jest przekony
wajqce zar6wno od strony przekazu i.r6dlowego, jak i logiczno-historycznej. VV zwic1-
zku z tym musimy odrzuciC hipotezE: Trawkowskiego 6 o wlqczeniu konwentu 
wroclawskiego do kongregacji arrowezyjskiej dopiero przed 1193 r., najprawdopodob
niej w latach 1184-1186. Ta zr�cznie skonstruowana hipoteza powstaln jednak bez 
znajomoSCi dziej6w samej kongregacji Arrouaise, eo wiele Uumaciy. Tarcia wewn.:1trz 
klasztoru na tle dyscypliny i odejScia Wincentego z Pogorzeli do Kamieilca Zqb
kowickiego nie naleZy tlumaczyC za Trawkowskim jako wyraz walki z nowo przy
jE:tymi zwyczajami arrowezyjskimi, ale jako wynik konflikt6w wewnE::trznych 
zespolu bE:dqcego od wielu lat w lonie Arrouaise. Te konflikty przei.ywala w owym 
czasie wi�kszoSC zgromadzell. kanonik6w re�·ularnych i niejednokrotnie kollczyly 
si� one pr6bc& odejScia cz�Sci zakonnik6w. 

:; Istnieje duZa rozbieZnoSC mi�dzy literaturq zalftczonq w wykazie na pocz.:1tku 
tomu I a wiadomoSciarni w rozdzialach merytorycznych. 

8 S. T r a w k o w s k i, Wprowadzenie zwyczaj6w arrowezyjskich we wroclawskim 
kLasztorze na Piasku (Wieki Srednie. Prace ofiarowane T. Manteufflowi, Warszawa 
1962). 
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W ksiqi:ce Milisa. znajdujemy potwierdzenie naszych wniosk6w, i:e najwiE:ksze 
kontakty z Arrouaise ai; do polowy XIV w. mialo opactwo NMP ,, . .-e Wroclawiu, 
a od polowy XIV w. - opactwo iagaii.skie. Klasztor w Trzemesznie n.igdy nie rrüal 
ich wiele, eo UumaczyC chyba wypadnie czE:Sciowo stanem materialnym i koniecz
noSci& pokrycia koszt6w zwii:}zanych z uczestnictwem w generalnej kapitule, a czE:
Sciowo niewielk4 ekspansywnoScici samego konwentu. JeZeli chodzi o czas przyst&
pienia Trzemeszna do Arrouaise, to Autor stoi na stanowisku, Ze dokonaio siE: ono 
w pocz&tkach XIII w., a nie dopiero w pocz�tkach XIV w., jak to ostatnio zwyklo 
siE: przyjmowaC. We wniosku tyrh Autor nawraca do XIX-wiecznych hipotez, obecnie 
jednak bardziej przekonywajqco umotywowanych. 

Kontakty opactwa wroclawskiego z kongregacjq arrowezyjskq mimo wielkiej 
odlegloSci byly o wiele silniejsze niZ niekt6rych klasztor6w z teren6w Flantlrii, nie 
m6wiqc oczywiScie o konwentach angielsko-szkocko-irlandzkich. Jest to zjawisko 
zastanawiajfl,ce, kt6re wyrai.nie Autora intryguje, ale nie pröbuje nn nie szukaC 
odpowiedzi. Odpowiedi. przy tym wymagalaby jeszcze zbadania wielu kwestii, nie
mniej jednak wyrai:nie rzuca si1; w oczy fakt, Ze opactwo wroclawskie kontakt6w 
tych szukalo w trosce o zachowanie samodzielnoSci i w celu zapobieZenia ingerencji 
biskupöw w sprawy wewn<:trzne konwentu. Dop6ki pomoc kongregacji byla sku
teczna, dop6ty opactwo trwalo przy niej. Kiedy jednak kongregacja podupadla 
materialnie i moralnie (a wojny Francji z Anglüi upadek ten poglebily), opactwo 
wroclawskie w polowie XV w. musialo poddaC sif; wplywom biskupstwa. ZuboZenie 
klasztoru wroclawskiego po wojnach husyckich nie bylo zasadniczc1 przyczynq ode
rwania si� od Arrouaise. Najlepszym tego dowodem jeSt przyklad opactwa Zagall
skiego, ktöre przetrwalo przy Arrouaise aZ do 1535 r. (termin podany przez Autora). 

W atmosferze tak Scislych zwiqzköw Wroclaw-Arrouaise w XIII w. Autorowi 
dziwny wydaje sit: fakt, iZ pr1.edstawiciele Piasku w trzeciej Cwierci tego witku nie 
brali udzialu w dysputach na kapitule generalnej, tym bardziej Ze opaci byli wtedy 
definitorami, a sama dysputa nie dotyczyla tylko zadraZnieii. mic:dzy opatami 
Saint-Leger a Saint-CrCpin-en-Chaye - pod t.-1 pokrywkq toczyl si€;' istotny dla 
definitor6w spör o kompetencje wizytacji kapitul generalnych w klasztorach, eo 
l&czylo siE: z kompetencjami definitor6w. Brak udzialu opactwa wroclawskiego w lej 
zacieklej dyspucie recenzentka tlumaczylaby nader skomplikowanymi sprawami 
wewnE:trznymi Piasku. Byl to okres, gdy klasztor przei;ywal silny kryzys zwiqzany 
z rzcldami opata Mikolaja Kwasa, trwoniqc�go majc1tek klasztorny (przez ponad 
100 lat wykupywal konwent zastawy opata), kr��zys, kt6ry wskutek waSni mi�dzy 
zakonnikami i ingerencji r6inych czynniköw_ (w tym samego arcybiskupa i wladz 
Swieckich) trwal kilkadziesi,e}t lat. ObecnoSC Kwasa na kapitule generalnej byla 
wtedy spowodowana w dui:ej mierze bardziej ch�cie! zabezpieczenia sobie poparcia 
opata generalnego niZ potrzebq uczestnictwa w sprawach og6lnych. Wniosek ten 
potwierdzilaby pöi.niejsza korespondencja mi�dzy opatem arrowezyjskim a konwen
tem wroclawskim. Stosunki opaclwa wroclawskiego z biskupstwem do pocz.itk6w 
XIV w. naszkicowane sq wprawdzie przez Autora zgodnie z faktami, ale niedosta
tecznie wyjaSnione. 

Autor wyrai.nie ukazal zaleir.oSC Nowogrodu Bobrzal1.skiego, a nast�pnie Zagan,ia 
od wroclawskiego Piasku. Jest to dla nas cenne, gdyi; wskutek wypowiedzi LudoJfa 
z Zagania na temat poczqtköw kanoniköw regularnych w Zaganiu problem zaleZnoSci 
byl bardzo dyskusyjny. Cytowane przez Autora listy usuwajij wszelkie wc1tpliw0Sci, 
a wypowiedi. Ludolfa recenzentka tlumaczylaby rywalizacjij, jaka wlaSnie w czasach 
Ludolfa rozpoczE:la 5,j� mi�dzy obu konwentami: pr�inym i ambitnym zespolem 
Zagaii.skim i trzymaj&cym go w $WOjm cieniu pot1,inym Pia�kiem, 
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z kilku niedokladnoSci faktograficznych naleZaloby sprostowaC dwie doS� istotne. 

I tak np. za.loZenie filii wroclawskiej w KaUszu nie moglo mieC miejsca przed 
1211 r., a cytowany przez Autora w przypisie dokument (s. 389, przyp. 1) dotyczy 
nadania przez Wladyslawa Odonicza wsi Melchino kolo Sremu opactwu wroclaw
skiemu, wystqpujqcy zaS tarn prepozyt kaliski nie ma nie wsp61nego z fili& cpactwa 

przy koSciele Sw. Mikolaja w Kaliszu. K0Sci6l ten dostal si� w po:;iadanie Piasku 
dopiero w polowie XIV w. dziP,ki Kazimierzowi Wielkiemu. Stctd o wiele bliiszy 

prawdy jest tutaj odrzucony przez Autora poghid Belleego. S'zpital w Strzelinie 
nigdy nie naleial do opactwa wroclawskiego. 

ZalowaC te:i wypada, i:e Milis dla zagadniet'l z zakresu og6lnych dziejöw Polskl 

i $lqska korzystal wylqcznie z opracowall pisanych poza granicami Polski 7• Nato
miast umieszczona w wykazie bibliograficznym Historia Slqska (wydanie PAU) nie 
zostala przyswojona w swej treSci przez Autora, nie m6wiqc jui o Historh Slqska 

PAN. Zasugerowanie si� s<4dcimi obcych podr�i:zniköw zmusilo Autora do operowania 
sqdami i pojE;:ciami, kt6re polska literatura dawno juZ odrzucila, np. w sprawie 
kolonizacji niemieckiej w Polsee, a w szczeg6lnoSci na $lqsku. Oo Oardzo przesta
rzalych jui poglqd6w naleiy tei ocena Henryk6w Slqskich (Brodatego i Pol>oinego) 

jako pierwszych „zgermanizowanych PiastOw". Przykre wraZenie na czytelniku 
polskim robiq nazwy miejscowoSci w brzmieniu niemieckim, a wi�c Breslau, Sagan, 

Naumburg itp., jakkolwiek Autor zna polskct literatur� i od jego woli zalefalo 
uiycie tej czy innej nazwy. 

Drobne potkni�cia i nieScisloSci nie podwaiajq w niczym wartoSci recenzowanej 

pracy. 

Leokadia Matusik 

K. M i  g o Ii. RECEPCJA KSif\ZKI ORIENTALISTYCZNEJ NA SL,\SKU DO 

KONCA XVIII WIEKU, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1969, Monografie z dziej6w 
Nauki i Techniki, t. 62, s. 219 ·i- 1 nlb, 

Z radoSciq naleiy powitaC ukazanie si� nowej pracy dotyczqcej historii recepcji 
ksictiki. Tym razem przedmiotem studi6w stala si� ksiqi;ka wschodnia na Slctsku. 
Jest to jeszcze jeden wyra·z zrozumienia faktu, Ze praca badawcza nie koilczy si� 
na przeanalizowaniu procesu powstawania ksiqi:ki, ale wymaga r6wnie:i. wyjaSnienia 
jej funkcji spolecznej, dr6g, jakimi dqiyla do czytelnika, odbiorc6w, jakich znajdo
wala, wplywu, jaki wywiera!a. Omawiana rozprawa powainie wzbogaca stan wiedzy 

o penetracji kultury wschodniej na nasze tercny. MieliSmy juZ wprawdzie na ten 
iemat obszermi prac� B. Baranowskiego (ZnajomoSC Wschodu w daw·-iej Polsee do 
XVIII w., L6dZ 1950) oraz szereg artykul6w (gl6wnie B. Baranowskiego, B. Olszewi
cza, J. Reychmana), dotyczyly one jednak przewa:Znfo ziem dawnej Rzeczypospolitej 
i tylko w niewielu wypadkach braly pod uwag� zagadnienie zbieraciwa ksi4iek. 

Teraz po raz pierwszy przedmiotem wyczerpuJqcej pracy staly si� orientalne zain
teresowania Sh1zak6w przedstawione w Swietle ich ksi�gozbior6w. Tak wi�c praca 
K. Migonia stanowi pr6b� zbadania problemu, kt6ry dotctd zostawal nie dostrzeiony 
i nie wzbudzal naleinego •zain ter�sowania. · 

Autor objc1J badaniami teren calego $lqska od czas6w najdawniejszych po koniec 

7 Gl6wnie Geschichte Schlesiens, Stuttgart 1961. hrsg. Historische Kommission 
für Schlesien; Cambridge HistonJ of Poland, From the Origins to Sobieski (to 1690), 
ed. W. F. Reddaway e. a., Cambridge 1950, 
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XVIII w. Jednak aZ po poczqtki XVI w. zainteresowani.e Wschodem bylo tu nie
wielkie. Ani napady tatarskie nie zdo1a1y wywolaC silniejszego echa w piSmien
nictwie Sh1skim, ani wyprawy krzyi:owe nie pociqgn�ly za sob� masowo spoleczeit
stwa Sl.1skiego. Kontakty ze Wschodem ograniczaly si� gl6wnie do powiqzail 
handlowych z Tatarszczyznq i do pielgczymck do Pa1estyny, kt6re nie byiy bynaj
mniej zjawiskiem masowym. Podr6Z Benedykta z Polski, wroclawskic;;o franciszka
nina, kt6ry w polowie XITI w. towarzyszyl poselstwu Jana :Pian dcl C3rpine do 
kraj6w mongolskich, jest zjawiskiem wyjc4tkowym. Te nikle powic4zania pozostawily 
tylko nieliczne Slady w ksi�gozbiorach �lqskich, tak Ze w rzeczywistoSci omawiana 
praca zajmuje si� glöwnie problematykq XVI-XVIII w., wykraczaj<:1.c jednak zna
cznie poza cezure;:, jakq w dziejach Slqska stanowi 1740 r. Jest to jednak zakres 
szeroki i pod wzgl�dem chronnlogicznym, i tf:rytorialnym. Obj�cie badaniami tak 
rozleglego terenu i du:Zego okresu bylo moZliwe tylko dzie;:ki temu, Ze mamy da 
czynienia ze zjawiskiem liczebnie niewielkim, choC - jak wykazala omawiana 
praca - wcale nie wyjqtkowym. Sytuacja ta ma jednak wielkie zalety, gdyi szeroki 
przekr6j przez dzieje duZego terytorium w ciqgu kilku stuleci daje dobr<i okazj� 
do ukazania zjawisk w ich ctynamice rozwojowej i uwarunkowaniu spolecznym. 
Autor oparl si� na r�kopi.Smiennych i drukowanych katalogach bibliotecznych i ksi�
garskich. Uwzgl�dnil takZe material zawarty w osieinnastowiecznych czasopismach 
Slqskich oraz wzic1l pod uwag� zachowane do d"Zi.S egzemplarze r�kopis6w, inkuna
bul6w i starych druk6w. Literfltur� przedmiotu wykorzystat szeroko, uwzgledniajqc 
zar6wno Prace polskie, jak tei niemieckie, francuskie i angielskie oraz w miar� 
potrzeby i w innych jE:zykach. 

Recepcja ksiqi:ki orientalnej na Slqsku przebiegala - jak stwierdza Autor - na 
dwu plaszczyznach. Z jednej strony gromadzorlo ksiqZk� europejskq o tematyce 
wschodniej, z drugiej strony naplywala r6wniei: i oryginalna ksiqZka wschodnia, 
kt6rej rola pokrywala si� cza.sem z rolq innych wytwor6w kultury materiialnej po
Chodzenia orientalnego. Jej treSC nie dla kaZdego byla dost�pna. Przewag� ilo.Sciowq 
I11iala oczywiScie literatura curopejska dotyczqca Wschodu, a wie;:c najpierw opisy 
kfaj6w orientalnych, pOczqwszy od Shtskich edycji Marco Polo poprzez opisy 
Pale""s'tyny, kt6re na)wie;:kszq popularnoSC zyskaly w drugiej polowie XVI w .. aZ po 
opisy pozostalyCh kraj6w azjatyckich - te ostatnie osiqgajq swoje maksimum 
w XVII w. Szczegölnie intensywne bylo zainteresowcmie Turcjq. Wprawdzie $lqzacy 
nie uczestniczyli na wi�kszq skal� ani w bezpotrednich kontaktach handlowych, ani 
w konfliktach militarnych z pot�gq otomafl.sk4, jednak zagroZenie Europy ze strony 
turcji bylo tak wieJkie, Ze zar6wno relacje z podr6Zy do Turcji, jak i polityczna 
literatura antyturecka znajdowaly bardzo licznych odbiorc6w. Najwi�ksze nasilenie 
tego pi.Smiennictwa zgodnie z biegiem wydarzeil politycznych przypada na drugq 
polow� XVI i drug4 polow;:: XVII w. Zainteresowanie Wschodem nie ograniczalo si� 
jednak do zagadnieii. palesty,iskic� i tureckich. Sie;:gano r6wniei po ksiqik� traktu
j4cq o sprawach arabsk,ich, japoiiskich, tatar3kich, perskich, a w XVI.II w. 1Jrze:Zywa 
gwaltowny renesans zainteresowanie Chinami. Europejska literatura pif;kna coraz 
cz�Sciej zaczyna operowaC motywami orientainymi . Literatura ta poczqtkowo ogra
niczala si� do gloryfikacji stosunk6w wschodnich, al.e juZ od koii.ca XVII w. wkracza 
na Smielsze tory i poslugujqc si� tematykq orientalnq krytykuje stosunki el1ropej
skie. W tej dziedzinie - jak wiadomo - duZq rolE:" odegrali pisarze francuscy. 
Cala owa orientalizujqca literatura pi�kna byJa na .Slqsku bardzo popularna, a nawet 
Slqzak Andrzej Gryphius posiui.yl sie;: w swej twörczoSci motywami wschod1limi. 

Jednak nieodzownym warunkiem poznania oryginalnych tekst6w wschodnich 
bylo studium J�zyk6w orientalnych. NajwczeSniej, bo juZ od kollca XV w., wzbudzal 
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zainteresowanie jf;zyk hebrajski. Dalszy, znacznie jui; pelniejszy rozwOj hebraistyki 
nastijpil w XVI w. Wi&zal si� on gl6wnie z posti;;parni reformacyjnej bibliostyki. 

Niezalei.nie ad tego juZ w pienvszej polowie XVI w. na Sl&sku pr6bowaly dzialal
noSci drukarnie Zydowskie. Maksymalny rozw6j hebraistyki Sl&skiej przypada na 
koniec XVII i pocz&tek XVIII w. Z biegiem czasu zacze:to sif; interesowaC r6wniei 
jE:zykiem chaldejskim, arabskim, syryjskim, a z pocz�tkiem XVII w. Piotr Kirsten 

zaklada we Wroclawiu pierwszq w Srodkowej Europie drukarnif; arabsk&. W zwü1zku 
z osobij Kirstena Autor wysuwa hipotezE:, Ze w jego drukarni zostala wytloczona 
pierwsza cze:SC gramatyki tureckjej Hieronima Megisera, wydanej w Lipsku w 1612 r. 
Dopiero w Slad ·za studiami filologicznymi moglo isC zainteresowanie oryginalmi 
ksi&i.kcl wschodnic1. Odbiorc6w znajdujc\ wiE:c hebrajskie, chaldejskie, syryjskie, 
arabskie egzemplarze Biblii, spotykamy tei: katolickie teksty religijne w jc;zykach 
wschodnich, budzi si� zainteresowanie Koranem (pocz&wszy od XVII w .) i wreszcie 
w XVIII w. sif;gniE:to röwniei po staroperskct literaturE: religijnc\. Jednak z biegiem 
czasu coraz cz�Sciej przedmiotem recepcji staje si� orientalna tw6rczoSC literacka, 
pi.Smiennictwo historyczne oraz przyrodnicze. Jednym z pierwszych, kt6rzy ,prz.e
jawiali zainteresowanie wschodnimi naukami przyrodniczymi, byl Piotr Kirsten, kt6ry 
studiowal j�zyk arabski w celu zapoznania si� z oryginalnymi tekstami Awicenny. 
Analizuj&c udzial ksicli:ki wschodniej w ksi�gozbiorach Slclskich, Autor szkicuje \ 
sylwetki wielu wybitnych orientalist6w, takiCh jak Andrzej Akolut, Daniel Springer, 
Kasper Neumann, Chrystian Bogumil Unger czy Samuel Weinisch. 

Autor nie ogranicza si� jednak do przedstawienia rcrzwoju zainteresowail ,vscho
dem, ale usiluje wycic1gnc1C z zebranego materialu szereg wniosk6w. Stwierdza wiE;:c, 
i:e grupc\ spolecznct, kt6ra przejawiala najwi«:ksze zainteresowanie orientalistykq, 
bylo duchowieflstwo protestanckie. Zwlaszcza na przelomie XVII i XVIII w. studia 
hebraistyczne byly w tych kolach szeroko rozpowszechnione. Pr6cz tego wyr6i:niC 
moina oC'zywiScie i inne kr�gi ludzi zajmujqcych si� Wschodem, ale jui: nie tak 
liczne. Byly to przede wszystkim niekt6re rodziny arystokratyczne, jak Schaff
gotschowie z Cieplic czy Hochbergowie z Ksict:ia. Dalej udowadnia Autor, Ze 
zainteresowania orientalistyczne przechodzily, zgodnie zresztq •.z og61nymi prze
mianami kulturalnymi, ewolucj<: zdc1:iajc\Cc\ od problematyki religijnej ku Swieckiej. 
Na uwagE: zasluguje wysuni�cie ir6dlowo umotywowanej tezy o wi�kszym zaintere
sowaniu ksiqikcl orientalna, na Sla,sku niZ w sa,siednich krainach, np. na Pomorzu 
Zachodnim. Moina by, eo prawda, traktowaC to jako oderwany, niewiele m6wi�cy 
fakt, ale skqdirn1d wiadomo, Ze orientalistyka polska stala niiej niZ nicmiecka, 
francuska cr.y wloska (por. B. B a r  a n  o w s k i, ZnajomoSC Wschodu w dawnej 

Polsee). Tak wi<:c skoro zainteresowanie Wschodem na Slc1sku wchodzqcym w6w
czas formalnie w obr�b kraj6w kultury niemieckiej bylo najprawdopodobniej 
wi<:ksze od analogicznych zainteresowar'J. i na Pomorzu, i w Polsee centralnej, 
wszystko wskazuje na to, ie bylo ono rzeczywi.Scic wi<:ksze niZ przeciE:tnie spotykane 
w krajach Srodkowej Europy. Zjawisko to Sw.iadczy o intensywnym iyciu umyslo
wym spoleczeilstwa Slc1skiego, zwlaszcza Ze brak bylo czynnik6w, kt6re by w spe
cjalny spos6b sklanialy do zajf;cia si<: kulturq i jP.zykami wschodnimi. Wroclaw nie 
byl ani stolicc1 paflstwa, ani miastem unlwersyteckim, nie przyoiqgal wiE;:c rzeszy 
r6ZnojE::zycznych Uumaczy pozostajqcych na uslugach dyplomacji (choi: oczywi:scie 
przeje:Zdiaj<:J.ce przez miasto poselstwa musialy wzbudzaC ciekawoSC) i nie skupial 
w swych mur.ach znawc6w hebraistyki szukaja,cych oparoia w oSrodku uniwersy
teckim. 

Praca K. Migonia rozwiqzuje wiele problem6w zwia,zanych z recepcjcl kultury 
wschodniej, ale niejedno pytanie moi:na by jeszcze Autorowi postawiC. Jaki byl 
stosunek ksiqi:ki orientalnej do caloSci zbior6v1? Jak wypowiadajci si<: o ksia,Zce 
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wschodniej jej uZytkownicy? Troch� Swiatla moglaby tu rzuciC analiza korespon
dencji Sl.1zak6w licznie zachowana w zbiorach 8iblioteki Uniwersyteckiej we 
Wroclaw,iu. Wiele zagadnieI'l na skutek wojennego zniszC'Zenia zbior6w jest dzisiaj 
nie do rozwiqzania, nasze zaS wiadomo.Sci dotycz<1ce kr�gu odbiorc6w ksiqi:ki wscho
dniej sq doSC ograniczone. PrzypuszczaC moi:na, i:e (oczywiScie w mniejszym stopniu 
ni:i pastorzy protestanccy) podzielalo to zainteresowanie Sw,ieckie mieszt·zaristwo 
wrdclawskie, ale i o jego ksiE;gozbiorach nie prawie nie wiemy na skutek zagini�cia 
w czasie wojny wroclawskich akt testarnentarnych. Wprawdzie pewne wyniki moglo
by daC przebadanie proweniencji µrzechowy:-,vanych w bibliotekach Slqskich starych 
druk6w, ale jest to zadanie przekraczajqce moi:liwoSci indywidualnego badacza, 
wymagajqce wsp6lpracy wieloosobowego zespolu. Badania takie zresztc4 dalyby 
tylko fragmentaryczny obraz zainteresowari spoleczer'lstwa Slqskiego, gdyi: wi�kszoSC 
zachowanych starych druköw nie posiada ZSdnych znak6w wlasnoSciowyrh. Za
pewne korzystalo taki:e z ksiqi:ki wschodniej duchowiefi.stwo katolickie skupione 
przy katedrze wroclawskiej. W opublikowanym jeszcze w 1919 r. przez Mari� 
Fliege! spisie 26 ksiqi:ek z biblioteki ka1tedry wroclawskiej (na podstawie zaginionego 
jui: dzis kaialogu Fryderyka ßerghiusa) 3 pozycje zawierajq teksty w j�zykach 
wschodnich. 

Sq to jednak zagadnienia uboczne. Zasadnicza linia rozWojowa zainteresowati 
Wschodem :.::ostala przez Autora przedstawiona trafnie. 

Kazimiera Maleczy1iska 

A. S. M a t y n i a k, POLSKO-LUZYCKIE STOSUNKI KULTURALNE DO 

WIOSNY LUDÖW, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1970, s. 149+ 3 nlb 1-20 üustracji. 

Powai:niejsze, i.r6dlowe prace na temat t.u:iyc i stosunk6w polsko-lui:yckic:h na
lei:ct do rzadkoSci w naszej historiografii. Problematykc4 lu:iyckc! zajmuj4 si� bowiem 
cz�Sciej popularyzatorzy historii, a nawet publicySci, niZ uczeni. Dlatego z uznaniem 
nalei:y powitaC ukazanie si� wartoSciowej monografii A. S. Matyniaka daj�cej 
wszechstronny obraz polsko-lu7.yckich stosunk6w kulturalnych, przede wszystkim 
literackich i naukowych, we wczesnym okresie odrodzenia narodowego Serbolu7.y
czan, tj. od ostatrtiej Cwierci XVIII w. do Wiosny t.ui:yc wylqcznie. 

Recenzowana, monografia oparta jest gl6wnie na bogatej literaturze przedmiotu, 
przewai:nie przyczynkarskiej i cz�sto trudno dost�pnej. Jest to nie tylko literatura 
polska, lecz przede wszystkim obcoj�zyczna: serbolui:ycka, czeska i slowacka, a w 
mniejszym stopniu taki:e niemiecka, rosyjska i franc:uska. Zesta,wionct przez Autora 
bibliografi� trudno byloby wzbogaciC o choCby jedm:1 wartoSciowszq pozycj�. Auto
rowi moi:na jednak zarzuciC brak krytycyzmu wobec wyzyskanej przez Niego litera
tury. Musi raziC stawianie na jednej plaszczyi.nie solidnych, i.r6dlowych rozpraw, 
np. P. Nedo, P. Nowotnego, J. Petra czy J. 1=iliziI'lskiego, oraz pelnych blE:d6w rze
czowych i nie popartych i:adnym materialem dowodo�ym Scld6w prac popularnych. 
Autor unikncllby tego bl�du, gdyby we wst�pie dokonal krytycznej analizy wyzysk3.
nych prac. Czytelnik dowiedziai:by si� w6wczas, co w interesujc4cej nas dziedzinie 
zrobili poprzednicy Autora, a na tym tle wypadlyby przejrzySciej Jego oryginalne 
osiqgni�cia. Autor mialby teZ okazjE: pokazaC, co w dotychczasowym dorobku jest 
wartoSciowe, a eo w og61e nie zasluguje na uwagt;;. Przesadna taki:e wydaje s·i� 
byC maniera cytowania w tekScie monografii do.SC obszernych fragment6w r6Znych 
prac, szczeg6lnie w tak slabo u nas znanym j1?,Zyku serbolui:yckim. Utrudni to na 
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pewno zapoznanie sie: z ni.'el przez szersze kn;gi mil0Snik6w ksiqZki historycznej, 
a praca zasluguje na to, by czylali jq nie tylko fachowcy. BlE:du tego moZna by 
z latwo.Scict uniknqC

1 
przeklada.iqc cytowane fragmenty obcoj�zyczne na jE:ZYk 

polski, zwlaszcza i.e chodzi tu o 1iteraturE:, a nie Zr6dla. 
Podstawa Zr6dlowa ksic:1i.ki A. S. Matyniaka jest doSC skromna. Autor wydobyl 

wprawdzie nieco pomijanyci1 dot�d przez badaczy i.r6del drukowanych, uzupelnil je, 
aczkolwiek niekompletnie, dziewh:tnastowiecznij prasq, ale. ·zbyt siabo uwzgl�dnil 
materialy r�kopiSmienne. Pod tym wzgb;dem moina bylo znacznie wiE:cej zrobic 
tak w zakresie airchiwali6w krajowych, jak i zagranicznych, nierzadko zresztq sygna
lizowanych przez Autora (np. s. 7, 51-52, przypis 60, s. 67, przypis 156 itd.). 

Na omawianq monografi� skladajq siE: uwagi wstE:pne, 4 rozdzialy merytoryczne, 
wnioski koilcowe, wykaz archiwali6w i literatury, aneks Zr6dlowy, indeks os6b oraz 
spis ilustracji. We wstE:pie Autor nakre.Slil szkicowo cele swej pracy i kr6tko scha
rakteryzowal jej baz� fr6dlowq. W rozdziale I natomiast dal zwiE:zl� charaktery
stykE; odrodzenia narodowego Serboluiyczan przed Wiosnc:1 Lud6w. Nie budzi ona 
powainiejszych ·zastrzeie1l. MoZna siE; jedynie 11ie zgodziC z Autorem, ze .,podöallstwo 
na LuZycach przybralo szczeg6lnie jaskrawe formy'' (s. 10). Nie lepiej, a w wielu 
wypadkach gorzej, wyglqdalo ono choCby na G6rnym Slqsku i w Czecbach, nie 
m6wiqc jui o Rzeczypospolitej lub Rosji. Poloienie chlop6w luiyckich r6Znilo siE; 
jedynie jaskrawo od sytuacji ludno.Sci wiejskiej w pozostalych krajach wettyfiskich. 
Ponadto w Luiycach istnialy pewne, wcale fü:zne kategorie d6br, w kt6rych sytuacja 
ekonomiczno-pr'awna chlop6w nie r6Znila si� od sytuacji w krajach saskich Iub 
na Dolnym Slqsku. Chodzilo tu szczeg6lnie o majc:1tki miejskie i cz�SC duchownych. 
Autor przecenia r6wnieZ wplyw idei Wielkiej Rewolucji Francuskiej oa wystc:1pienia 
chlop6w serbolu.Zyckich (s. 15). Owszem, byly w6wczas r6ine ruchy chlopskie, ale 
-z ideologiq r'ewolucyjnq nie mialy one wiele wsp6Inego. Po prostu stanowily kon
tynuacjt;; poprzednich wyst.;,piell. WidaC to wyraZnie na przykladzie wysuwanych 
przez chlop6w postulat6w. Nie ma w nich w og6le mowy o zniesieniu ustroju 
feudalnego, sq ty]ko :iqdania przywr6cenia starych, mniejszych powinnoSci, a tego 
typu postulaty chlopi wysuwali juZ od Sredniowiec2.a. Poza tym Autor nieslusznie 
sugeruje, jakoby tylko buntowali si� chlopi serboluiyccy, skoro przewa:inie robili 
to Niemcy 1• 

Uwagi A. S. Matyniaka na temat rozpocz�cia w zaraniu XVIII w. przez pallstwo 
Swiadomej akcji germani'Zacyjnej (s. 10) SQ sluszne tylko w odniesieniu do nieduiej 
czt:Sci Dolnych Lu:iyc pozostajqcej pod rzqdami pruskimi. Natomiast Saksonia, 
posiadajqca cale G6rne LuZyce i znacznq cz�SC Dolnych,, wcale nie prowadzHa 
takiej akcji. W saskich Dolnych tuZycach natomiast miejscowe wladze ko.Scielne jui 
od polowy XVll w. zmierza!y do wytt:pienia j�zyka serboluiyckiego, zresztq po
czqtkowo bezskutecznie, poniewa:i dopiero na przelomie XVIII i XlX w. znalazly 
ku temu dogodne warunki 2• Na silniejsze, niZ to zrobil Autor (s. 12-13), poökreS
Jenie zaslugiwala rola cz�Sci feudal6w g6rnoluiyckich zwic:1zanych z ruchem pietys
tycznym w dziele odrodzenia narodowego SerboluZyczan. Nie ograniczalbym jej 

1 Por. A. 0 p i  t z, Volksbewegungen in Kursachsen zur Zeit der Französischen 
Revolution, Berlin 1956, pas:;irn; J. L e s  z c z y ri s k i, Die Bauernbewegungen in 
S'chlesien. und in der La.usitz im 18 Jahrhundert '(Versuch einer Charakteristik) 
(Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 3, Pag. 155 17, Praha 1969, 
s. 161-170). 

2 Pisze o tym nie tylko niechE:tny Serbolu:iyczanom R. L-e h m a n  n, Geschichte 
der Nieder Lau.sitz, BerJin 1963, s. 291 n., a]e teZ F. Met� k w cytowanym przez 
Autora artykule: LudnoSC serboluiycka na terenie paii.stwa stanowego BaTSC-Brody 
i jej germanizacja od konca XVII w. (Studia i materialy z dziej6w Slqska,, pod 
red. K. Popiolka, t. V, 1963, s. 292-346). 
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lylko do postaci Jana Michata Budara ora·z czE;Sci ludzi zgromadzonych wok61 
Oberlausitzische Gesellschaft de1· Wissenschaften zu Görlitz, ale wymienilbym 
jeszcze Fryderyka Kaspra von Gersdorf, Augusta Adolfa von Below i hrabiego 
Mikolaja Ludwika von Zinzendorf. Trudno siE; zgodziC z twierdzeniem (s. 15), Ze 
dopiero kongres wiedellski spowodowal podzial Lui:yc „na trzy odrE;bne okr�gr· 
(zapewne administaracyjne?), skoro i poprzednio (jui ad Sredniowiecza) pod wzglE:
dem politycznym i administrncyjnym dzieli!y si� one na trzy CZE:�Ci. Autorowi 
chodzilo zapewne o to, Ze 70° '0 terytorium lui:yckiego zostalo pozbav,;ionych samo
dzielng_Sci administracyjnej i weszlo w sldad prawie jui: zupetnie zgermanizowanej 
rejencji (a nie regencji) frankiurckiej i legnickiej. 

Rozdzial II zostal poSwi�cony „Sladom wzajemnych kontakt6w" polsko-lui:yckich 
w XVIII w. Teza Autora, Ze ze wzglE;du na czE;ste podr6Ze Polaköw do Drezna 
unia personalna polsko-saska mogla mieC „jakiS wplyw na pewien choCby wzrost 
wiedzy o Serbach luZyckich i ich slowiaflskiej kulturze", nie znajduje dotqd naj
mniejszego nawet potwierdzenia tr6dlowego (s. 25-26). Wynika to zresztq i z przy
toczonej przez Autora iniormacji, ,,Ze kiedy na dworze Stanislawa Augusta kt6ryS 

·z senator6w, wr6ciwszy z D1·ezna, opowiadal, Ze znalazl w Saksonii lud 1nt)Wi.'.lcCY 
podobnym do polskiego jE:zykiem, sluchano go z r6wnym podziwem, jak Kolumba 
na dworze Izabelii". Widocznie nikt dotqd tych Slowian nie zauwaZyl 3• Interesujijce 
i nowatorskie sq uwagi Autora na temat pierwszego polskiego przekladu utworu 
lui:yckiego (1779). Szkoda tylko, iZ nie zaznaczy.l:, Ze na ten temat opublikowal jui: 
wczeSniej artykul .i. Malo przekonywajqco wypadly rozwai:ania Matyniaka na temat 
spornej kwestii pobytu Jana Potockiego na I:..ui:ycach. W dodatku ten fragment 
pracy jest pogmatwany. Nie wiadomo, dlaczego opinie J. Petra na ten temat nie 

·zostaly wlqczone da ogölnego toku rozumowania. Nie usprawiedl,iwia Autora wcale 
fakt zapoznania · siP, z pracami tego wybitnego tuZycoznawcy juZ po opracowaniu 
tego fragmen-tu monografii. Przed jej drukiem bylo doSC czasu, by to niedopatrzenie 
naprawiC. Zdaniem A. S. Matynial<a pobyt Potockiego na LuZycach nie pow.inien 

wzbudzaC wqtpliwoSci (s. 33). Teoretycznie by! on wysoce prawdopodobny. Z drugiej 
jednak strony trudno przypuszczaC, by pobyt na LuZycach tak znanej osobistoSci 
nie zostal zanotowany ani przez; niq samq, ani przez .kogoS innego. PrzecieZ nie 
mamy podobnych wqtpliwoSci, gdy chodzi o inne podr6Ze Potockiego, bo sq wyraZnie 
Zf6dlowo potwierdzone. Dlaczego w wypadku LuZyc mialoby byC inaczej? Zresztq 
Autor Zywi r6wnieZ podobne wqtpliwoSci (s. 39-40). Dlaczego wi�c wczeSniej doSC 
kategorycznje stwierdza, i.e pobyt Potockiego na Luiycach nie powinien ich budzit? 
Musimy sii::: zatem zgodziC, Ze dop6ki nie z,1ajd·ziemy potwierdzenia tego pobytu 
w i:r6dlach, kwe�tia ta pozostanie w sferze hipotez i bE:dzie budziC wqtpliwoSci. 

W rozdziale III Autor zajijl siE; sporadycznymi wypadkami kontaktöw poli
tyköw i i:olnierzy polskich z ludnoSciq serboluZyckq w czasie wojen napoleoflskich, 
zwlas2cza podczas dzialail. wojennych w 1813 r., echami powstania listopadowego 
na Lu,i:ycach, a przede wszystkim podr6i:ami h.1i:ycoznawczymi slawistöw Michala 
Bobrowskiego i Andrzeja Kucharski'ego oraz ich znaczeniem dla rozwoju luZyco
znawstwa polskiego i dla ruchu narodowego Serbolui:yczan., CzE;SC pierwsza tego 
rozdzialu sygnalizuje jedynie pewne problemy. Ich dokladne omöwienie b�dzie 
rnoZliwe. dopiero po przeprowadzeniu dokladne.i kwerendy. w korespondencji Kol-

3 PiszE; o tym szerzej w artykule: W sprawie wplywu unii personalnej polsko
saskiej (1697-1763) na oiywienie kontakt6w kulturalnych polsko-serbohiiyckich (Pol
·Sko-lui:yckie stosunki literackie, pod re'd-. J. $lfziflskiego, Wroclaw-Warszawa-Kra
k6w 1970, s. :;-12) . 

• ,1,. A. S. M a t y n i-a k, Kontakty kulturalne polsko-serbo!uZyckie w XVIII w. 
(Slqski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XXIII, 1968, nr 2, s. 239-,250). 
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l�taja, Staszica oraz o!iceröw polskich bawiö:lcych na Luiycach. Analizuj�c 
,.luiycki rekonesans Michala Bobrowskiego'' Autor nie ustrzegl sit:: pewnych niejasno
Sci i niedom6wiel1. Przedstawiajqc np. rozmowe Bobrowskiego z biskupem F'. J. Lo
kiem na temat liczby parafü katolickich, w ktörych w koSciele uiywa sit:: jeszcze 
jt::zyka serboluiyckiego, pisze, Ze obok 7 parafii Swieckich Lok „wymienil dwa klasz

tory, kt6rych nazw jednak nie zanotowal [Bobrowski - J. L.J w swym dzienniku". 
A. S. Matyniak nie stara si€; nawet uzupelniC informacji podanej przez Bobrowskiego 
i stwierdziC, o kt6re tu klasztory chodzilo (s. 47). Byly to klasztory Marienstern 
i Marienthal. Nie wiemy te7., skijd pochodzi wiadomoSC, ie „Bobrowski zatrzymal 
sie w Zgorzelcu do 22 czerwca" (s. 49). Piszqc o echach powstania listopadowego 
na Lu:iycach Autor nie ustrzegl sit: pewnej przesady. Wiadomo powszechnie, ie 
spotkalo siE: ono z sympatül postepowych k61 niemieckich, w tym i w Saksonii. 
Sympatie ti:; podzielala taki.e inleligencja serboluZycka. Swiadcz� o tym liczne 
artykuly w prasie budziszyllskiej, zwlaszcza pi6ra J. B. Dejki. Ogranicza!a sie ona 
jednak tylko do mieszkailc6w saskich Luiyc (309/o calych Luiyc), i to nie wszystkich, 
lecz czeSci inteligencji. W pruskiej czeSci i.uiyc bylo ju:i zupelnie inaczej. Jak 

Autor sam stwierdza (s. 72), prasa z Chociebuia w og6le nie wspomniaia o po
wstaniu listopadowym. Czy:iby wiec nastroj� propolskie w Budziszynie byly tyJko 
odbiciem nastroj6w w calej Saksonii? Poza tym Autor nie przedstawia iadnego 
dowodu na to, Ze po pierwsze - lekarz budziszyiiski Robert Benade byl SerboluZy
czaninern, a po drugie - wyjechal do Polski w celu wziecia udzialu w powstaniu. 
Czy na tej podsiawie moZna pisaC o Sladach „czynnego zaangai:owania sie LuZyczan 
w powstaniu listopadowym" (s. 128)? 

Najciekawszy w recenzo\Yanej rnonografii jest rozdzial IV ukazujc1cy „wsp6l:iycie 
w slowiali.skiej atmosferze Vhodawia oraz innych 0Srodk6w uniwersyt.eckich zorga
nizowanych grup siudent6w polskich i lui:yckich oraz staly kontakt mlodej inteli
gencji lu:iyckiej z polskci J.culturc1:• (s. 7). Szczeg6Inie cenne sc1 uwagi na ternat 
wplywu Polak6w i kultury polskiej na czolowych serboluZyck,ich dzialaczy naro
dowych - Jana Arno3ta Smolerja, Jana Petra Jordana i innych, a taki:.e pomocy, 
jakiej Serbolui:yczanie, szczeg6Inie Jordan, udzielali Polakom ze Slc1ska i Mazur 
w ich walce z antypolskc1 politykci rzqdu pruskiego. Niepotrzebnie znalazl sit: tutaj 
tak rozbudowany ustep o pobycie na Lu:iycach ojca slowackiego odrodzenia narodo
wego L. St\Jra (s. 82-84), poniewaZ w lui:ny ty)ko spos6b lciczy si� on z tematem 
monografii. Podobnie ma sie sprawa z Towarzystwem Wszechslowiallskim w Wiedniu 
(s. 87-88), gdy:i Autor nie przedstawil Zadnego dowodu, Ze naleieli do niego r6w
niei: SerboluZyczanie. Otwarta nadal pozostaje kwesiia pobytu Smolerja w Polsee 
(s. 97, 126, 128). Autor przyjmuje jq jako pewnik, choC nie potrafi powiedzieC, kiedy 
i gdzie Smoler byl w Polsee. A moie piszc1c o wizycie w „niekt6rych polskich kra
jach" Smoler mial na mySli polskie wsie na Slqsku, kt6re odwiedzil? Wqtpliwa 
wreszcie wydaje sie byC supozycja o moZliwoSci nawiq·zania bezpo.Sredniego kontaktu 
z Serbolu:iyczanami przez Franciszl{a Anielewskiego w czasie jego podr6Zy do Drf'z
na. Nie potwierdzajq jej :iadne materialy tr6dlowe i. BliZSzego wyjaSnienia wyma
gah1 sympatie, jakie do Serbolui:yczan Zywili ksic1Ze Jerzy Lubomirski i Mieczyslaw 
PawlikowSki ze Lwowa (s. 100, 123, 128). Dlaczego Lubomirski stal sie subskrybentem 
zbioru serboluZyck•ich pie.Sni ludowych wydanych przez Smolerja, dlaczego wra2 
z Pawlikowskim wstqpil do Towarzystwa Macierzy Lu:iyckiej? Na te pytania Autor 
nawet nie pr6buje odpowiedzieC. 

Oceniajqc og6lnie wyniki, do jakich doszedl w swej pracy A. S. Matyniak, 

5 0 tej moiliwoSoi nie wspomina ani slowern J. Wit Opatrny w oddanym do 
,,Sob6tki" artykule o Anielewskim. 



Recenzje 259 

moina stwierdziC, Ze przecenia On trochE: rolE: polsko-luiyckich kontakt6w w dziele 
odrodzenia narodowego Serbolui.yczan. Ta przesada jest jednak w pewnym stopniu 
zrozumiala. Gdy siE: dlugo pracuje nad jakimS tematem, gdy si� podchodzi do niego 
z tak duZym ladunkiem emocjonalnym, jak to czyni Autor, w6wczas ma si� tenden
cji: do wyolbrzymiania najblahszych nawet fakt6w i zjawisk. Bardziej nJ.epokoj�ca 
jest sklonno.SC do generalizowania pojedyncz:rch fakt6w oraz do stawiania hipotez 
nie znajduj-1ccych potwierdzenia w Zr6dlach. 

ChoC w monografii A. S. Matyniaka znalazlo siE: sporo stwierdzeri dyskusyjnych, 
choC nie brak w niej i usterek rzeczowych, stanowi ona jednak trwaly wklad do 
dorobku naszej historiograiii na odcinku slowianoznawstwa. NajwiE:k�z<\ jej zalet& 
jest zebranie w jedn<l caloSC, usystematyzowanie i uzupelnienie o nie znanc dotcld 
fakty i wydarzenia naszych dotychczasowych wiadomoSci o polsko-lui.yckich sto
sunkach kulturalnych i naukowych w nakre�lonych wyiej ramach chronologicznych. 
Waine teZ jest wskazanie przez Autora zagadnieri, kt6re w omawianej dziedzinie 
powinny byC w przyszloSci przebadane. 

J6zef Leszczyizski 

J. Wit Opa t r n y, KORESPONDENCJA POLAKOW Z JANEM EWANGELIST;\ 

PURKYNIEM, Wroclawskie Towarzystwo Naukowe, Wroclaw 1969, ss. 494. 

Zdarzaj<l si� pracownicy naukowi, kt6rzy przewai.aj<1c<1 CZE:SC swoich poszukiwafl, 
dociekafl i bada.iJ. po.Swi�cajq jednej jedynej wybitnej osobistoSci i jej twOrczoSci, 
kladqc du:Z.e zaslugi dla bli:Z.szego poznania i wla.Sciwej oceny jej spu§cizny arty
stycznej lub naukowej. Do takich wlaSnie skromnych badaczy nalei.y J. Wit Opa
trny. W,iele lat wyt�ZOnej pracy po.SwiE:"cil on jednej z najwybitniejszych postaci 
czeskiego odrodzenia narodowego - Janowi Ewangeli.Scie Purkyniemu, lekarzowi 
i przyrodnikowi, poecie i slawiScie w jednej osohie 1, kt6rego Scisle wi�zy przyjaZni 
lclczyly z Polskq ,i kt6ry dlugie lata spE:dzil we Wroclawiu. 

Opatrny, autor szeregu zaso.dniczych oraz kilku popularnonaukowych prac 
„purkynieologicznych", szczeg6lnie dotycz<lcych okresu wroclawskiego czeskiego 
uczonego 2, stanowczo nale:Z.y do lepszych znawcOw tw6rcz0Sci tego naukowca, ktOrym 
interesuje siE: w pierwszym rz�dzie jako humanistq i przyjacielem Polski i Polak6w. 
Od dawna ju:Z. oglaszal Opatrny rozmaite fragmenty bogatej korespondencji Pur
kyniego z Polakami na lamach r6Znych pism, nieraz referowal ten temat na posie
dzeniach Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego. Dobrze wi�c si� stalo, Ze to 
wla.Snie Towarzystwo przystqpilo do wydania calo�ci zachowanej i pieczolowicie 

. 1 Por. J. S l i z ins k i, Jan Ewangelista Purky·nl, czolowy przedstawiciel czes
kiego odro�zenia narodowego, � setnq rocznic� §mierci (Slqski Kwartalnik Histo
ryczny Sobotka, 1969, nr 4, R. XXIV, s. 477-485. 

2 Por. m. in. J. W. 0 p a t r n y, O korespondencji Polak6w z Purkyniem (Spra
wozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, 1950, s. 82-86); t e n Z e, Jan 
Ewangelista Purkyne (Zwierciadlo, 1950, nr 11, s. l); t e n :Z. e, Listy J6zefa Lompy 
do Jana Ewangelisty Purkyniego (1842-1860) {Studia Slqskie, 1963, s. 223-278); 
t e n Z e, Z korespondencji Polak.6w z Purkyniem. Ludwik Zejszner (Comptes Rendus 
de la Soc. des Sciences et des Lettres de Wroclaw, t. 10, 1955, s. 28--29); t e n :i e, 
Jan Ewangelista Purkyne a Polacy, Wroclaw 1959; t e n :i e, Jan EwangeUsta P-ur
kyne w Polsee {Sprawozdania Wroclawskiego Towarzystwa Naukoweg'.o, 1961, t. 16, 
s. 5--6); t e  n Z e, Listy J. Muczkowskiego do Waclawa Hanki i J. E. Purkyniego 
(tamZe, 1964, t. 17, s. 35--37); t e n Z e, Jan E. PurkynP. w kr�gu przyjaci6l Zakladu 
Narodowego im. Ossoliiiskich (Ksi�ga pamicltkowa Ossolineum, Wroclaw 1967). 
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przez Opatrnego zbieranej korespondencji, na kt6rq natra!il w zbiorach czeskich 
i polskich. Praca Opatrnego ukazala sie w roku, w kt6rym uroczyScie obchodzono, 
m. in. i w Polsee, setnc} rocznict; Smierci lego czolowego przedstawiciela czeskiego 
odrodzenia narodowego. 

Tom zawiera 238 list6w 62 nadawc6w. Uporz<:tdkowane Sc\ one alfa\Jetycznie 
wedlug autor6w. Ponadto listy kaZdego nadawcy uloi:ono chronologicznie. Teksty, 
kt6rych pisownia zostala zmodernizowana, opatrzono szczeg6lowym komentarzem. 
W obszernym wstt::pie Autor omawia wyczerpujc}co zwü\zki Purkyniegc z Polakami, 
skrupulatnie uwzglednia�qc calij dotychczasowij literature na ten temat oraz wzbo
gacaj&c om6wione zagadnienie niebagatelnymi wlasnymi twierdzeniami, opartymi 
na opracowanym przez siebie materiale arc.:hiwalnym. 

Blokiem korespondencji, nucajqcym najwi�cej Swiatla na zagadnienia interesu
h1ce kaZdego1 kto zajmuje si� sprawami kultury polskiej na Slijsku w poloW!ie 
ubieglego wieku, jest 35 listOw J6zefa Lompy z lat 1842-1861, w kt6rym polski 
dzialacz na SJqsku donosi czeskiemu przyjacielowi o warunkach kulturalnych, 
ekonomicznych i politycznych swego ojczystego regionu. Dobitnie d1arakteryzuj;i 
one ponadto zapal i ofiarnoSC pracujc}cego w tak trudnych warunkach patrioty 
polskiego. Podobny nieraz ton posiadajq listy walczqcego z germanizacj4 Mazuröw 
Gizewiusza. WSr6d innych korespondent6w Purkyniego natrafiamy na dobrze zna
nego w Czechach

1 w 6wczesnej Polsee jednak nie cieszijcego siE: zbytnim zaufaniem, 
slawist� Waclawa Aleksandra Maciejowskiego, dalej znakomitego histOryka WojC:ie
cha Cybulskiego, nastf:pnie autora slownika cieszijcego si� u naszych poludniowo
zachodnich Sf1Siad6w duZym uznaniem - Samuela Bogumila Lindego, takich poet6w, 
jak Wincenty Pol i Roman Zmorski, oraz licznych naukowc6w, literat6w i dzialaczy 
ze wszy5tkich zabor6w. 

Do caloSci dolqczono szczegUlowcl bibliografi� przedmiotu oraz indek5 nazwisk, 
eo ulatwia korzy5tanie z obszernego tomu. 

Om6wiona publikacja zapewne je5t pozycjfl bardzo poZyteczm\ jako wydawnic
two fr6dlowe, sluZijce w5zy�tkim

1 
kt6rzy zajmujq sie;- 5prawami kulturalnymi, nau

kowymi i politycznymi Slqska XIX w. oraz stosunkam'i kulturalnymi polsko-czesk.imi 
tegoZ okresu. Pewne zastrzei:enie budzi tylko to, ie list6w Purkyniego do Polak6w 
nie wyodr�bniono w osobnym dziale. MoZna je bylo r6wnieZ publikowaC w forrnie 
dwuglosu. We wszystkich, nader nie5tety rzadkich, wypadkach, kiedy to zachowaly 
SiE: w zbiorach polskich lub czeskich listy Purkynif-go do Polak6w (da Antoniego 
Helcla

1 
Sarnuela Bogurnila Lindego, Waclawa Aleksandra Maciejewskiegc, J6zefa 

Muczkowskiego i Janusza Ferdynanda Nowakowskiego), w zbiorach cze5kich na
tr-afiono rOwnieZ na i.ch listy do wielkiego uczonego cze5kiego. Je5t u5terkq kornpo
zycyjm\, Ze listy Purkyniego do PolakOw traktowano jako blok odrE:bny, kt6ry 
zaszeregowano alfabetycznie wSr6d adre5at6w list6w kierowanych do niego. Nie
mniej om6wiona publikacja godna jest pochwaly. Oby wiE:cej bylo takich. 

Jen.y Sti.ziiiski 

T. Mus i o l, STRAJKI SZKOLNE NA GÖRNYM SL;\SKU W LATACH 1906 
i 1920, Warszawa-Wroclaw 1970, 55. 187. 

W 5erii wydawnictw Instytutu Sic1skiego w Opolu ukazala sif: praca T. Musiola 
poSwiE:cona wydarzeniom, ki6re w dotychczasowej literaturze historycznej znalazly 
jedynie marginalne odzwierciedlenie, a kt6re niewqtpliwie zaslutyly na wnikliwsz� 
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uwag� badaczy. T. Musiol znany jesl czytelnikom zainteresowanym dziejani.i G6r
nego $Ic:1ska w XX w. jako Autor pracy o szkGlnictwie polskim w rejencji opolskiej 
w okresie mi�dzywojennym 1• Ornawiana praca jest uwiel1.czeniem dlugich badatl 
Autora nad odtworzeniem „jednego z najciekawszych epizodöw wiekowych zmagatl 
ludu Slc:1skiego z zaborcq pruskim - malo znanej walki, jakc:1 stoczyly dzieci Slqskie 
z prusk& szkohf' (s. 14). 

Konstrukcyjnie praca zostala podzielona na dwie zasadnicze cz,;Sci. Pierwszq 
z nich poSwiE:cono strajkowi s1.lrnlnemu z 1906 r. (s. 15--50); w drugiej natomiast -
o wiele obszerniejszej - Autor omöwil strajk szkolny z 1920 r. (s. 51-130). Oba 
gl6wne czlony ksi&Zki zosta!y podzielone na identyczne podrozdzialy (Ogölna cha
rakterystyka okresu, s. 15-18 i 51-58; Sytuacja szkolna w tym okresie, s. 19--28 
i 58---76; Przebieg strajku, s. 28-45 i 76-123; Znaczenie strajku, s. 49-50 i 123-
127), przy czym w cz�Sci pierwszej znalazl si� dodatkowy podrozdzial zatytulowany 
„Strajk szkolny na trybunach parlamentarnych'' (s. 45-48). W formie aneksu do 
ksic:1zki dohiczono 37 dokument6w, z ktörych 20 dotyczy strajku szkolnego i jego 
reperkusji w 1906-1907 r. Ksiqi:ka zostala röwnieZ zaopatrzona w indeks nazwisk 
i miejscowoSci. 

Ta doM: specyficzna konstrukcja caloSci pracy uwydatnila dodatkowo Jej dwu
czlonowo.SC i nie pozwolila Autorowi na zatarcie narzucajc:1cego s·ie czyt�lnikowi 
wraZenia, iZ ksit:1:Zka sklada si..:; z dwöch, luZno ze sobq zwic:1zanych, s·zkicöw histo
rycznych. Odczuwa sie dotkliwy brak rozdzial6w, w kt6rych bylaby przcprowa
dzona warto.Sciuj&ca analiza poröwnawcza wydarzel1 z 1920 r. w stosunku do wy
padk6w zaistnialych na tym terenie 14 lat wcze.Sniej. Odnosi sie;: wra:Zenie, iZ Autor 
w zbyt niedostatecznym stopniu uwypuklil r6Znice pomie;:dzy tlg6lnym) warunkami 
politycznymi i atmosferq panujqcq na G6rnym Slqsku w latach 1906-1907 a zjawi
skami dominujqcymi w Zyciu spoleczno-politycznym tego terenu w okresie powstatl 
i plebiscytu. Tego n·iedostatku nie zdolaly usunc:1C ani skromne charakterystyki okre
s6w, w kt6rych toczyly sie opi.sywane w ksiq:ice wydarzenia, ani tei bardzo og61-
nikowe zakor'lczenie pracy. Natomiast nie ulega w&tpliwoSci, iZ dla przeprowadze
nia wlaSciwej oceny roli i znaczenia strajk6w szkolnych ·z 1906 i 1920 r. naleZy te 
wydarzenria osadziC w 6wciesnej panoramie Zycia spoleczno-politycznego. Ma to 
szczeg6Ine znaczenie w odniesieni'u do ruchu strajkowego zabrzallskiej mlodzie:Z.y 
szkolnej w 1906 r. 

Strajk szkolny z 1906 r. byl nie tylko Zywiolowym ruchem m1odzieZowym (s. 49), 
przejawem narastajc}cego buntu Polak6w wobec pruskiego systemu szkolnictwa 
na G6rnym Slc}sku, ale przede wszystkim dowodem umacniania si� polskiej Swia
domoSci narodowej ludnoSci tego regionu. Patriotyczna postawa mlodzie:Z.y, jej sa
mozaparcie i manifestowana niech�C do pruskiej szkoly byly odbiciem nastroj6w 
panujc}cych 6wczeSnie w darnach rodzicielskicn i dowodem dojrzewania walki 
o prawa narodowe. z kolei przebieg strajku, a przede wszystkim zaistniala inercja 
polskich stronnictw politycznych i organizacji zwiijzkowych Swiadczyly o tym, Ze 
Zywiolowy bunt mlodzieZy zaskoczyl zorganizowany ruch narodowy i do pewnego 
�topnia wyprzedzil jego oficjalne plany dziatania. Fakt ten byl skromnym, ale 
bardzo symptomatycznym potwierdzeniem istnienia oddolnych nacislcOw na proces 
kszta1towania sie;: zasadniczych kierunköw programu walki narodowej na G6rnym 
Slc}sku. Ruch mlodzieZy szkolnej na Görnym Slqsku w 1906 r. SwiadC'zyl rüwnieZ 
o tym, ii wzrost nastroj6w narodowych i przejawiajc}CY si� na, tym tle ferment 

1964'. 
T .. ,Mu s i o l, Szkolnictwo polskie w rej�ncji opolskie; 1919-1939, Katowice 
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polityczny byl zjawiskiem rnasowym, obejmuh\cym r6wnolegle najszersze warstwy 
IudnoSci polskiej na tym terenie i docierajc:\CYID r6wnie:i do mlodego pokolenia. 
W takich aspektach akcja mlodzie:iy szkolnej nabiera gl:�bszej wymowy, kt6rej 
nie mo:Ze pomniejszaC fakt skromnego zasi�gu strajku i jego niewielkich rezulta
t6w. W 6wcze�nych warunkach politycznych strajk ten nie mial mozliwoSci prze
rodzenia si� w masoW& akcj� protestu wobec germanizacyj nych funkcji pruskiego 
szkolnictwa na G6rnym Sl�sku; nie mial bowiem nawet uprzednio przygotowanego 
kierownktwa politycznego. Ta charakterystyczna cecha strajku mlodzie:iy szkolnej 
z 1906 r., bE:dqca niewcitpliwie przyczyn.1 jego slaboSci, podkreSlala jednoczeSnie 
jego sarnorodno.SC i i.ywiolowo§C i dodaje temu ruchowi specjalnej wartoSci. 

Zupelnie inne byly warunki, w jakich doszlo do wybuchu strajku mlodzie:iy 
szkolnej w 1920 r. Od lutego rn20 r. na Görnym Sl;;i,sku przebywala Mü;dzysojuszni
cza Komisja Rzc:1dzc1ca i Plebiscytowa, posiadajc:1ca szerokie uprawnienia wladzy 
wykonawczej. Zadaniem Komisji MiE:dzysojuszniczej, w kt6rej sklad weszli przed
stawiciele Francji, Wielkiej Brytanii i Wloch, bylo przeprowadzenie na G6rnym 
Slqsku plebiscytu w warunkach zapewniajqcych kai.demu glosuictcemu swobodne 
wyrai.enie swej woli w sprawie przyszlej przynalei.noSci pafi.stwowej tej ziemi. 
Zadaniem Komisji bylo r6wnie2 zapewnienie r6wnouprawnienia iE:zyka polskiego 
w administracji, w szkolnictwie itp. Niemniej jednak specyfüczna sytuacja na tere
nie plebiscytowym i na arenie mit:dzynarodowej 2 nie stwarzala sprzyjajqcych wa
runk6w do zrealizowania zadall. wynikajqcych z uprawnieti Komisji. Wywolalo 
to zrozumiale rozgoryczenie w8r6d ludnoSci polskiej i doprowadzilo do coraz bar

dziej zdecydowanego wysuwania przez niq i.c:1dania pelnej realizacji przepis6w 
zawartych w aneksie do artykulu 88 traktatu wersalskiego. Oaloksztaltem walki lud

noSci polskiej o uzyskanie faktycznego r6wnouprawnienia z naplywowym elemen
tem niemieckim kierowal Polski Komisariat Plebiscytowy z Wojciechem Korfantym 
na czele. Poprzez swc:1 rozgalE:ziom:1 sieC Kom'itetöw Pleb.iscytowych Komisariat 
dociera1 do kaZdej dziedziny i.ycia spoleczno-politycznego ludno.Sci polskiej i staral 
siE: skierowaC jej poczynania na drogE: zapewniaj<'}Cc\ przyszle zwych:stwo w ple
biscycie. W tej sytuacjd nabrzmiale konflikty narodowe w szkolnictwie g6rn0Slc:1s

kim staly siE: r6wnieZ jedncl z plac6wek walki o po]skoSC tej ziemi, o zmniejszenie 
wplyw6w niemieckich i o zwyciE:stwo w plebiscycie. Ruch strajkowy mlodzieZy 
szkolnej w 1920 r. byl CZE:S0i::t walki calego spoteczeilstwa g6rn0Slc:1sklego o konkret

ne cele polityczne w okresie kampanii plebiscytowej. Strajk ten po wstE:pnej fazie 
i.ywiolowoSci i samorodnoSci przybral forme w pelni zorganizowanej akcji, wzmoc

nionej autorytetem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego li wszystkich partii poli
tycznych dzialajc1cych wSröd ludnoSci polskiej. W specyficznych warunkach g6rno

Slc:1skich ruch mlodziei:y w 1920 r. byl swoistc:1 i bardzo istotnq forme\ deklaracji 
uczuC narodowJ·ch ludnoSci polskiej, manifestowanych na wiele miesiE:CY przed 
plebiscytem (maj-lipiec 1920 r.) w atmosferze stosunkowo malo korzystnej dla 
Polski. 

Wszystkie wspomniane wyZej elementy r6Znily strajk mlodziei.y szkolnej na 
G6rnym Slqsku w 1920 r. od podobnej akcji przeprowadzonej 14 lat wczeSniej. 
Nie pozwala to na stosowanie jednakowych kryteri6w oceny wobec tych dw6ch 

ruch6w mlodZJiei:owych i zmusza badacza do bardzo zindywidualizowanego podejscia 
do tych wydarze6.. Wydaje siE:, ii. ksiqika T. Musiola pozostawila w tej dziedzinie 
wiele niedom6wiel1 i uproszczell. Nie brak w niej i drobniejszych potknh;C. Na 

1 Zob. J. P r  z e w l o c k  i, Wok6l II powstania Slqskiego {Zaranie Sl'tskie, 1970, 
z. 2, s. 215-229). 
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s. 68 np. Autor stwierdZJil, iZ jesieniq 1919 r. ,,dalo siE: odczuC pewne zniech�cenie 
wSr6d nauczycieli polskich. Zmalala teZ aktywnoSC patriotycznej cz�Sci spoleczeri
stwa polskiego". Tymczasem na s. 54 podkreSlil rolE: I powstania Slqskiego, kt6re: 
,,PrzyczynBo siE: teZ w znacznym stopniu do wzmocnienia i oZywienia ruchu pol
skiiego. Potwierdzeniem tego byly wyniki wyborOw komunalnych z 9 listopada 

1919 r." Pewne wqtpliwoSci wzbudza r6wnieZ przytoczona przez Autora opinia o II 
powstaniu Slqskim (s. 56). Nie wspomniano tutaj o szczeg61nie skomplikowanej sytu
acji Polski w tym okresie, o trwajqcej wojnie polsko-radzieckiej oraz o niemiec

kich pr6bach ponownego przechwycenia pelni wladzy na G6rnym Slqsku. W tej 
sytuacji zupelnie niejasne stalo siE: sformulowanie Autora stwierdzajqce, i'l: wielu 
Polak6w glosowalo za Niiemcami w plebiscycie, bo „nie mieli zaufania do mlodego 
pallstwa polskiego" (s. 57). Autor nie wyjaSnit, czym to zaufanie zostalo poderwane 
i jak to pogodziC z masowym zrywem ludnoSci g6rnoS1qskiej w okresie III powsta
nia a. Praca nie przedstawHa w sposOb przejrzysty dynamiki rozwoju strajk6w szkol
nych. Odczuwa si� szczeg6lny brak pelnej charakterystyki faz rozwojowych strajKu 
z 1920 r. w Scislym poh1czeniu z rozwojem sytuacji og6Inej na terenie plebiscy
towym. 

Wydaje siE:, ii: ksi<:\Zka zostala przeladowana obszernymi cytatami. Aczkolwiek 
odwolywanie si� do fr6del podnosi niewqtpliwie wartoSC poznawczq opracowania, 
niemniej jednak w wielu wypadkach cytaty te wydajq s,i� zb�dne. Np. w rozdziale 
zatytulowanym „Przebieg strajku" (s. 76-123) sporq cz�SC tekstu zajmujq cytaty 

pochodzc1ce ze sprawozdall doradc6w szkolnych, ze wspomnieri 6wczesnych nauczy
cieli polskich pracujcJ.cych na G6rnym Slctsku i z innych fr6del archiwalnych 
i bibliograficznych. WqtpliwoSci budzi r6wnicZ technika, poslugiwania si� przypi
sami. Autor w jednym miejscu stosuje skr6t „tam:Ze" przy pawolywaniu si� na 
fr6dlo wspomniane w poprzednim przypisie (np. s. 25-27), czE:Sciej jednak w sze
regu kolejno nast�pujqcych przypisach u:Zywa .Pelnej nazwy tego samego h6dla 
{np. skr6t WAP Katowice, PKPI, s. 82-83, 89, 102 1itd.). Naleiy ialowaC, ii w pracy 

nie podano wykazu u:Zywanych skr6t6w. Czytelnika razi r6wnieZ nie najlepsza ko
rekta redakcyjna pracy. W bibliokrafii np. podano tytul pracy K. Popiolka 
w brzmieniu: III powstanie Slqskie, Katowice 1946 (winno byC: 'I'rzecie Slqskie 

powstanie). S9c to jednak drobne patkniE:cia nie majqce istotniejszego wplywu na 
wartoSci poznawcze pracy. 

Ogromnc1 zaslugq Autora jest przypomnienie spoleczeilstwu dw6ch zryw6w mlo
dzieZy polskiej na G6rnym Slcisku do walki o polskie szkolnictwo, o polskoSC tej 
ziemi. 

Jan Przewlocki 

' 

J. P r  z e w l o c k  i, MIE,DZYSOJUSZNICZA KOMJSJA RZi\DZi\CA I PLE-
BISCYTOWA NA GÖRNYM SLi\SKU W LATACH 1920-1922, Wroclaw-Warsza
wa-Krak6w 1970, ss. 193. 

W p6l wieku po zainstalowaniu si� w Opolu Mi�dzysojuszniczej Komisji Rzq
dzqcej i Plebiscytowej, kt6ra zgodnie z traktatem wers<Wskim miala zabezpieczyC 
prawidlowe przeprowadzenie glosowania ludnoSci g6rnoS1qskiej, ukazala si� mono-

3 Mimo bogactwa literatury poSwi�conej okresowi powstan. i plebiscytu odczuwa 
SiE: brak opracowania ujmujqcego w spos6b kompleksowy problematykE: plebiscytu 
g6rn0Slc1skiego, a przede wszystkim analizujijcego jego wyniki i ich przyczyny. 

9 - Sobotk::1 2 71 
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grafia poSwiiE:cona temtt mi�dzynarodowemu organowi, sprawuj�cemu wladzE; na 

terenie plebiscytowym w latach 1920-1921. Na wstE;pie trzeba odnotowaC, Ze 
wplyw Komisji, na przebieg wydarzen na G6rnym Slcisku w tym okresie byl do§c 
znaczny, eo w dotychczasowej literaturze nie zawsze bylo nale:iycie odzwiercie
dlane. Dada(: jeszcze wypada, ie jest to dopiero druga publikacja poSwiE:cona 

Komisji1• 

0 zaloieniach dotycz�cych treSci i cezur czasowych Autor pisze we wstE;pie. 
Zgodnie z nim'i omawia wiE;c problem g6rno5lcp::ki na konferencji pokojowej w Pa
ryZu (rozdz. I), rysuje obraz sytuacjii politycznej, spolecznej, narodowo.Sciowej oraz 
walkE; ludnoSci polskiej o wyzwolenie Sh1ska spod panowania niemieckiego. Od 
rozdzialu II zaczyna s;iE: rozwini�cie wlaSciwego tematu ksiQiki. Komisja MiE:dzy
sojusznicza dzialala w jakoSciowo innych warunkach politycznych nii. te, kt6re 

istnialy w czasie rozwü:izywania problemu niemieckiego i interesujijcych nas wschod
nich granic Niemiec w Pary:i:11 bezpoSrednio po wojnie. W miarE: uplywu czasu od 
zakol'lczenia wojny rola Francji na arenie mi�dzynarodowej ulegla zmniejszeniu. 
Roslo natomiast znaczenie Anglii, kt6ra w obawie przed rozszerzeniem si� ,.nie
bezpieczeristwa bolszewickiego" na calq Europ� oraz o caloSC reparacj,i wojennych 
coraz wyraZniej popierala Niemc6w. 

W efekcie zmian zachodzqcych w lonie zwyci�skich mocarstw zachodnich 
Francja za cenE: przychylnego stanowiska Anglii w sprawie jej interes6w nad 
Renem zaakceptowala decyzj� sprzecznii z jej zaloieniamJ politycznymi - miano
wicie plebiscyt g6rnoS1c\Ski. Na tyle jednak byla Francja jeszcze silna, Ze nie oddala 
niedawnym sojusznikom kierownictwa w realizacji tej decyzji na okreSlonym 
traktatem wersalskim terytorium, obejmujqc w Komisji kluczowe stanowiska oraz 
bezwzglE:dmt wif:!kszoSC stanowisk tzw. kontroler6w powiatowych. A1:ali'zujqc dzia
lalno.SC Komisji J. Przewloc:ki omawia kompetencje i charakter tego orgarm, roz
bieinoSci w jego lonie oraz konsekwentne dqienie Le Ronda i pozostalych przed
stawicieli Francji do pelnej realizacji zaloi:ell traktatu wersalskiego na G6rnym 
Slqsku. Dodajmy od siebie, Ze konferencja pokojowa podejmuj:;i.c decyzj� o plebiscy
cie nie wierzyla jednoczeSnie w stworze111ie na poddanym mu terytorium warunk6w 
sprzyjajqcych swobodnemu wypowiedzeniu si� polskiej ludnoSci. 3 VI 1919 r. pre

zydent Wilson na posiedzeniu Rady Czterech m6wil, ,,ii ludnoSt na GUrnym Slqsku 
opanowana jest calkowicie przez niewielk::t liczb� magnatöw i kapitali5t6w ... Eks
perci nie sqdzq, Ze swobodny plebiscyt bylby moiliwy w tych warunkach" .2. S:omi
sja Wschodnich Granic Niemiec uwaiala, ii „ jasnq jest rzeczq, Ze nie moZemy ocze� 
kiwaC nawet przy glosowaniu tajnym, aby oddawanie glos6w pozostawalo poza za
siE:giem jakichkolwiek wplyw6w, jak dlugo rejon ten podlegaC b�dzie kurateli 
administracyj nej wladz pruskich, a mieszkaf,cy bi:;dq naraieni na staly ucisk, 
posuwajqcy sii: w wielu wypadkach do bezpoSredniego zastraszania, jakie wobec nich 
od dawna stosowano" s. 

W rozdziale III Autor om6wil poczc1tkowy okres pobytu Komisji w Opolu oraz 
jej dzialalnoSC w okresie II powstania. Rozdzial JV poSwiE:cony jest przygotowa
niom do plebiscytu, ustaleniu terminu glosowania, udzialowi w glosowaniu tzw. 
emigrant6w, terminowi glosowania tej grupy uprawnionych oraz oprncowaniu przez 

1 Pierwsz:;i. stanowila praca C. B e r e z o w s k i e g o, Komisja Mü�dzysojusznicza 
Rzqdu i Plebiscytu G6rnego Slqska i jej dzialalno§C w Swietle prawa publicznego, 
Warszawa 1925. 

l! Sprawy polskie na konferencji pokojowej w ParyZu w 1919 T. (Dokumenty 
i materialy, t. II, WarS'.Zawa 1967, s. 39). 

3 Tamie, s. 53. 
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KomisjE; re�ulaminu plebiscytu. Autor omawia teZ walkE; plebiscytowq polskiej 
ludnoSci i niemiecki terror skierowany przeciwko Zywiolowi polskiemu. Dodajmy 
zn6w od siebie, Ze na niekt6rych terenach Niemcy panowali niepodzielnie. Np. 
w „Kluczborku i powiecie boj6wki niemieckic chodzq sobie calkiem jawnie z kara
binami pod komendct wojskowq. Z tego powodu nie mo:Ze siE; odbyC Zadne zgro
madzenie ani wtiec plebiscytowy, bo tego wlaSnie te boj6wki nie dopuszczahf' 4, 
podobnie w pow. rybnickim, pszczyriskim i tarnog6rskim, gdzie boj6wki niemieckie 
zbroily si� i patrolowaly cale miejscowoSci �. 

W dalszej czE;Soi ksiq:Zki Autor omawia pr6by rozwiqzania problemu podzialu 
G6rnego Slctska po plebiscycie (rozdz. V), sprzecznoSci wewnqtrz Komisj l, walkE; 
polskiej i niemieckiej dyplomacj i oraz sytuacj� na obszarze rz;:.idzonyrn przez Ko
misjE;. Ostatnie dwa rozdzialy poSwi�cone sq dzialalnoSci Komisji Mif;dzysojuszniczej 
w czasie III powstania, reakcji zagranicy na wybuch powstania, roli Komisji 
w czasie jego likwidacjd, ostatecznemu rozstrzygniE;ciu kwestii podzialu, przekazaniu 
G6rnego Slijska Polsee i Niemcom ora-z zakol1czeniu dzialalnoSci Komisj i pO spelnie
niu wyznaczonego jej zadania. J. Przewlocki podkreSla, Ze „ObecnoSC Komisji 
MiE;dzysojuszniczej na G6rnym Slijsku stworzyla stosunkowo korzystne wa·runk,i 
do manifestowania przez Polak6w swych narodowych uczuC. Nie zmniej szajijc wagi 
bezsprzecznie olbrzymiego patriotyzmu IudnoSci polskiej na G6rnym Slqsku, nalei;y 
stwierdziC, iZ dzialalnoSC Komisji przyczyniila siE; w pewnym stopniu do uzyskania 
przez ob6z polski ponad 409/o g!os6w w plebiscycie ma:rcowym" (s. 166). Tu trzeba 
jednak wskazaC na brak konsekwencji Autora. Za powszechnie przyj�tymi w lite
raturze historycznej poprawkami do plebiscyiu J. Przewlocki (s. 94) poprawnie od
czytal plebiscyt jako wygrany przez polskq ludnoSC na terenach, kt6rych Polska 
si� domagala, w 51,&l/o. Natomiast w zakoilczeniu zn6w m6wi o 40°/o glosöw za 
Polskq. 0 ile poprzednie stanow isko dotyczy przeliczenia glos6w ludnoSci polskiej 
na terenie, kt6ry i bez plebiscyt u winien byl przypaSC Polsee, to w zakoriczeniu 
z kolei trzeba by bylo jednak nanieSC jednct poprawkE;, mianowicie odj�C glosujqcych 
emigrant6w. Nawet literatura niemiecka przyznaje, Ze oni zawaZyli na wynikach 
plebiscytu '· Ten prosty zabieg odjf:cia 192 tys. glos6w przyjezdnych glosujctcych 
(z kt6rych 182 tys. to Niemcy i 10 tys. to Polacy) daje w efekcie wynik: za Pol
skc\ - 4So/o, za Niemcami - 5211/0. 

Z obowictzku recenzenta naleiy odnotowaC, iZ naj slabszq czE:SC pracy stanowi 
rozdzial pierwszy, w kt6rym Autor nie ustrzegl siE; kilku doSC istotnych nieScisloSci, 
gl6wnie za sprawq liiteratury, na jakiej siE; opieral. Na plan pierw3zy trzeba wy
sunqC nieszczE;Sliwe - zdaniem podpisanego - sformulowanie oceny stanu naro
dowego G6rnego Slqska. Stwierdzenie: ,,LudnoScic\, ktöra miala polskie poczucie 
narodowe, byl przede wszystkim proletariat miejski i drobne chlopstwo, szczeg6lnie 
z poludruiowych powiat6w rylmickiego i pszczyilskiego" (s. 18), budzi zastrzeienie. 
Wyniki wyboröw komunalnych z 1919 r. dajq chyba podstawi:: do innej oceny 
rozmieszczenia iywiolu polskiego na G6rnym Slijsku. I tak spis w 1911 r. (tzw. 
spis szkolny) wykazuje, iZ powyiej 80°/o Polak6w posiadaly powiaty: rybnicki -
91,06/o, pszczyriski - 93,50/o (na wsi w obydwu powiatach po 95°/o), ale tei i oles
ki - 93,90/o (na wsi 96,56/o), lubliniecki - 92,4°/o, kozielski - 88°/o, tarnog6rski -
86,1°/o, nadto na wsi w pow. kluczborskim - 91,511/o, toszecko-gliwickim - 90°/o, 

4 CAW, II Oddzial Sztabu Generalnego, Wydzial Plebiscytowy, t. 48, Pismo 
Komisariatu Plebiscytowego w Kluczborku do Dow. OkrE;:gu w Poznaniu, 28 II 
1921 r. 

5 TamZe, Pismo do Biura Prasowego z 17 1Il 1921 r. 
1 Zob. np. E. E y c k, Ge1>chic11te der Weim.are1 Republik vom Zusammenbruch 

des Kaisertums bis zur Wahl Hindenburgs 1918-1925, wyd. 2, 1957. 
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katowickim - 85,5°/o, JeSli nawet kultywO\vanie j�zyka i kultury polskiej Autor 
nie uwaia za objaw polskiego poczucia narodowego, to glosowanie za polskimi 
kandydatamri w 1919 r. bylo bezsprzecznie takim przejawem (czemu dal wyraz na 
s. 26). A przeciei o ile dwa wspomniane powiaty glosowaly na Polak6w w 74,07°/o, 
to np. w lublinieckim w 73, 9611/0, w oleskim w ·11,40/0, w bytomskim (wieS) w 69,170/o, 
w toszecko-gliwickim w 69,0311/o, w tarnog6rskim w 67,38°io, w katowickim w 66,89°/o. 
Nawet w plebiscycie poza wymienionymi przez Autora powiatami znakomita wi�k
szoSC wypowiedziala si� za PolskQ, mianowicie w pow. tarnog6rskim - 67,211/o, 
toszecko-gliwickim - 63,Jl'to, bytomskim - 62,QC'/o, katowickim - 60,30/o 1. 

Nast�pna sprawa dotyczy oceny stanu liczbowego Komunistycznej Partid G6r
nego Slttska. Autor stwierdza, iZ w sierpniu 1919 r. liczyla ona okolo 40 tys. 
czlonk6w (s. 92), powoluj�c si� przy tym na prac� F. Hawranka s. F. Hawranek 
nie podaje takiej liczby we wskazanych przez J. Przewlockiego miejscach ksitti.ki. 

Na s. 39 nie nie m6wi o liczbie czlonk6w partii, a na s. 124 pisze wprawdzie o stanie 
liczbowym czlonk6w KPGSl. (tabela), ale o 25 tys. F. Hawranek wymienia liczb� 
45 tys., lecz w przypisie na s. 122, jednoc.zeSnie jij kwestionujttc w zdaniu: ,,Jadasch 
najwi�ksztt liczebnoSC czlonk6w KPGSI. ocenia na 42 000-45 000 ludzi, eo siE; jednak 
wydaje nieprawdopodobne, gdyZ nie jest potwierdzone w Zadnym innym Z.r6dle". 

JeSli juZ mowa o wykorzystywanej literaturze, to r6wnieZ na s. 21 Autor nie 
ustrzegl siE; przypisania (za innymi historykami) rozporzqdzenia o karaniu jako 
zdrady stanu dqZeii do oderwania G6rnego Slciska od Niemiec L. Bitcie. Zr6dlo, 
na kt6re si� zreszt::1 Autor powoluje s na s. 89 w tytule do dokumentu nr 42, m6wi: 
„1918 grudzieii 31, Opole - llozporzqdzenie prezydenta rejencji w Opolu von 
Miquela ... " Na teji:e samej stronie przedstawienia wymaga kolejnoSC funkcji, jakie 
pelnil „oslawiony Otto Hoersing". Ot6Z byl on najpierw przewodnicz�cym Central
nej Rady Robotniczej i Zolnierskiej, a dopiero potem zostal Komisarzem Rzeadu 
Pruskiego dla G6rnego Slqska, Komisarzem Rzeszy dla Prowincji $Iqskiej i cz�Sci 
Poznailskiego. Teni:e I-Ioersing nie wydal zarzqdzenia wprowadzaj&cego stan obl�
i:enia na G6rnym Slqsku. Zarzqdzenie takie wydalo dow6dztwo VI Korpusu we 
Wroclawiu. Hoersing byl natomiast sygnatariuszem z ramienia CRRiZ. Zastrzeienie 
budzi r6wniei niepelne przedstawienie struktury zorganizowanej przez Komisj� kon
troli funkcjonowania niemieckiej admin.istracji w powiatach. Autor wprawdzie pisze 
o podziale m'i�dzy komisarycznych przedstawicieli Francji, Anglii i Wloch 21 sfa
nowlisk kontroler6w powiatowych, szkoda jednak, Ze nie umiejscowil ich w powia
tach. Wydaje siE::, ie zalqczenie w pracy wyko.L.U powiatöw podleglych kontrolerom 
reprezentujijcym wymienione pa6stwa rzucaloby ciekawe Swiatlo na rozw6j i prze
bieg walki plebiscytowej w poszczeg6lnych powiatach. Wreszcie trzeba tei: wspom
nieC o tlumaczeniu tytulu ksi�7.ki na j�yk angielski. Podane brzmienie „The Inter 
Allied Control and Plebiscite Commission in Upper Silesia ... " jest blE:dne. W ma
terialach Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych na G6rnym Slct:sku, ld6re 
Autor w swej pracy wykorzy.stal, istniejq dokumenty z oficjalnct angielsk.:t nazwq 
Mli�dzysojuszniczej Komisji Rzqdzqcej i PleUiscytowej w brzmieniu „Inter Allied 
Commission for the Government and Plebiscite of Upper Silesia''. 

Mimo tych brak6w, kt6re - jak wskazywano - dotyczq gl6wnie cz�Sci wstE:P-

7 Cytowany przez J. Przew!ockiego K. F i r i c h, PolskoSC G6rnego Stqska 
wedlug urz�dowych ir6del pruskich a wyniki plebiscytu, Warszawa 1921, tab. II 
i III. 

8 F. H a  w r a n  e k, Ruch homunistyczny na G6rnym Siqsku w latach 1919-1921, 
Wroclaw-Warszawa-Kraköw lll66. 

9 Zr6dla do dziej6w powstaii Slqskich, pod red. K. Popiolka, t. I, cz. I, oprac. 
H. Zieliilski i Z. Kolankowski, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 1963. 
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nej pracy, ksü\zka J. Przewlock!.ego, b�dqca efektem gruntownego przestudiowania 
literatury polskiej i obcej oraz dost�pnej bazy archiwalnej (w tym przede wszyst
kim Naczelnego Dow6dztwa Wojsk Sprzymierzonych na G6rnym .Sl�sku), jest cen
nym poszerzeniem wiedzy o jednym z najbardziej burzliwych okres6w walki 
ludnoSci g6rnoS1qskiej o powr6t do Macierz.r i wzbudzi na pewno szerokie zain
teresowanie. 

Michat Lis 

WSPOMNIENIA SL;\ZAKOW I ZAGLE;B1AK0W, oprac. K. Popiolek, Katowice 
1970, .Slctski Instytut Naukowy w Katowicach, ss. 547. 

WSröd publikacji wspomnieniowych S1qskiego Instytutu Naukowego Ws11omnie
nia SlqzakOw i Zagl�biak6w, kt6rych wyboru i opracowania dokonal K. Popiolek, 
stanowJq specjalnq pozycj�. V{szystkim poprzednim publikacjom wspomnieniowym 
przySwiecal cel pokazania dziej6w walki jakiegoS okreSlonego kierunku polityczne
go czy Srodowiska, wydobycie z tej dziedziny jak najwi�kszej Ho.Sei fakt6w, szcze
g616w, opinii itd. W rezultacie tego poszczeg6Ine publikacje grupowaly wspomnie
nia ludzi jednego kierunku politycznego i dotyczyly okreSlonego, z reguly wqskiego, 
wycinka dziej6w woj. katowickiego. Np. ukaza?y si� dwa tomy wspomnie;l rewo
lu�yjnych z okresu mi�dzywojcnnego '· Pierwszy z nich zawieral 25 relacji dzia
laczy komunistycznych z terenu obejmujqcego dzisiejszy obszar woj. katowickiego. 
Jak wynika z przedmowy H. Zielill.skiego i zamierzeri. autoröw opracowania, 
A. KaluZy i H. Rechowicza, pubI1ikacji Wspom.nienia komunist6w Slqskich przy
Swiecal gl6wnie cel wypelnienia luki, jakq si� odczuwalo w zakresie przedstawie
nia obrazu pracy i walki komunist6w, zwlaszcza Sredniego i dolowego aktywu, 
w najw.i�kszym skupisku polskiej klasy robotniczej - na G6rnym Sl�sku i w Za
gl�biu Dq_browskim. Drugi tom, Wierni sp1·awie, zawie:rajq_cy 28 wspomnieii, byl 
podobny i udost�pnial czytelnikowi wiele nowych dodatkowych fakt6w z tej samej 
dziedziny. Ten sam kierunek polityczny reprezentowalo wspomnienie J. Maro
nia 2• Kontynuacjq_ wydawania serii relacji rewolucjonist6w byly wspÖmnienia pe
perowc6w Slq_skich, kt6rych ukazaly si� tak:Ze dwa tomy 3• Pierwszy, Wspomnienia 
Slq.skich peperowc6w, zawieral 30 relacji dzialaczy z terenu G6rnego Slqska, Za
gl�bia Dctbrowskiego, Slqska Cieszyri.skiego i okr�gu czt:stochowskiego. Wobec braku 
przekaz6w dokumentalnych publikacja ta posiadala duie wartoSci poznawr.ze, do
starczaj&c faktycznie bezcennych wiadomoSci o iyciu, dzialalnoSci i walce czlonk6w 
PPR w latach okupacji. Drugi tom, Z lat walk'i., w kt6rym znalazly siE; 24 wspom
nienia, znacznie poszerzyl wiedz� w tej samej dziedzinie. 

Po zaspokojeniu najpilniejszego zapotrzebowania spolecznego na wiedz� w za
kresie rodowodu Polski Ludowej i po zdobyciu pierwszego doSwiadr:zenia w wy
dawaniu wspomniell w kn:gu zainteresowania lnstytutu znale:Zli si� takZe dzialacze 
innych Srodowisk i kierunk6w politycznych. Dla przykladu naleZy wymieniC Wspom
nie71:ia nauczycieLi §lq.skich 4. W publikacji tej znalazlo si� 13 relacji nauczycieli 

1 Wspomnienia komunist6w §lq.skich, opr. A. KaluZa, H. Rechowicz, Katowice 
1962; Wierni sprawie, opr. ,J. Kantyka, H. Rechowicz, Katowice 1968. 2 J. M a r o Ii, 2ycie bylo walkq., Katowice 1966. 

3 Wspomnienia §lqskich peparowc6w, opr. A. Kalui.a, J. Kantyka, H. Rechowicz, 
Katowice 1964; Z lat walki, Katowice 1966. 4 Wspomnienia nauczyci.eU S�qskich, opr, Sz. K�dryna, A. Szefer, pod red. K. Po
piolka, Katowice 1970, 
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z terenu tzw. Ziem Odzyskanych, zwlaszcza z Opolszczyzny. Wspomnienia te uka
zaly ogromnq roh: nauczyciela i szkoly w pierwszych latsch po odzyskaniu wol
noSci. Nieliczne tylko si�galy czas6w dawniejszych, od powstail Slt1skich, poprzez 
Jata mi�dzywojenne, do wybuchu wojny, Drugie z kolei wspomnienie, K. Matusia
ka, przedstawilo okres walki o repolonizacj.:: Bielska i powiatu w okresie mi�dzy
wojennym 5. 

Je.SH poprzednie publikacje mialy na celu pokazanie przede wszystkim gl6wne
go nurtu w rodowodzie Polski Ludowej (wspomnienia peperowc6w czy wspomnienia 
komunist6w) bqdZ jednego Srodowiska (wspomnienia nauczycieli) - to Wspomnie

nia SLqzak6w i Zagl�biak6w odbiegaj<l od tego bardzo powa:inie. 
Po pierwsze, publikacja ta ma znacznie szerszy zakres merytoryczny. Znajduj,c1 

siE: w niej wspomnienia dzialac.:zy r6:inych kierunk6w poLitycznych, niekiedy nawet 
dawniej sobie przeciwstawnych. Pokazana jest walka i dzialalnoSC czlonk6w 
SDKPiL, PPS-Lewicy, KPP i PPR, lewicowego nurtu w PPS, ugrupowari narodo
wych (m. in. NPR) z okresu miP,dzywojennego i obozu londyriskiego z la,t okupacji. 
Po drugie, obejmuje znacznie wi�kszy okres. Niekt6re relacje si�gaj,c1 pocz,c1tk6w 
XX w., inne natomiast nawi<tzuj,c1 a:i do pierwszych dni Polski Ludowej. Najog61niej 
m6wi,c1c, publikaCji tej przySwiecal z g6ry nakreSJony cel zaprezentowania ludzi, 
I5t6rzy - jak to podkreSlil w przedmowie czlonek Rady Pallstwa, Przewodnicz,c1cy 
Woj. Rady Narodowej w Katowicach, J. Zi�tek - r6i:nymi drogami kroczyli do 
Polski Ludowej. Nieraz bl<tdzili, ale doszli do celu i niezale:inie od. tego, w jakim 
okresie i w jakim rejonie woj. katowickiego walczyli, kiedy powstala Polska Lu
dowa, stali si� jej ofiarnymi obywatelami 6• Warto tutaj podnie.SC, :ie Sl<tski Instytut 
Naukowy Swiadomie kontynuuje ten kierunek, eo m. in. znalazlo odbicie w sesji 
naukowej zorganizowanej 23--24 I 1970 r. i gl6wnym jej referacie pt. Droga 
Slqzak6w i Zaglfbiak6w do Polski Ludowej pi6ra H. Rechowicza. 

Wystf!pUjQcy jui: w poprzednich publikacjach nurt rewolucyjny (komunistyczny) 
jest reprezentowany tak:ie w omawianej publikacji. Na szczeg6lnq uwag� zasluguje 
wspomnienie wybitnego dzialacza z terenu G6rnego Slqska, A. Piechy, kt6ry w swej 

relacji przedstawil wiiele szczeg616w z dzialalnoSci KPP, m. in. swoje refleksje 
z V Zjazdu ·KC KPP, podczas kt6rego zostal wybrany zast«:PCc'l czlonka KC KPP. 
Cenne r6wniei: jest wspomnienie F. Sieronia, stanowi&ce Iragment obszernej caloSci 
znajduj,c1cej siE: w zbiorach Slqskiego Instytutu Naukowego. F. Sieroii. byl w latach 
miE:dzywojennych czolowym dzialaczern ruchu komunistycznego na GOrnym Sl<tsku 
w czt:;Sci wlqczonej do Niemiec. Wspomnienia Sieronia zostaly spisane m. in. na 
podstawie prowadzonego przez niego w okresie mi�dzywojennyrn kalendarzyka. 
Publikowany fragment wskazuje, jak interesujqca jest niew�tpliwie caloSC tych 
wspomniell, kt6re warto moZe wydaC drukiern. Teren Zagh:bia Dc1browskiego jest 

reprezentowany m. in. przez relacje P. Targosza, ukazuj,c1ce dzialalnoSC: w szeregach 
ZMK, KPP ora-z walkt! prowadzonq o jednolity front ludowy z PPS. Niekt6re 
wspomnienia wykraczaj,c1 poza granice Polski Ludowej. Tak np. komunista W. Rodek 
opisuje swojq dzialalnoSC na terenie Francji, gdzie m. in. organizowal PKWN 
i Organizacj«: Pomocy Ojczyinie. 

Po raz pierwszy lnstytut poszerza krqg dz.ialaczy robotniczych, publikujqc 
wspomnienia dzialaczy socj alist.ycznych. Czolowym dzialaczem pepesowskim w Za
glE:biu Dqbrowskim byl A. Bie1i.. Publikowany fragment stanowi wyjqtek obszernych 
wspomnieri, kt6re znajduj,l si� w zbiorach Instytutu. A. Biell omawia dzialalnoSC 

5 K. M a t u s i a k, Szkolnictwo polskie na terenie miasta i powiatu Bielsko 
w latach mi(dzywojennych, Katowice 1969. 

6 Wspomnienia Slqzak6w i Zaglfbiak6w1 opr. K. Popiolek, Katowice 1970, s. 10. 
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RDR i Czerwonej Gwardii, przebieg akcji wyborczf�j (1919, 1925, 1928) do Rady 
Miejskiej w Sosnowcu. Opisuje swojc\ dzialalnoSC jako prezydent m. Sosnowca 
w latach 1925-1929. Wskazuje r6wniei na wzajemne stosunki mi�dzy poszczeg6I
nymi ugrupowaniami, ·zwlaszcza PPS-KPP. 0 pracy w szeregach Robotniczego 
Ruchu Sportowego w okresie mi�dzywojennym, o dzialalnoSci spolecznej i kultural
no-oSwiatowej na terenie G6ri1ego Slijska dowiadujemy si� z relacji R. Stachonia, 
wiceprzewodniczijcego CRZZ, przewodniczijcego \VKZZ w Katowicach, Znalazlo 
si� tutaj röwniei wspomnicnie wybitnego cieszyflskiego� dzialacza PPS z okresu 
mi�dzywojennego - J. Macheja. 

Wydarzenia 1905 r. na terenie ZaglE:bia Dctbrowskiego relacjonuje W. Wolski, 
ktöry w tym czasie zetkm1J siE: po raz pierwszy z rewolucyjnym socjalistycznym 
ruchem robotniczym. Opisuje r6wniei SWc\ dzialalnoSC w Organizacj,i MJodzieiy 
Towarzystwa Uniwersytet6w Robotniczych w ok;·esie mi�dzywojennym. 

Publikacja prezentuje kr&g dzialaczy zwicizanych z ruchem narodowowyzwoleft
czym w okresie od koftca XIX ,,,. po 1945 r. Ze swej bogatej dziala1noSci J. Wy
glenda przedstawia zaledwie krUtki, ale jakZe wainy wycinek - udzial w trzech 
powstaniach Slijskich. Jak si� rnoina zorientowaC, trudna droga do PRL wiodla 
F. Kupilasa, dzialacza Opolszczyzny, i B. Hagera, ktörzy w barwny spos6b opisujc\ 
swoje i wsp6lrodak6w zmagania z pruskij i niemieckc\ administracjij. Z iyciem 
i dzialalno.Scic\ czlonka wladz centralnych SD, posla na Sejm PRL, P. Dubiela, 
lijczy si� spory szmat historii walk o polskoSC i demokratyczne oblicze Slciska. 
Wybitny ten dz..ialacz polityczny koncentruje si� na przedstawieniu wlasnej i swe
go Srodowiska dzialalnoSci w okresie mi�dzywojennym. 

Podobnie jak peperowc6w (chociai ten kierunek zostal najslabiej zaprezento
wany w omawianej publikacji, np. przez J. Hachola), droga wielu patriot6w wiodla 
do PRL poprzez walkE: z okupantem hitlerowskim, eo znalazlo wyraz we wspom
nieniach. Rektor Uniwersytetu Slijskiego i wybitny historyk, prof. K. Popiolek, 
przedstawia dzieje konspiracyjnej oSwiaty na Shisku. Kilka innych wspomniell. 

(A. Marek, S. Newiaka, J. Sluszniaka) przynosi sporo röinorodnych wiadomoSci 
o konspiracyjnej walce z okupantem hitlerowskim w woj. katowickim i losach tych 

dzialaczy. W publikacji znala-zlo si� takZe wspomnienie tych dzialaczy, ktörzy na 
r6inych frontach walczyli o Polsk� Ludowe1:. Sekretarz KW PZPR w Katowicach 
R. Juzek przybliia czytelnikowi dzieje walk Polaköw u boku Armii Czerwonej na 
szlaku od Siele nad Okq do ziemi ojczystej. J. Koraszewski trafil do PRL po
przez Centralny Komitet Obywatelski, walki zbrojne w formacjach polskich w Euro
pie zachodniej. Podobny szlak przeszedl A. Mrowiec. Autor swoje walki w Afryce 
i w Europie zachodniej przedstawH jui obszernie w cdr�bnej publikacji. Zamieszczo

ne w recenzowanym zbiorze refleksje pcsiadajc:1 t� zalet�, ie stanowic:1 pröb� uog61-
nienia, zastanowienia si� nad przebytc\ drog<l_, sq interesujqcym dialogiem z do
mniemanym czytelnikiem. Moina tylko ialowaC, ie podobnego typu refleksje na 
temat przebytej drogi, osobistych doSwiadczeri. i losöw nie znalazly si� w innych 
wspomnieniach, ie znajduje si� w nich wylc!cznie Wcltek informacyjno-opisowy, od

noszijcy si� do omawianych w tekScie wydarzell.. Nie spos6b w kr6tkiej recenzji 

om6wiC wszystkich skladajqcych si� na tom relacji. Niemniej jednak nie moi:na 

pomimtC jeszcze jednego wspomnienia, w ktörym znalazl si� z niezwykht wyra

zistoSci� narysowany obraz przedwojennej rzeczywisto.Sci Slqska. W. Szewczyk, bo 

jego mam na mySli, w bardzo sugestywny, wielobarwny i tchnijCY atmosferc\ mi

nionych lat sposöb opisuje 5wojc! i swego pokolenia drogE: do PRL. 

Na zakoitczenie warto podkreSliC, ie we Wspomnieniach Slqzak6w i Zaglt:b:a

k6w zamieszczono relacje bardzo szerokiego i reprezentacyjnego grona wybitnych 
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dzialaczy z terenu woj. katowickiego. Na podstawie tej publikacji moZna tak:Ze 
sit:: zorientowaC, jak ogromne zalegloSci i zarazem potrzeby istniejq w tej dziedzinie. 
Odnosi si� to zwlaszcza do szerokiego i wielokierunkowego pod wzgl�dem politycz
nym kr�gu patriot6w polskich na Sh1sku i w Zagl�biu DqbrQwskim. Na zakoii.czenie 
z uznaniem naleZy stwierdziC bardzo staranne wydanie zbioru. Tom zaopatrzony 
jest w indeks nazwisk, nazw geograficznych, zakladöw przemyslowych. Zamieszczo
ne sq kr6tkie notki bibliograficzne oraz fotografie autor6w wspomier'l. 

Michaiina Bromewska 

A. Kisza, MODEL CYBERNETYCZNY POWSTAWANIA I DZ!ALANIA 
PRAWA (Prace Wroclawskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, nr 133), w·roclaw 
1970, ss. 204. 

W drugiej polowie XX w. wyst�pujq i pogl�biajq si� we wszystkich naukach 
dwie typowe i pozornie tylko sprzeczne tendenc.ie. Jedna - to coraz w.f:Zsza specja
lizacja w obrf:bie poszczeg6lnych dyscyplin, przyczyniajqca si� do ich dezintegracji, 
oslabienia kontakt6w na.ukowych mü:dzy badaczami jednej i tej samej specjalnoSci; 
druga - silniejsze nii: kiedykolwiek dotqd powiqzanie, wzajemne oddzialywanie 
r6Znych nauk na siebie, wymiana do.Swiadczell. i metod badawczych. W dziedzinie 
nauk spolecznych obserwujemy zwi.�zane z rozwojem techniki i technicyzacji i:ycia 
zjawisko przenikania osiqgni�C nauk techniczr.ych i matematyczno-przyrodniczych 
do pracowni historyka czy filologa, kt6ry dziE:ki zdobyczom tych nauk jest w stanie 
unowocze.SniaC sw6j warsztat badawczy. Przykladem moi:e byC cybernetyka. Coraz 
cz�Sciej czyntl siE: pr6by odkrywania zjawiska „samosterownoSci" w �wiecie orga
nicznym i Zyciu spolecznym. 

W kr6tkim om6wieniu ehe� jedynie zasygnaliz,owaC ukazanie si� ksü1i.ki, kt6ra 
doczekala siE: dwu pozytywnych ocen (Z. Rogoziri.skiego w „Pari.stwie i Prawie", 
1970, z. 10, i A. Malinowskiego w „Palestrze", 19701 z. 9-10). Praca A. Kiszy prze
znaczona jest przede wszystkim dla prawnik6w, lecz moZe zainteresowaC historyka 
z uwagi na przedstawionct w niej metod�, kt6rct Autor egzemplifikuje m. in. na 
faktach historycznych. WSr6d wielu publikacji dotyczqcych cybernetyki w naukach 
humanistycznych wyröi:nia si� tym, Ze nie tylko dostrzega moZliwoSC stosowania 
cybernetyk,i w jednej z tych nauk, lecz jil istotnie stosuje. Jak wiadomo, cyberne
tyka (i jej szczeg61owe teorie, jak teoria informacji, teoria kod6w, teoria filtracji 
sygnal6w, teoria proces6w stochastycznych itd.) jest dzialem matematyki. Stosowanie 
cybernetyki do nauk humanistycznych nalei:y wi�c rozumieC jako matematyzowanie 
tych nauk, polegajqce m. in. na formulowaniu niekt6rych prawidlowoSci Zycia 
spolecznego wzorami i schematami matematycznymi. Ot6Z to wla.Snie matematyzo
wanie nauk humanistycznych budzi zainteresowanie, zwlaszcza Ze Autor wielokrot
nie si�ga do historii. 

Przedmiotem pracy jest dzialanie normy na spoleczell.stwo. Nast�puje ono w cza
sie, a niekiedy skutki normy cictgnq si� przez wieki. Kisza aksjo;,atyzuje te skutki 
na modelu cybernetyczno-prawn.vm, eo w uproszczeniu przedstawia si<: nastepujc1co: 
norma prawna wydana przez ustawodawc� traiia jako sygnal do swego naturalnego 
adresata, tj. czlowieka, wywolujqc jakieS jego zachowanie si�, kt6re jest przyczynct 
pierwszych i dalszych skutk6w spolecznych. Ten schemat odpowiada typowemu, 
og6lnemu schematowi sprzE:Zenia prostego. A poniewaZ ustawodawca tworzy normy 
prawne na podstawie informai:ji o normie oraz jej blii:szych i dalszych skutkach 
spolecznych, mamy wi�c takie do czynienia z r6Znymi sprz�Zeniami zwrotnymi. 
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Przy dokonaniu niekt6rych zaloZeI1 umoiliwia to stosowanie operacji cybernetycz
nych dla poznania zjawisk prawnych. Przy tak skonstruowanym modelu Autor 
chce wycüigaC wnioski dotyczijce przeszlo.Sci, a nawet przyszlo.Sci (prognozy). R.oz
graniczenie pierwszych i wt6rnych skutk6w normy prawnej rozkladajc}cych si� na 
dlugich odcinkach czasowych ilustruje na Tlast�pujqcym przykladzie (s. 81). ,,Karai 
Wielki po zwycieZeniu Sas6w, dqiqc do likwidacji pogatlstwa, kt6re u tego ludu 
przejawialo si� m. in. w rytualnym spoi.ywaniu miesa z konia, wydal surowy 
zakaz spoZywania tego miE;sa w og6Ie. Przyjmuje si�, ie przepis ten mial tei skutki 
wt6rne, zapewne przez ustawodawCE: nie zamierzone: przyczynil si� mianowicie 
do powszechnej niech�ci do koilskiego miE:sa, kt6ra w Saksonii i licznych kraj ach 
przyleglych przetrwala do dnia dzisiejszego". Dyskusyjny charakter przykladu nie 
mo.Ze przeslaniaC zasadniczej kwestii metodologicznej, tj. zakladanej w pracy moili
wo.Sci badania sposobami matematycznymi odleglych historycznie zwic}zktJw przy
czynowo-skutkowych. Historyty wypelniali nieraz nie zapisane karty dziejOw, po
slugujqc si� pewnymi analogiami i wyciqgajqc wnioski ze zdarzeii. wczeSniejszych 
lub p6Zniejszych. Na podstawie niekt6rych wywod6w Kis•zy (zob. rozdz. VII) moZna 
postawiC pytanie, czy wniosk6w takich nie daloby siE: obliczyC, przynajmniej w od
niesieniu do zdarzen, kt6re S<l skutkiem lub przyczynq normy prawnej lub fakt6w 
zwic1zanych z tc1 normc:1. Innym historycznym aspektem pracy Kiszy sei, jego badania 

cybernetyczno-statystyczne dotyc-zqce wartoSci orzeczeti. sqdowych, administracyjnych 
i egzekucyjnych jako ir6dla poznania i:ycia spolecznego z czasu wydania tych orze
czeil. Ze Scislego wywodu matematycznego (s. 84-86) wynikaloby, ie tego rodzaju 
ir6dla mogq w wysokim stopniu wprowadzaC w bhtd, jednakie moina przy istnieniu 

pewnych danych ustaliC, jaki blqd wchodzi tu w rachub�. Poniewai: dla pewnych 
okres6w historycznych orzeczenia sqdowe (wyroki, ortyle itd.) St\ wai.nym fr6dlem 
informacji, wydaje si�, ie taki:.e historycy powinni siE: ustosunkowaC do tej pro
blematyki. 

Dla historyka najciekawszy jest jednak rozdzial VII aksjomatyzujqcy stosunki 
mi�dzyparistwowe. W tym rozdziale Autor sprz�ga (w sensie cybernetycznym) mo
dele cybernetyczno-prawne dwu lub wiE:cej pati.stw i analizuje „zak16cenia" prze
noszc:1ce si� - jego zdaniem - z pati.stwa na pafi.stwo. To przenoszenie si� zakl6ceI1 
ilustruje przykladem XVI-wiecznych bunt6w chlopskich w Niemczech, okreSlajqc 
zespöl wszystkich 6wczesnych kraj6w cybernetycznym terminem luZnego nadukladu 
cybernetyczno-prawnego. ,,Bunty te osiqgn�ly znaczne natE::i:enie w 1525 r., nastE:P

nie pojawily siE: w Anglii i tlBy siE: tarn przez dlui:szy czas, doprowadzajqc do 
rozruch6w w latach 1549 i 1607, aZ wreszcie niezadowolenie chlopstwa szkocldego 
i angielskiego wywolalo w swycb dalszych skutkach rewolucjE:, w ktörej wyniku 
doszlo tarn do Sci�cia Karola I Stuarta. Podobne zaklöcenie doprowadzilo w 1648 r. 
do Frondy skierowanej przeciwko maloletniemu Ludwikowi XIV we E'rancji, u pod
staw bowiem tej Frondy tkwily r6wnieZ bunty chlopstwa francuskiego. Silna 
fala takiego samego zakl6cenia wywolala tzw. powstanie strzelcöw 1648 r. w pari
stwie mosk,iewskim i w tym samym roku powstanie chlopstwa kozackiego pod 

wodzq Chmielnickiego. A w 1651 r. Kostka Napierski oglosil manifest rozpoczynajq

cy powstanie chlopskie w Polsee. W 1664 wybuchlo w Chinach wielkie powstanie 

chlopskie, kt6re doprowadzilo do zajE:cia Pekrinu przez chlopstwo i upadek dynastii 

panujqcej" (s. 129). Autor ma wqtpliwo.Sci, czy rozpatrywane zaklöcenie rzeczywi

Scie przechodzilo z ukladu prawno-spolecznego na uklad w podanej kolejno§ci 
Niemcy -+ Anglia -+ Francja -+ pati.stwo moskiewskie -+ Ukraina _,.. Chiny), czy 

tei rozchodzilo siE:: inaczej, jednak bezsporny jest - pisze dalej - nie porzc:1dek, 

lecz czas przejawiania siE: omawianego zakI6cenia, kt6ry trwal 140 lat. Po tym 
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przykladzie, maj.::\cym byC empiryczm\ ilustracjc:i tezy cybernetycznej o przenosze. 

niu si� zakl6ceil z jednego ukladu paristwowego na drugi1 
Autor przechodzi do 

wysoce wyabstrahowanych matematycznie i prawniczo analiz, kt6re go prowadza 

do rozr6Zniania zakl6cefi. ukladowych i nadukladowych. Przypisujc'.4c tym poj�ciom 

wielkoSci liczbowe dochodzi do wskaZnik6w H1 oraz H, kt6re zastosowane do 

jakiej.S sytuacji historycznej majq - jak uwai:a - daC odpowiedZ na pytanie, czy 

danemu ukladowi paflstw grozi wojna, c:zy tei. b�dzie trwal poköj. Kisza rozumuje 

nastE:pUj(\co: jeSli te wskaZniki sq prawdziwe, to moZna je sprawdzit na jakim.S 

odcinku historii. Stara srif; to uczyniC: na przykladach z historii staroi.ytnego Rzymu. 

Ta konfrontacja wyprowadz.onych z abstrakcji cybernetycznej wzor6w matematycz

nych z dziej ami staro:iytnymi jest doSC zaskakujqca, lecz zasluguje na uwagE: jako 

przyklad metody. Autor pr6l>uje wykazaC, Zc wzory zastosowane do wybranego 

czasu wskazujq na nadejScie zdarzeil, kt6re p6Zniej nastqpiq. 

Przyklady historyczne, te czy inne, podane w ksiq:ice sq wybrane wyrywkowo 

z calego procesu historycznego, Rezygnujqc z glt:::bszej analizy wydarzeä. Autor 

pracy o cybernetycznym modelu powstawania i dzialania prawa chce jedynie na 

marginesie swych badaJl. wskazaC na moi:liwoSC Sledzenia cybernetycz.nych zjawisk 

w historii. Wydaje siE:, ii: w celu sprawdzenia zareprez.entowanej metody trzeba by 

przeprowadziC gruntowne badania kompleksowe, kt6rymi obok matematyköw po

winni siE: zajqC przedstawiciele rö:inych nauk spolec;znych, wSr6d nich historycy. 

Tadeusz Kotula 




