
ZAPISKI SPRAWOZD- AWCZE 

L. M i  1 i s, THE LIBRARY AND THE MANUSCRIPTS OF THE ABBEY
ARROUAISE (Studia Historica Gandensia, 32)-, Gandawa 1965, s. 228-235. 

Opactwo arrowezyjskie budzi zainteresowadfe historyka slqskiego ze wzgl�du 
na zwiqzki tegoz opactwa z dwoma pot�znymi klasztorami kanonik6w regularnych 
reguly sw. Augustyna, we Wroclawiu i w Zaganiu, oraz z uwagi na oddzialywanie 
kultury francuskiej na dwunastowieczny Slqsk. Wielokrotne dewastacje opactwa 
(szczeg6Inie w latach 1435, 1475, 1521, 1561), a wreszcie doszcz�tne prawie zni
szczenie jego biblioteki podczas rewolucji francuskiej przekreslilo mozliwosci 
odtworzenia w przyblizeniu ksi�gozbioru bibliotecznego. Dla dziej6w kultury 
slqskiej strata ogromna, gdyz - jak nam wiadomo - opactwo arrowezyjskie 
zasilalo swymi r�kopisami podlegle sobie filie w poczqtkowym okresie ich istnie
nia, przy tym biblioteka kongregacji byla mwsze wzorem dla plac6wek wcho
dzqcych w jej sklad. W takiej sytuacji kazdy szczeg6I w sprawie ksi�gozbioru 
opactwa arrowezyjskiego nabiera duzego znaczenia i dlatego tez niewielki mi
scellan Milisa nalezy odnotowac z uwagq. Autor informuje czytelnika" o odnale
zieniu w zbiorach archiwalnych miasta Paryza katalogu bibliotecznego opactwa 
arrowezyjskiego z XVIII w., kt6ry od dawna uchodzil za zaginiony. Mamy podane 
dokladne dane proweniencyjne katalogu oraz analiz� poszczeg61nych jego cz�sci, 
z kt6rej wynika, ze katalog spisany byl przez kilka os6b w r6znych odst�pach 
czasu, w tym najstarsza cz�sc katalogu dotyczy ksiqg sredniowiecznych. Duzego 
znaczenia nabiera dla nas fakt, ze poznajemy zawartosc ksi�gozbioru biblioteki 
arrowezyjskiej z 1233 r., a wi�c z okresu wczesnego, a ponadto z okresu przelo
mowego w zyciu kanonik6w regularnych. 

W chwili obecnej L. Milis charakteryzuje zawartosc ksi�gozbioru bardzo og61-
nikowo i nalezy si� spodziewac, iz w najblizszej przyszlosci katalog opactwa arro
:wezyjskiego bE:dzie przedmiotem blizszej analizy. Autor - jak nam sk&dinqd wiado
mo - zajmuje si� dziejami kongregacji arrowezyjskiej i jej wplywami na inne 
kraje, w tym i Polsk�. Z dotychczasowej charakterystyki katalogu dowiadujemy 
si�, iz biblioteka tej kongregacji miala w swych zbiorach najwi�cej ksiqg typu 
liturgicznego, na drugim miejscu stal dzial patrystyki i ksiqg prawniczych. Pod 
wzgl�dem ukladu tresciowego obserwujemy zatem zbieznosc z ukladem bibliotek 
kanonik6w regularnych na Slqsku. 

L. M.

A. R o m  b o w s k i, KRYSPIN SCHARFFENBERG, DRUKARZ, KSIE;GARZ
I DRZEWORYTNIK SL4SKI XVI W. (Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Peda
gogicznej w Opolu, Historia Slqska I, Opole 1966, s. 61-108). 

Specjalny slqski numer „Zeszyt6w Naukowych WSP w Opolu" zawiera arty
kul niedawno zmarlego historyka kultury slqskiej, prof. dra Aleksandra Rom-
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b.owskiego, o wrodawskirn drukarz:u, k'sh:garzu. i cfrzeworytni�u · z XVI ·w., Kry
spinie Scharffenbergu.

Kryspin Scharffenberg urodzil si� okolo 1520 r. w Lubornierzu, zrnarl zas 
12 XH 1'576 we Wroclawiu. Sztuki drukarskiej i drzeworytniczej nauczyl si� 
w Krakowie, nast�pnie rnieszkal i pracowal w Zgorzelcu i we Wroclawiu. Jest 
rzeczc1 charakterystycznq, ze pierwsze znane wroclawskie druki Scharffenberga 
zwic1zane Sei ternatycznie z Polskq. Rornbowski najwi�cej uwagi poswi�ca wro
clawskiern u okresowi w zyciu Scharffenberga - okresowi najdluzszernu (1551-
1576) i niewc1tpliwie· najciekawszernu. 
. Autor dosc obszernie orn6wH dzialalnosc Scharffenberga jako drzeworytnika 
i ksi�garza. Najbardziej jednak interesujc1cy jest zarnieszczony, w artykule wykaz 
druk6w Scharffenberga. Krystyn Fryderyk Paritius w sporzc1dzonyrn w poczc1t
kach XIX w. wykazie podal ich okolo 40, tyrnczasern Rornbowski odnalazl ich 
przeszlo 100 (Sei wsr6d nich polonica nie opisane przez Estreichera), a wraz 
z drukarni hipotetycznyrni nawet 120. I ten wykaz nie· obejrnuje oczywiscie wszy
stkich druk6w Scharffenberga, ale w por6wnaniu z dotychczasowyrn stanern 
bada:ii stanowi ogrornny krok naprz6d. 

Postac i dzialalnosc Scharffenberga zasluguje na uwag� nie tylko z powodu 
dosc powaznej roll, jakc1 odegral on w dziejach kultury slc1skiej, ale tez z po
wodu silnych zwiqzk6w lqCZqcych tego drukarza z 6wczesnct Polskq. 

F. M.

K. P o p  � d a, WIADOMOSCI O POLSCE W GAZECIE NIEMIECKIEJ
W LATACH 1618-1620 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 54, Historia XII, 
Wroclaw 1966, s. 45-59). 

W ostatnirn okresie obserwujerny wzrost zaintere.sowania historyk6w poczc1tka
mi czasopismiennictwa i r6wnoczesnie coraz bardziej zaczyna si� doceniac gazety 
i druki ulotne jako wazne przekazy zr6qlowe ... W tyrn zarysowujqcyrn si� nurcie 
bada:6 znajduje si� omawiany artykul. Aut.orka opracowala trzy roczniki wychodzq
cego w Lipsku niemieckiego czasopisma P,t, ,,Continuatio der Zehenjährigen Hi
storischen Relation". Po podaniu .encyklopedycznych wiadomosci o czasopisrnie 
(forrnat, obj�tosc, miejsce druku, wydawca, redaktor itp.) i ustaleniu, ze spelnia 
ono przyj�tcl w nauce definicj� gazety (staly tytul, wydawca, miejsce wydania, 
systematyczne ukazywanie si�). Autorka poddala. analizie inforrnacje, jakie uka
zywaly si� na jego larnach o sprawach poiskich. Zaj�la si� trzerna gruparni za
gadnien: stosunki polsko-tatarsko-tureckie, polsko-rnoskiewskie i sprawy wewn�trz ... 
ne Rzeczypospolitej. Najciekawsze Sq niewqtpHwie wiadomosci o kl�sce poniesionej 
przez Polak6w w 1620 r. w walce z Tm:cjq. W 1nforrnacji podanej przez gazet� 
brak jest nazwy Cecory, eo zdaniern Autorki jest jeszcze jednyrn dowodern przeciw 
legendzie „kl�ski cecorskiej": Historyka zajrnujqcego si� dziejarni Slqska zainte
resujq wiadornosci o stosunkach polsko-czeskich w dobie wojny trzydziestoletniej. 
Niekt6re sformulowania zdajc1 si� swiadczyc, ze byly one szersze, niz dotc1d przy
puszczano .. Autorka podsurnowujqc swoje rozwazania stwierdza, ze gazeta byla na 
og6l dobrze poinforrnowana o wydarzeniach w Pols.ee i podawala wiadomosci praw
dziwe. Na uwag� zasluguje. r6wniez. wzrnianka, ze wiadornosci dotyczqcych Slqsk� 
na larnach czasopisma bylo znacznie wi�cej, zwlaszcza zwiqzanych z najazdern 
lisowczyk6w. 

K. J. M.



Zapiski spr.awozdawcze 431 

J. L e s  z c z y ii S: k i,_ GÖRNOLUZYCKA USTAWA O PODDANYCH Z 1652 R.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, No 54, Historia XIII, W:roclaw 1966, s. 3-29). 

Jec:Inym z najwazniejszych �kt6w prawnych regulujqcych polozenie ludnosci 
chlopskiej w okresie p6znego feudalizmu na terenie G6rnych Luzyc byla ustawa 
o _ poddanych (Untertane�ordnung) opublikowana 20 VI 1652 r. Tresc jej byla
znana badaczom, ale nikt nie przedstawil jej genezy i roli, jakq ona speh1ila
V! ugruntowaniu wt6rnego poddaiistwa. Na p'odstawie bogatego materia_lu zr6dlo
wego, zebranego yv archiwach. J;)Olskich i niemieckich, Autor, znany z licznych
prac o dziejach Görnych Luzyc, podj�l si� tego zadania. W artykule ukazal dra
matycznq walk�, jaka toczyla si� na sejm�ch mi�dzy szlachtq a mieszczanstwem
reprezentowanym przez zwi.:izek szesciu rp.i_ast o ducha i liter� ust_awy. Walka ta,
rozpocz�ta jeszcze "'?l. XVI w., zao�tr�yla si� po wojnie trzydziestoletn�ej. Mieszczan
stwo bylo przeciwne przywi.:izaniu chlopa do ziemi i ugruntowaniu poddanstwil,
gdyz godzilo to w jego interesy ekonomiczne, ograniczalo rynek wewn�trzny
i utrudnialo swobodny naplyw taniej . sily _ roboczej do miast. Musialo ono j ednak
skapitulowac, gdyz · szlachta uzyskala poparcie wladz g6rnoluzyckich i kurfirsta.
PrzedstaWicielom miast udalo si� uzyskac tylko drobne ust�pstwa na rzecz chlo
p6w. Warto podkreslic, ze Auto:i;- nie zakoiiczyl swoich rozwazan na om6wieniu
samego tekstu ustawy, lecz ukazal jej rol� w praktyce, jej wplyw na polozen1e
chlop6w oraz nast�pne akty ustawodawcze, kt6re na to polozenie oddzialywaly,
eksponujqc stanowisko kurfirst6w saskich, staraj.:icych si� zachowac sobie prawo
ingerencji w stosunki mi�dzy panami a poddanymi.

K. J. M.

W. Z o r n, DIE GESCHICHTE DER LANDWIRTSCHAFTS-WISSENSCHAFT IN 
S_CHLESIEN (Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-WiJ.helms-Univer
sität zu Breslau 1), II, Würzburg 1-964, s. 144. 

W pracy om6wione s.:i zagadnienia zwi.:iz.ane z rozwojem wiedzy rolniczej na 
Sl.:isku. Autor skupia gl6wnie uwag� czytelnika na rozwoju wiedzy rolnicz�j 
w dwu osrodkach: w Uniwersytecie Wroclawskim i w Szkole Rolniczej w Pr6sz
kowie kolo Opola. W pierwszych podrozdzialach pracy daje Autor kr6tki zarys 
rozwoju slqskiej literatury rolniczej. Poczqwszy od J. Colera i M, Grossera z drugiej 
polowy XVI wieku, poprzez wiek XIX jako okres powstawania szeregu nowych 
dyscyplin rolniczych, a w zwiqzku ·z tym i opublikowania wielu prac badawczych, 
konczy Autor na drugiej wojnie swiatowej. W. Zorn przytacza takze wiele tytul6w 
prac · naukowych z dziedziny roZJWoju rolnictwa slc,iskiego przy omawianiu dzialal
nosci pracownik6w naukowych. Nast�pnie wspomina Autor o studentach. Na 
uwag� zasluguje wzmianka o Polakach studiujqcych we Wroclawiu przed wybu
chem pierwszej wojny swiatowej. Nie wybiega tu jednak Autor poza fakty znane 
juz z polskiej literatury historycznej. 

1 „Jahrbuch der Schlesischen Frie.drich-Wilhelms-Universität zu Breslau" uka
zal si� po raz pierwszy w 1955 r. Do 1964 r.· opublikowano 9 rocznik6w. Badaniami 
tego rodzaju i dzialalnosciq propagandowq zajmuj.:i si� obecnie na terenie NRF 
34 plac6wki. Por. ,,Westdeutscher Revanchismus-Hauptgefahr für Sicherheit in 
Europa, Aussenpolitische Korrespondenz", Jg. 10, 1966, nr 21, s. 171, 173. 

S. P. 
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H. W e r  e s  z y c k i, ROLA POLAKÖW W MONARCHII HABSBURSKIEJ
(Malopolskie Studia Historyczne, IX 1966, z. 3/4, s. 35-53).

Zagadnienie roli, jakct odegrali Polacy w monarchii habsburskiej, nie znajdy
walo dotychczas szerszego odbicia w naszej historiografii. Par� lat temu Autor 
powyzszego artykulu, omawiajqcego w spos6b niezmiernie interesujqcy t� kwestiE: 
w szerokich ramach chronologicznych, bo pd momentu znalezienia si� po pierwszym 
rozbiorze w 1772 r. cz�sci ziem polskich w granicach monarchii austriackiej az do 
jej upadku w 1918 r., wysunctl jq po raz pierwszy jako wazny postulat badawczy. 

· We wprowadzeniu do rozprawy czytamy, ze dotychczas „polska historiografia
patrzy na zagadnienia austriackie pod kcttem widzenia czysto polskim. Zastanawia 
si� nad tym, jakq rol� spelniala ta monarchia w dziejach narodu polskiego w ·okre
sie porozbiorowym, ale nie nad tym, jakq rol� w tej monarchii odegrali Polacy" 
(s. 35).

W toku wykladu wyodr�bnia Autor kilka wyraznych okresöw, w kt6rych rola 
ta r6.znie si� ksztaltowala, uwzgl�dniajc\C r6wnoczesnie postaw� i rol� poszczeg61-
ny,; grup spoleczenstwa polskiego. Generalna os, wok6l kt6rej koncentrujq si� 
roo ,azania, sformulowana jest w· postawionym problemie: ,,jaki wplyw na zwartosc 
i �sy panstwa habsbUrskiego mialy dzialania Polak6w i ich udzial w sprawach 
ogolnoaustriackich" - integrujqcy czy dezintegrujqcy. Punkt wyjscia stanowi tu 
stwierdzenie, iz sam fakt zagarni�cia przez Austri� ziem polskich, r6zniqcych si� 
przeciez pod kazdym wzgl�dem od jej terytorium panstwowego, byl czynnikiem 
dezintegrujqcym. W p6zniejszych latach bogatych w wydarzenia o donioslym 
znaczeniu dla narodu polskiego (wojny napoleonskie, powstanie listopadowe, Wio
sna Lud6w, powstanie styczniowe) zmienialy si� przeslanki okreslajqce stosunek 
Polak6w w Galicji do panstwa austriackiego. A wreszcie pot�gujqce si� w ostat
nich latach XIX w. ruchy demokratyczne, najsilniejsze w XX w.: ruch robotniczy 
i nacjonalistyczny, szermujqce haslami jednosci og6lnonarodowej, przeciwstawialy 
si� asymilowaniu si� Polak6w do panstw zaborczych" (s. 50). Sila dctzenia spole
czenstwa polskiego wszystkich trzech zabor6w do zjednoczenia si� i stworze
nia niepodleglego panstwa polskiego r6wnoznaczna byla z oderwaniem si� od 
Austrii. 

Poru$zone problemy przedstawione zostaly w szerokim kontekscie zagadnien 
epoki. Nowatorskie, interesujqce ukazanie ewolucji roli Polak6w w monarchii 
habsburskiej, ciekawe · ustalenia powodujq, ze, dla kazdego badacza zajmujqcego
si� nie tylko dziejami Galicji, ale w og6le historict XIX i XX w. artykul ten 
b�dzie stanowic interesujqcq lektur�. 

R. G.

J. G 1 e n s k, JAN KAROL MACKOWSKI JAKO REDAKTOR „NOWIN RA
CIBORSKICH" (Instytut Slctski w Opolu, Komunikaty, Seria monograficzna, nr 78), 
Opole 1966, s. 107.

Jeden z najobszerniejszych i najciekawszych ostatnio komunikat6w opolskich 
stawia sobie za cel zbadanie, jakq rol� w tworzeniu i rozwoju „Nowin Raciborskich" 
odegral J. K. Mackowski. 

Autor zaczyna od kr6tkiego zyciorysu Mackowskiego, po czym przechodzi do 
genezy „Nowin''. Wysuwa tu ciekawq, choc nie w pelni przekonywajqcq koncepcj�. 
ze zalozenie tego pisma bylo wynikiem akcji Ligi Polskiej. 
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Jednym z najlstotniejszych element6w pracy jest drobiazgowy i pracochlonny 
dow6d, ze motorem „Nowin" nie byll - jak sie to dotychczas najcz�sciej przy
puszcza - Rostkowie, lecz wlasnie Mackowski. Z przytoczonych przez Autora 
dowod6w najbardziej przekonuje fakt, ze wyjazdy dra Rostka nie wplywaly na 
zmiane kierunku pisma, gdy natomiast w okresach odbywania kary wi�zienia przez 
Mackowskiego ton gazety wyraznie lagodnieje. Autor uwaza, ze zaslugi dra Rostka 
w tym okresie, aczkolwiek duze, byly przez dotychczasowq historiografiE: zbyt 
wyolbrzymiane. 

Glensk kresli szczeg6lowo rozw6j „radykalizmu narodowego" gazety, kt6ra -
jak uwaza - pocz<1tkowo miala uspic czujnosc wladz i kleru niemieckiego, aby 
spokojnie zakorzenic sie w terenie. Pismo rozwinelo sie jednak powoli w najbar
dziej radykalny organ polski na $lqsku. Wiele miejsca poswieca Autor slynnemu 
rokowi 1893, w kt6rym gazety polskie po raz pierwszy zwarcie wystqpHy ze zde
cydowanymi :iqdaniami pod adresem Centrum. Mackowskiemu przypisuje wielkij 
rol� w „umniejszaniu autorytetu zgermanizowanego kleru slc:4sk.iego". Pod koniec 
stara si� Autor przedstawic r6wniei. i warsztat dziennikarski Mackowskiego oraz 
jego dzialalnosc pozaredakcyjnq. 

Mimo wielu walor6w komunikat razi cz�sto zbyt wielkimi uproszczeniami, 
niedostatecznq znajomoscic;\ 6wczesnych stosunk6w slqskich, pomini�ciem wielu 
wai.nych zr6del. 

M. J. C. 

F. F i g o w a, Z DZIALALNOSCI PRASOWEJ ADAMA NAPIERALSKIEGO
POZA GORNYM SL.t\SKIEM (Kwartalnik Opolski, XII, 1966, nr 2, s. 13-30). 

Autorka zajmuje si� na wst�pie organizacjq gl6wnego pola dzialania i eks
pansji Napieralskiego - Sp6lki „Katolika". Omawiajqc jej rozw6j zwraca uwagE: 
na wci<1gni�cie do niej dzialaczy politycznych i spolecznych z Poznanskiego. Po
kr6tce omawia tez proces koncentrowania prasy slqskiej w r�kach Napieralskiego, 
zacz�ty w 1895 r. kupieniem „Nowin Raciborskich". W przededniu wojny koncern 
,,Katolika" wydawal juz 5 gazet. 

Ekspansj� poza granice Slqska rozpoczql Napieralski w 1905 r., wchodzqc do 
sp6lki, kt6ra wykupila wychodzqcy w Krakowie tygodnik „Prawda". Na poczc:4tku 
1908 r .. Napieralski, kt6ry w tych latach byl poslem do parlamentu Rzeszy, za
lozyl w Berlinie agencj� prasowq, kt6rej zadaniem bylo zaopatrywanie gazet 
polskich w sprawozdania parlamentarne. Staral si� r6wniez, ale bez powodzenia, 
zakupic „Dziennik Berlinski", tymczasem zas rozbudowal agencj�, zmieniajc:4c jej 
nazw� na Berlinskq Agencj� Telegraficznq. 

W, 1911 r. Napieralski stal si� wspölwlascicielem dwu gazet w Kr6lestwie: 
„Dziennika Cz�stochowskiego" i „Kuriera Zagl�bia". W Galicji bez powodzenia 
staral si� o zdobycie „Glosu Narodu". Natomiast agencja berlinska, kt6ra przy
brala ostatecznie nazw� WAT (Wschodnioeuropejska Agencja Telegraficzna), roz
win�la si� w powaznq sp6lk� akcyjnq pod kierownictwem Korfantego, kt6ry 
umial nawet wystarac si� o bezposredniq lini� telefonicznq przez grcmic� rosyjskq. 

Po wybuchu wojny Napieralski pr6cz zakupionych poprzednio g1.zet wydawal 
,.Dziennik Polski" w Cz�stochowie i „Godzin� Polski" w Lodzi za poparciem fi
nansowym okupacyjnych wladz niemieckich. Staral si� tez o zdobycie jakiegos 
wi�kszego pisma w Poznanskiem dla przeciwdzialania wplywom endecjL Prasa 
przez niego wydawana byla jednym z powaznych narz�dzi propagandy nie
mieckiej kierowanej przez Macieja Erzbergera. 

M. J. C.
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A. B r  o z e k, .z BADAN NAD STATYSTYKl\ MIGRACJI LUDNOSCI PO
GllANICZA ZABORU AUSTRIACKIEGO I ROSYJSKIEGO NA GÖRNY SLl\SK 
(J>RZ:ßl..OM XIX-XX WIEKU) (Zeszyty Naukowe Wyzszej , Szkoly Pedagogicznej 
w Opolu, Historia, V, 1966, s. 207-236). 

Materialy archiw6w: wroclawskiego, katowickiego i· bytomskiego, oraz · polska 
i: niemiecka literatura przedmiotu stanowiq podstaw� powyzszego przyczynku na
swietlajqcego ciekawy problem oddzialywania przemyslu g6rnoslqskiego na ruchy 
migracyjne ziem zaboru austriackiego i rosyjskiego. Uwag� SWq skupia Autor na 
ruchach migracyjnych „z ziem bezposrednio graniczqcych z G_6rnym 8lqski:em do 
pFzemyslu tego okr�gu przed rokiem 1885 oraz w przededniu I wojny · swiatowej" 
(s. 207). Rok 1885, w kt6rym zapoczqtkowane zostaly z inicjatywy Bismarcka wy
s'iedlania z G6rnego_ Slqska Polak6w nie· majqcych obywatelstwa niemieckiego 
oraz- zamkni�cie · granicy, stanowi pr6g uniemozliwiajqcy normalny rozw6j rynku 
pracy · tego regionu. Dopiero w czasie rzqd6w nast�pc6w Bismarcka omijano cz�s-' 
ciowö to zarzqdzenie. 
:--; W wyniku szcz'eg6lowej analizy zebranego materialu dochodzi Autor do usta

len, kt6re niewqtpliwie przydatne mog.:i byc dla badaczy interesujqcych si� tymi 
problemami. 

Waloru przejrzystosci omawianym w pracy zagadnieniom nadalcl zalijczone trzy 
mapki (w tek�cie) oraz trzy aneksy. 

R. G. 

( · S. M i  g d a l, Z BADAN NAD EKONOMICZNO-SPOI..ECZNYM PODI..OZEM
KWES.TII NARQDOWEJ NA GÖRNYM SLl\SKU. W POCZl\TKACH XX WIEKU
(�nstytut Slqski w Opolu, K'.omunikaty, Seria monograficzna, nr 81), Opale 1966> 

S: ,79.

Autor daje na wst�pie analiz� stosunk6w spoleczno-ekonomicznych w rejencji 
opoJskiej. Zwraca uwag�, ze mimo przewagi ludnosci polskiej wsr6d proletariatu 
btyla. tez powazna liczba Niemc6w, z kt6rych istnieniem liczyli si� . polscy dzialacze 
narodowi. 

N,;i wsi panowala olbrzymia. rozpi�tosc sytuacji spolecznej r6znych warstw. 
Bodstawowq mas� chlop6w stanowili Polacy posiadajqcy z reguly mniejszy, areal 
i ziemi� gorszq niz chlopi niemieccy. Masy zrujnowanego chlopstwa wchlaniala 
szybko rosnqca klasa robotnicza, w kt6rej Polacy wskutek tego r6wniei stanowili 
wi�kszosc. Tzw. warstwy srednie polskie zaczynajq si� tworzyc na Slqsku dopiero 
p<;>d koniec XIX w. Wyrazem ich organizacji stal si� Zwiqzek Kupc6w Katolickich 
oraz Towarzystwo Przemyslowc6w. Wczesniej jeszcze zacz�to zakladac stowarzy
szenia gospodarcze majqce zapewnic Polakom kapitaly. Po 'pierwszych, niezbyt 
udanych pr6bach Miarki i Przyniczy.nskich, powstaly i z powodzeniem rozwijaly 
si� banki ludowe, ·rolne. Na pocz&tku XX w. powstajq sp6lki budowlane. 

Wladze niemieckie uwazaly ekonomiczny rozw6j spole.czenstwa polskiego za 
niebezpieczny. Obawiano si� szczeg6lnie wzrostu grunt6w znajdujqcych si� w r�
kach polskich i osiedlania si� na, Slqsku przedstawicieli warstw · srednich z Po
znanskiego.: Przeciw bankom polskim zacz�to stosowac represje, urz�dnikom, na
uczycielom zaka'zano utrzymywac z nimi kontakty. Celem utrudnienia nabywania 
ziemi przez Polak6w propagowano fideikomisy, co utrudnialo innq akcj� majc4c4 
ten sam. cel - kolonizacj� wewn�t:rznc4. Zwi�kszono wydatnie pomoc kredytow4 
dla ludnosci niemieckiej. Wszystko to jednak nie przynioslo powazniejszych re-
zultat6w. 

M. J. C.



Zapiski sprawozdawcze 435 

F. F i g o w a, ZWI.l\ZKI ROBOTNIKÖW POLSKICH W BYLEJ REJENCJI
OPOLSKIEJ W P.RZEDEDNIU PIERWSZEJ WOJNY SWIATOWEJ (Instytut 
Sl&ski w Opolu, Kornunikaty, Seria rnonograficzna, nr 72), Opole 1966, s. 5. 

Celem tego kr6tkiego kornunikatu jest - jak pisze Autorka - jedynie „przed
stawienie rejestru 'polskich zwi&zk6w robotniczych" na Sl&sku pruskim przed 
I wojnq ... Dla scislosci warto dodac, ze Autorka zajrnuje si� r6wniez zwi&zkarni 
niernieckimi; do kt6rych nalezeli robotnicy polscy. Opracowanie opiera si� na 
atchiwaliach Rejencji Opolskiej, rnaterialach archiw6w powiatowych oraz prasie. 
Na wst�pie przedstawia Autorka powstanie i rozw6j Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego, analizuj�c wzrost liczebny, polityk� prowadzon& przez zwictzek, w rna
lym jednak stopniu zajrnuje si� jego rolci narodowq. W podobny spos6b ornawiane 
Sq z kolei zwiqzki socjalistyczne tworzone zar6wno przez parti� niernieck&, jak -· 
i PPS, przy czyrn wi�cej rniejsca poswiE}ca si� tyrn pierwszyrn, istniejqcyrn wczes
niej i: bardziej rozpowszechnionyrn. Dalej pFzechodzi Autorka do analizy roli ka
tol-ickich towarzystw robotniczych. Fragrnentarycznie jedynie wspornina o Zwicizku 
Wzajernnej Pornocy, kt6ry jej zdaniern nie byl zwi&zkiern zawodowyrn, lecz jedynie 
organizacjq sarnopornocy. Wiele rniejsca poswi�ca niernieckirn zwiqzkorn katolickirn 
i chrzescijanskirn (tzw. kierunek berlinski i kiei'upek kolonski). Autorka dochodzi 
do wniosku, · ze na G6rnyrn Sl&sku rnialy · przewag� zwi&zki nalez&ce do centrali 
berliil.skiej, eo wynikalo z poparcia Koppa. Zwraca uwag� na wplyw tych zwi&z
k6w na sprawy narodowosciowe, a zwlaszcza na · prob� utworzenia w rarnach 
Centrurn osobnego zwiqzku towarzystw robotniczych polskich. Kornunikat zarnyka 
szczeg6lowy wykaz zwiqzk6w robotniczy,ch w poszczeg6lnych rniejscowosciach 
Slqska,. ,dat ich zalozenia, liczby nalezqcych don c.zlonk6w. Wykaz ten jest oparty. 
na danych z lat 1913-1914. 

Og6lnie rzecz biorqc, komunikat przynosi wiele ciekawych i nowych danych 
posuwajqc w istotny spos6b naprz6d nasze inforrnacje o zwiqzkach zawodowych 
robotnik6w zaboru pruskiego. 

M. J. C.

E. M e n d e 1, STOSUNEK GÖRNOSLASKIEJ PRASY POLSKIEJ DO SPRA WY
NIEPODLEGLOSCI POLSKI (1914-1918), (Instytut Slqski w Opolu, Kornunikaty„ 
Seria rnonograficzna, nr 73), Opole 1966, s. 83. 

Kornunikat ten, w zarnierzeniach Autora, ma stanowic wycinek badan nad 
ksztaltowaniern si� poglqd6w politycznych spoleczenstwa polskiego na Slqsku 
w :Czasie wojny. Mendel wychodzi od faktu niejednolitosci prasy polskiej. Naj
bardziej proniernieckq, reakcyjnq polityk� .- jego zdaniern - reprezentowaly ga
zety koncernu „Katolika". Lqczny naklad tych pisrn wynosil kilkadziesiqt tysi�cy 
egzernplarzy. Byly one dopuszczone przez wladze niernieckie do okupowanych cz�sci 
Kr6lestwa. Odrnienne stanowisko zajrnowal organ Narodowej Dernokracji „Ga
zeta Ludowa", a posrednie stanowisko „Gazeta Opolska". Wydawany przed wojnq_ 
socjalistyczny „Dziennik Robotniczy" byl zakazany. 

Sledzqc zrniany w nastawieniu gazet polskich w rniar� uplywu wojny Autor 
zwraca uwag� na rol�, jakq gazety bytornskie przypisywaly aktowi 5 listopada, 
mimo ze nie przewidywal on polqczenia ziern polskich. Podobne do pisrn „Katolika" 
stanowisko zaj�la „Gazeta Opolska", chlodno natorniast i powstrzyrnuj&c si� od 
wlasnego sqdu podala ten fakt „Gazeta Ludow�"· Stanowisko tych gazet nfo 
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uleglo zmianie w czasie rewolucji lutowej w Rosji. ,,Gazeta Ludowa" przywic:l
zywala wielkcl wagE: do manifestu Rzc1du Tymczasowego, kt6r1y pozostale gazety 
polskie przyjE:lY drwiqco. Ta sama „Gazeta Ludowa" ostro zaatakowala Napieral-. 
skiego za pr6by porozumienia z Centrum. Rewolucja pazdziernikowa spowodowala 
niepok6j „Gazety Ludowej" obawiajc1cej siE: wzmocnienia Niemiec, a zadowolenie 
bytomskich gazet „Katolika", kt6rym rewolucja byla na rE:kE:. Otrzezwienie w pra
sie katolikowskiej spowodowal dopiero pok6j brzeski i oddanie Chelmszczyzny 
Ukrainie. Poczc,\tkowo oglosily one nawet protest. Szybko jednak zrzucily win� na 
Austro-W�gry i wr6cily do swej dawnej polityki. Dopiero w pazdzierniku 1918 r. 
gazety Napieralskiego wyraznie stan�ly na plaszczyznie pokoju wilsonowskiego. 

M. J. C. 

MITY I DYWERSJA (Z PROBLEMATYKI BADAN NIEMCOZNAWCZYCH) 

(lnstytut Slc1ski w Opolu, Kom�nikaty, Seria niemcoznawcza, nr 13), Opole 1966, 
s. 39.

Praca sklada si� z trzech cz�sci. W cz�sci pierwszej W. Dziewulski polemizuje
i zarazem demaskuje poglc1dy zachodnioniemieckiego historyka W. Stellera. Oglo
sil on w 1959 r. prac�, w kt6rej sformulowal tez� o germanskim charakterze tere
n6w na wsch6d od Laby 1. Oto kilka „dowod6w'' na podtrzymanie tej tezy: ger
manski charakter nazw Polabian i Pomorzan, imi� Boleslawa Chrobrego m6wi 
o jego germanskim pochodzeniu, mylnie uwaza si�, ze Slqsk i Pomorze sc1 zie
miami slowian.skimi, poniewaz nawet takie twory, jak J:?olska, Rosja i Czechy,
powstaly na german.sko-sarmackim podlozu etnicznym.

W cz�sci drugiej A. Szefer omawia dzialalnosc organizacji niemieckich na 
G6rnym Slq.sku w latach 1933-1939. Opierajqc si� na wykorzystanych archiwa
liach przytacza Autor ciekawe fakty z dziej6w rywalizacji o pozyskanie jak naj
wi�kszej liczby Niemc6w pomi�dzy Volksbundem a Jungdeutsche Partei. Hitlery
zacja organizacji niemieckich nastc1pila wraz ze wzrostem nazizmu w Niemczech 
po 1933 r. Trzecia Rzesza zacz�la podporzqdkowywac sobie organizacje niemieckie 
za granicc1 celem stworzenia z nich forpoczty na pierwszej linii walki o zdobycie 
,,przestrzeni zyciowej" dla narodu niemieckiego. 

Ostatnia cz�sc pracy, napisana przez S. Popiolka, dotyczy dzialalnosci Archiv 
für Grundbesitz. Celem tej instytucji jest udokumentowanie praw przesiedlenc6w 
do ich bylego stanu posiadania oraz podtrzymania propagandy tymczasowosci obec
nego ukladu niemieckich granic. Zbiera si� wi�c pozostale ksi�gi gruntowe w NRF 
lub rekonstruuje si� je przy pomocy swiadk6w i kwestionariuszy. Przy tym m6wi 
si�, ze kiedy nadejdzie czas, ksi�gi b�dc:\ gotowe. Calej sprawie nadaje siE:: duzy 
rozglos i powag�, czego dowodem jest deponowanie mikrokopii ksiqg po jednym 
egzemplarzu w banku niemieckim i amerykanskim. 

Mimo z� Autorzy artykulöw poruszajc1 rözn� tematyk� z odleglych i obecnych 
czas6w, to j.ednak sluzc1 one jednemu celowi: ukazujq wzrost rewizjonizmu w NRF. 

S. P. 

1 W. S t  e 11 e r, Name und Begriff der Wenden (Sclavi). Eine wortgeschichtliche
Untersuchung (Mitteilungen der Landsmannschaft Schlesien. Landesgruppe Schles
wig-Holstein), Kilonia 1959, s. 304. 
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J. S o b c z a k, HITLEROWSKIE PRZESIEDLENIA L UDNOSCI NIEMIECKIEJ
W DOBIE II WOJNY SWIATOWEJ, Instytut Zachodni, Poznati 1966. 

„Historia nie zna wczesniejszych przyklad6w tak masowych i w tak kr6tkim 
czasie dokonanych migracji ludnosci jednej grupy etnicznej z inicjatywy jej ma
cierzystego kraju. Z wylqcznej inicjatywy Rzeszy hitlerowskiej wycofane zostaly 
w czasie II wojny swiatowej mniejszosci niemieckie przede wszystkim z kraj6w 
wschodniej i poludniowo-wschodniej Europy" - stwierdza Autor (s. 357). 

Podejmujqc tE: akcjE: w imiE: zbudowania panstwa jednolicie narodowego, Rzesza 
hitlerowska stworzyla tym samym precedens albo � jak nazywa to literatura za
chodnioniemiecka - ,,diabelski posiew", kt6ry zostal zrealizowany po zakonczeniu 
II wojny. 

Praca Sobczaka podejmuje temat dotychczas w naszej historiografii pomijany 
i niedoceniany. Na podstawie material6w zgromadzonych jeszcze w okresie Trze
ciej Rzeszy przez Niemiecki Instytut Zagraniczny (Deutsches Ausland-Institut-DA!) 
w Stuttgarcie Autor przedstawia ewolucj� poglqd6w na sytuacje mniejszosci nie
mieckich poczqwszy od wojny prusko-francuskiej, kiedy to powstala dopiero Rze
sza sprawiala wraienie „zupelnie nie zainteresowanej losem Niemc6w zyj qcych poza 
jej granicami" (s. 14). Dopiero kl�ska w I wojnie swiatowej spowodowala widocznq 
zmianE:, Mniejszosci niemieckie staly si� w6wczas narz�dziem walki przeciwko 
traktatowi wersalskiemu. Sobczak analizuje r6zne koncepcje przesiedlen, ich sy
stem organizacyjny oraz przebieg akcji przesiedlania Niemc6w z G6rnej Adygi, 
z kraj6w nadbaltyckich, z Besarabii, Bukowiny oraz obszar6w okupowanych przez 
hitlerowc6w. 

PracE: konczq rozwazania na temat ewakuacji i ucieczki Niemc6w w ostatniej 
fazie wojny, od stycznia do kwietnia 1945 r. W ten spos6b - stwierdza Sobczak -
powracala fala niemieckich migrant6w tarn, skqd przed wiekami wyszla. 

B. P. 

N. K o l o m e j c z y k, ZIEMIE ZACHODNIE W DZIALALNOSCI PPR, Wy
dawnictwo Poznanskie, Poznan 1966, s. 284. 

Ostatnia ksiqzka N. Kolomejczyka stanowi kolejmi pracE: tego Autora po
swi�conq problematyce Polskiej Partii Robotniczej. Sklada si� ona ze wstE:PU 
i czterech rozdzial6w, z kt6rych pierwszy (Dwie koncepcje) poswi�cono om6wieniu 
program6w Partii i tzw. obozu londynskiego w kwestii powrotu do Polski ziem 
zachodnich, a pozostale (Pierwsze kroki, W obliczu nowych zadan i O polityczn� 
integracj�. spoleczenstwa ziem zachodnich i p6lnocnych) dzialalnosci PPR na tych 
ziemiach w pierwszych latach Polski Ludowej (1945-1948). 

Ksiqzka Kolomejczyka przynosi mn6stwo ciekawego materialu z pierwszych 
lat polskiego wladania na Ziemiach Odzyskanych. Autor omawia w niej najwaz- . 
niejsze problemy, przed kt6rymi stala w6wczas polska administracja, mianowicie 
wysiedlanie Niemc6w, akcja osiedlencza, reforma rolna i .nacjonalizacja przemyslu, 
sprawa traktowania ludnosci autochtonicznej, odbudowa gospodar...:za i wreszcie 
referendum i wybory do sejmu. Dose duzo miejsca poswi�cil Autor ocenie dzia
lalnosci PSL. 

Wbrew jednak tytulowi, a byc moze i zamierzeniom samego Autora, praca ta 
stala si� w istocie monografiq poswi�conc\ nie tyle PPR-owi, ile raczej w og61e 
historii Ziem Odzyskanych w tym okresie, przede wszystkim zas historii organi-
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zowania si� i dzialalnosci instytucji panstwowych i politycznych, ze szczeg6lnym 
co prawda uwzgl�dnieniem roli, jaka przypadla Polskiej Partii Robotniczej. Trui
zmem b�dzie twierdzenie, ze byla to rola decydujqca. Stanowisko bowiem tej wlas
nie partii inspirowalo w najwazniejszych sprawach polityk� wladz panstwowych. 
W duzej mierze jej kadry polityk� t� realizowaly. Z tych tez wzgl�d6w przepro
wadzenie wyraznej granicy pomi�dzy problematykq scisle partyjnq a og6lnopanst
wowq jest na pewno rzeczq niezwykle trudnq. Niemniej jednak granica taka 
istnieje i fakt, ze nie zostala ona zupelnie przez Autora wzi�ta pod uwag�, zmusza 
do krytycznej refleksji. 

A. B. 

W. K o w a 1 c z y k, STAN OSWIATY POLONIJNEJ W NIEMIECKIEJ RE
PUBLICE FEDERALNEJ 1945-1965 (Kwartalnik Opolski, XII, 1966, nr 3, s. 98-116. 

Wydaje si�, ze znajomosc problem6w wsp6lczesnej Polonii w Niemieckiej 
Republice Federalnej jest wsr6d naszego spoleczenstwa wciqz niewystarczajqca. 
Kazda wi�c publikacja poruszajqca te zagadnienia jest witana z zywym zaintere
sowaniem. 

Powyzszy artykul, napisany na podstawie istniejqcej, dosc szczuplej literatury 
przedmiotu, sprawozdan plac6wek zwiqzanych swq dzialalnosciq ze sprawami szkol
nictwa polonijnego, prasy polonijnej, stanowi szkic informujqcy o jednym z aspek
t6w zycia polonijnego w NRF, a mianowicie o stanie szkolnictwa w latach 1945-
1965. Wyra,znie podkresla Autor fakt dwutorowosci dzialania Polonii na tym polu: 
tzw. ,,starej" emigracji (liczqcej ok. 80 tys. os6b) i „nowej" okresu wojennego 
(ok. 52 tys. os6b). W tym podziale omawia kolejno: stan szkolnictwa starej emi
gracji, przymusowych wysiedlenc6w i nowej emigracji, warunki· materialne calego 
szkolnictwa polonijnego w NRF. programy nauczania i podr�czniki oraz kadr� 
na uczycielskq. 

Po niewqtpliwych sukcesach w ksztalceniu i wychowywaniu mlodziezy pol
skiej w okresie tuz po II wojnie swiatowej zarysowal si� stale pogl�biajqcy si� 
kryzys. Obecnie wsr6d starej Polonii z „okolo 25 000 dzieci, mlodziezy w wieku 
szkolnym mniej niz 1,50/o korzysta z namiastki szkoly polskiej" (s. 101). Podobna 
sytuacja panuje wsr6d nowej emigracji. Stan ten wynika m. in. z faktu bardzo 
trudnych warunk6w materialnych, w jakich znajduje si� polskie szkolnictwo. 
Pozbawione ono jest prawie zupelnie dotacji panstwowych i utrzymuje si� ,,dzi�ki 
wysilkom zainteresowanyc� rodzic6w, spoleczenstwa emigracyjnego i r6znych 
organizacji charytatywnych". Wyjscie z tego impasu widzi Autor przede wszyst
kim w zjednoczeniu si� ,,calej emigracji w tym kraju w jeden wielki zwiqzek oraz 
wsp6lne i zdecydowane domaganie si� u rzqdu federalnego i rzqd6w krajowych 
zorganizowania pelnych szk6l powszechnych utrzymywanych przez niemieckq 
administracj� panstwowq oraz zatrudnienia w nich wykwalifikowanych nauczy
cieli narodowosci polskiej" (s. 115). 

R. G. 

A. W. W a l c z a k, BHE. ZACHODNIONIEMIECKA PARTIA PRZESIEDLEN
CÖW, Instytut Zachodni, Poznan 1967. 

Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten - Blok Wyp�dzonych ze Stron 
Ojczystych i Pozbawionych Praw, byl organizacjq przesiedlenc6w niemieckich 
dzialajqcq w Niemieckiej Republice Federalnej w latach 1950-1961. Ten zamkni�ty 
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okres dzialalnosci BHE jest tematem pracy A. W. Walczaka. Autor oparl swoje 
badania na zr6dlach posrednich (materialy partii przesiedleiic6w nie Sc! udost�p
nione), gl6wnie prasowych. Wykaz wyzyskanych · biuletyn6w, · czasopism i dzienni• 
k6w jest istotnie imponujqcy (95 tytul6w prasy zachodnioniemieckiej i kilka · pol
skiej). Autor wyzyskal takze zr6dla prasowe zgromadzone w Centralnym Archiwum 
w Merseburgu, Londynie, Zurychu, Warszawie i Poznaniu, jak r6wniez niekt6re 
opublikowane dokumenty i opracowania. Na marginesie takiego zestawu bazy 
zr6dlowej rodzi si� zawsze pytanie, w jakim stopniu to Sc\ zr6dla wiarygodne i wy
starczajqce do analizy naukowej. Wydaje si�, ze jedynie aktu.alnosc polityczna 

problemu usprawiedliwic moze podj�cie tematu na podstawie takiego zestawu 
zr6dlowego. 

Niemniej jednak jest to praca interesujqca, bogata faktograficznie, zwarta kon
strukcyjnie, napisana z duzym umiarem i wyczuciem polemicznym. Wybiega ona 

znacznie dalej, niz sugeruje tytul. W dw6ch pierwszych rozdzialach (s. 15-77) 

Walczak szuka analogii historycznych w takich organizacjach, jak Hakata, Zwiqzek 
Wszechniemiecki, Deutscher Schutzbund czy Deutsche Stiftung. Dopiero nast�pne 
rozdzialy · chronologicznie omawiajq rozw6j organizacyjny i wszechstronnq dzialal
nosc BHE. Kazdy z rozdzial6w Autor koi:tczy og6lnymi wnioskami. 

W sumie jest to praca niezwykle aktualna, adresowana nie tylko do Wqskiego 

kr�gu specjalist6w. 
B. P. 

,,ARCHIWA, BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE", Lublin, t. 10, 11, 1965, t. 12, 

13, 1966. 

Omawiane czasopismo jest organem Osrodka Archiw6w, Bibliotek i Muze6w 
Koscielnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukazuje si� ono od 1959 r. 

pod red. Stanislawa Librowskiego. Poczqwszy od tomu 10 czasopismo rozpocz�lo 
publikacj� katalogu wrodawskiego Archiwum Archidiecezjalnego. B�dzie to nie
oceniona pomoc dla licznych badaczy zajmujqcych si� dziejami Slqska. Katalog 
opracow�l Wincenty Urban. Praca poprzedzona jest wst�pem, w kt6rym Autor 
przedstawil zarys historii Archiwum Archidiecezjalnego we Wrodawiu. Cz�sc 2, 
3 i 4 katalogu ukazala si� w kolejnych tomach czasopisma. Warto jeszcze zwr6cic 
uwag� na zamieszczonq w t. 10 bibliografi� zawartosci wszystkich dziesi�ciu tom6w 
oraz na recenzj� Witolda Nowodworskiego pracy Alfreda Swierka Sredniowieczna 
biblioteka kanonik6w regularnych sw. Augustyna w Zaga1tiu, opublikowanq w to
mie 12. W kazdym roczniku ukazuje si� r6wniez sprawozdanie z dzialalnosci Ar
chiwum i Biblioteki Archidiecezjalnej we Wroclawiu pi6ra Angeliny Pielarskiej. 

K. J. M. 

,,ZARANIE SL.i\SKIE", R. XXX, Katowice-Cieszyn 1967, z. 1. 

Najnowszy zeszyt kwartalnika Instytutu Naukowego w Katowicach przynosi 
w dziale artykul6w kilka pozycji godnych odnotowania. 

H. Rechowicz z okazji 25-lecia Polskiej Partii Robotniczej podejmuje prob�
syntetycznego uj�cia dziej6w PPR na Slqsku. Zdaniem Autora dotychczasowy stan 
badan wydaje si� byc wystarczajqcy „na sformulowanie uwag na temat miejsca 
i roli Polskiej Partii Robotniczej na Slqsku w kr6tkim, ale jakze brzemiennym 
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w wydarzenia okresie lat 1942-1948'' (s. 3). Spos6b, w jaki Rechowicz ujql ten 

problem, budzi zastrzezenia i Wqtpliwosci, choc trudno calosci odm6wic bezspor
nych walor6w, gl6wnie popularyzatorskich. 

Problematyki peperowskiej dotyczy takze prezentowany przez J. Kantyk� 
wyb6r niekt6rych dokument6w z dzialalnosci PPR w pierwszych tygodniach po 
wyzwoleniu (s. 72-87). Ich wartosc, poza mankamentami charakterystycznymi dla 
kazdego wyboru zr6del, polega na tym, ze zostaly one wytworzone przez najnizsze 
ogniwa organizacyjne partii. Uzupelniajq je wspomnienia J. Filipczyka i A. Panicy 
o poczqtkach organizowania wladzy ludowej na G6rnym Slqsku (s. 88-97).

Los jenc6w radzieckich w okresie ostatniej wojny, pracujqcych w kopalni
,,Ksiqzqtko" w Laziskach Srednich, omawia T. Wlodarska (s. 98-105). 

Historii gospodarczej dotyczq dwa artykuly historyk6w wroclawskich: S. Zygi 
o dzialalnosci spoleczno-narodowej polskich bank6w na G6rnym Slqsku w latach
1895-1939 (s. 106-120) oraz S. Pajqczkowskiego o roli Karola Miarki w tworzeniu
i propagowaniu polskiej sp6ldzielczosci na G6rnym Slqsku (s. 121-126). 

W dziale „Materialy i Miscellanea" zwraca uwag� informacja M. Wrzosek 
o materialach Ludwika Regorowicza, historyka, pedagoga, dzialacza politycznego
i oswiatowego na Slqsku (s. 136-142).

Zeszyt zawiera ponadto szereg artykul6w z historii literatury i bogaty dzial 
sprawozdan i recenzji. 

B. P. 




