
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

ŚLĄSKIE WYDAWNICTWA KARTOGRAFICZNE

W. Walczak: M a p a  t u r y s t y c z n a  K a r k o n o s z y  
i o k o l i c  J e l e n i e j  G ó r y  z uwzględnieniem szlaków 
narciarskich i schronisk. 1:75.000. „Glob”. Kraków, 1946. 
Zakłady Graf. Nr 4. 50 x 32 cm.

Barwna ta mapa obejmuje prawie całą kotlinę Jelenio
górską i grzbiet Karkonoszy. Wody niebieskie, las zielony, 
szlaki turystyczne fioletowe. Całość jest dobrze czytelna 
i przejrzysta, za uboga jednak jest rzeźba, reprezentowana 
tylko przez 200-metrowe poziomice. Interesująca jest próba 
nomenklatury dla rzek i gór. Dla miejscowości zastosowano 
nazwy w brzmieniu, mającym w przyszłości uzyskać san
kcję administracyjną (według Rosponda), oraz w obecnym 
brzmieniu oficjalnym. Na obszarze Czechosłowacji nazwy 
miejscowości opisano po czesku, rzek i szczytów po polsku. 
To drugie wydaje się jednakowoż już przesadą.

Ś l ą s k  D o l n y .  Mapa samochodowa 1:1.000.000. Wy
dawnictwo urzędu informacji i propagandy. Wrocław, Pań
stwowe Zakł. Graficzne Nr 2. Wrocław (1945). 38 x 30 cm.

Tytuł tego kartogramu nie odpowiada treści, daje on bo
wiem tylko drogi państwowe, ściślej zaś mówiąc, niemiec

k ie  „Reichsstrassen” i autostrady. Natomiast „autostrady” 
w budowie wzięto bezkrytycznie z niemieckiego oryginału, 
z którego kopiowano treść. Inne drogi pominięto. Nie zna
czy on jeszcze granicy nad Nysą, nie zna granic Dolnego 
Śląska, a przyłącza do Polski Hulczyńskie i Bogumin (!). 
Nomenklatura ma nadspodziewainlie mało, jak na czas wy
dania błędów, są natomiast duże luki w kolejach. Stronie 
rysunkowej można wiele zarzucić (por. rys. rzek!), repro
dukcja zaś odpowiada celowi. Na odwrotnej stronie zesta
wiono nazwy „dawne” i „obecne”. Trzeba tu zaprotestować 
jednak przeciw nazywaniu np- terminu „Bytom” „obecną”,



a „Beuthen” „dawną” nazwę. Prościej i ściślej było prze
cież mówić o nazwach polskich i niemieckich.

Romer E. i Wrzosek A.: Ś l ą s k .  Mapa fizyczna: 
1:1.000.000. Książnica Atlas, Wrocław (1946). Druk. Pań
stwowe Zakład. Graf. Nr 2. Wrocław, 42 x 30 cm.

Mapa południowo-zachodniej Polski, sięgająca od Pragi 
do Krakowa, a po Łowicz i Babimost na północy z rzeźbą, 
przedstawioną w hipsometrii z kolorami znanej skali, sto
sowanej w mapach Romera. Mapa nie jest przeładowana 
treścią, dzięki czemu jest naoczna i dobrze czytelna. Z opu
blikowanych dotąd map ziem odzyskanych daje ona naj
więcej nazw fizjograficznych polskich, choć widać, że dla 
niektórych pokaźnych wcale strug wodnych brak jeszcze 
nam należycie uzasadnionych nazw polskich. Trzeba dodać, 
że nomenklatura autorów nie jest zgodna w wielu wypad
kach z nazwami używanymi przez administrację, ale odpo
wiada brzmieniom, zaleconym przez ministerialną komisję 
toponomastyczną. W tej dziedzinie więc mapa spełnia pio
nierską choć niewdzięczną rolę torowania nowych brzmień 
w' szkole.

M a p a  a d m i n i s t r a c y j n a  i k o m u n i k  a- 
c y j n a w o j e w .  w r o c ł a w s k i e g o .  1:500.000. 
Wydział pomiarów urzędu wojewódzkiego wrocławskiego. 
1946. P. Z. Graf. Nr. 2. 60 x 52 cm.

W poprzednim zeszycie „Sobótki” zdano sprawę na str. 
100 z pierwszego wydania tej mapy. Obecnie wykonane 
zostało w kolorach, przy czym powiaty wyróżniono plama
mi barwnymi. Wykonano do niego nowy staranniejszy od 
dawnego rysunek i pownoszono poopuszczane poprzednio 
koleje. Wybrano jednak niestosowną datę do publikacji 
miapy, ponieważ już z chwilą jej wydania pewna część nazw 
stała się nieaktualna. Uwzględnia ona. mianowicie nazwy 
ustalone w maju (Monitor Polski Nr. 44 ż 1946 r.), nie 
uwzględnia natomiast rozporządzenia grudniowego (Moni
tor Nr. 142 z 1946 r.) . Odczuwa się też i w tym wydaniu 
mapy bralk wielu miast, które nie są siedzibami urzędów 
gminnych oraz brak węzłów kolejowych.

P l a n  m i a s t a  W r o c ł a w i  a. Podziałka 1:27.000. 
Wykonano w Wydziale Pomiarów Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu. 1946. Państwowe Zakł. Graf. Nr. 2, Wroc
ław. 36 x 30 cm.



W porównaniu z pierwszym planem miasta Wrocławia 
przedstawia się ta publikacja lepiej. Jest poprawną w sy
tuacji i uwspółcześnioną do dnia 1. 8. 46. Pewne zastrzeże
nia budzą nazwy przedmieść, pielęgnuje się bowiem bez 
potrzeby brzmienia błędne (Biskupin — Kożuchów). Są 
i błędy (Biedrzany zamiast Bierdzany, Poświęnte Zamiast 
Poświętne). Daje się odczuć obcięcie planu na zachodzie, 
wiskutek czego inie wszedł w niego Oporów, zrośnięty dziś 
organicznie z miastem, w śródmieściu zaś pominięto wsku
tek zbyt małej podziałki szereg pomniejszych ulic. Pomi
nięto również ulice, posiadające tylko niemieckie nazwy. 
Korekta tekstu drukarskiego pozostawia wiele do życzenia, 
w ulicach też spotykamy nieco błędów.

Do planu dołączony jest alfabetyczny skorowidz nazw 
ulic, na odwrotnej zaś stronie wydrukowano spis ważniej
szych urzędów i instytucji. Z powodu pominięcia w planie 
pomniejszych ulic w1 śródmieściu a zostawienia ich w spisie 
ulic z oznaczeniem tylko kratki planu powstaje szereg wąt- 
pliości, których można było uniknąć .przez słowne określe
nie położenia ulicy w skorowidzu. Razi wreszcie niezręczne 
kropkowanie bloków domów w kolorze czerwonym.

K o n t u r o w a  m, a p a a d m i n i s t r a c y j n a  
Ś l ą s k a .  Podziałka 1:1.000.000. Książnica-Atlas, Wrocław 
(1946). Druk., P. Z. G. Nr. 2. Wrocław, 42x32 cm.

Mapka jednobarwna, odbita w barwie niebieskiej, daje na 
terytorium Polski granice do powiatowych włącznie oraz 
znaczy miasta powiatowe. Przeznaczona dla ćwiczeń szkol
nych.

M a p a  p o w i a t ó w  w o j e w ó d z t w a  w r o c -  
ł a w s k i  e g o.

Wydział pomiarów urzędu wojewódzkiego we Wrocła
wiu opublikował w 1946 r. szereg jednobarwnych map po
szczególnych powiatów w jednolitej podziałce 1:100.000. 
Mamy do dyspozycji następujące z nich: Wałbrzych, Sy
ców, Jelenia Góra, Szprotawa, Lubin, Zgorzelec, Ząbkowi
ce i Lwówek, w sumie więc około czwartej części powiatów. 
Bezpretensjonalne te mapy wykonane w różnych manie
rach rysunkowych w powiatowych referatach pomiarowych 
dają zarys sytuacji, lasy i granice do gromadzkich włącz
nie. Nomenklatura oczywiście w brzmieniach administra
cyjnych, zawodzi jednak zupełnie przy nazwach rzek i gór.



Mimo to jako jedyne szczegółowe polskie mapy tych obsza
rów są te arkusze wartościowym źródłem informacji.

Józef Wąsowicz.

J ó z e f  F e l d m a n :  Problem polsko-niemiecki w dzie
jach. Katowice 1946, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, Seria 
II, str. 174.

Dwie najlepsze prace Józefa Feldmana, „Bismarck a Pol
ska” i „Sprawa polska w roku 1848”, były, pierwsza wy
łącznie, druga w lwiej części poświęcone zagadnieniu sto
sunków polsko-niemieckich w XIX wieku. W związku 
z tymi pracami zapoznał się Feldman z literaturą i ważniej
szymi źródłami, odnoszącymi się do całokształtu tego pro
blemu. Już ten sam fakt musiał skłaniać Feldmana do omó
wienia całości zagadnienia stosunków polsko-niemieckich. 
Pierwszą próbą takiej syntezy była rozprawa drukowana 
w 1934 p. t. Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach. 
Tymczasem przyszedł rok 1939, potem lata okupacji skła
niające do powtórnego zajęcia się tym problemem, zmusza
jące do rewizji dotychczasowych poglądów. Pod wpływem 
tych przeżyć ujmuje Feldman jeszcze raz pióro i pisze cy
towaną wyżej rozprawę, koronę swych dotychczasowych 
badań nad stosunkami polsko - niemieckimi, ale równo
cześnie ostatnie dzieło, które mu było danym napisać.

Ostatnia praca Feldmana różni się podwójnie od tego ro
dzaju książek. Tak więc kiedy normalnie historycy przy 
omawianiu podobnych zagadnień poświęcają więcej uwagi 
■czasom dawniejszym a najnowsze starają się omówić jak- 
najkrócej i najogólniej, Feldman zgodnie ze swymi zamiło
waniami i niewątpliwie w celu uczynienia swej książki bar- 
dżiej aktualną postąpił przeciwnie, poświęcając przeszło 
połowę książki omówieniu czasów najnowszych, mianowi
cie wiekowi XIX i XX. Poza tą jednak różnicą istnieje 
druga głębsza. Praca Feldmana to tylko w stosunku do 
ostatnich lat mniej więcej ciągłe opowiadanie chronologicz
nego przebiegu wypadków. Jeśli chodzi o czasy dawniej
sze, to rezygnując świadomie z chronologicznego opowiada
nia, próbuje rozwiązać szereg problemów, odpowiedzieć 
na szereg pytań, jakie każdemu studiującemu to zagadnie
nie muszą się nasunąć.

Jasnym jest, że jednym z pierwszych problemów, które 
nasuwają się historykowi przy studiowaniu tego zagadnie
nia, to kwestia, czy można wogóle mówić o ciągłości anta-



gonizimu polsko-niemieckiego. Na to pytanie odpowiada 
autor twierdząco. Jakkolwiek bowiem w ciągu dziejów 
w roli przeciwnika państwa i narodu polskiego występo
wały różne niemieckie organizmy państwowe, od cesarstwa 
rzymskiego narodu niemieckiego, poprzez państwo krzyża
ków, monarchię Habsburgów, księstwo pruskie do nowo
czesnego państwa niemiecki ego włącznie, to zawsze w wal
ce z tymi państwami szło o tę samą rzecz, o byt państwa 
i narodu polskiego, o aneksje terytorialne, zawsze tej walce 
towarzyszyła niechęć wzajemna obu narodów, przeradza
jąca się u Niemców w nienawiść ido wszystkiego, ćo pol
skie.

Drugim, może jeszcze ważniejszym i nieraz już dyskuto
wanym zagadnieniem to pytanie, czy przez cały czas sto
sunków polsko-niemieckich możemy mówić o antagoniz
mie, czy też w czasie tych licznych stuleci współżycia obu 
narodów nie można znaleźć okresów wzajemnej współ
pracy i współdziałania. Próbując rozwiązać to zagadnienie 
dokłada autor wszelkich starań, by go nie spłycić lub 
uprościć. Protestuje też przeciw niejednokrotnie zbyt po
chopnie wysuwanym twierdzeniom, jakoby już w X wieku 
można było walkę obu narodów sprowadzić do walki 
dwóch nacjonalizmów. Wie on dobrze, że poszczególni pol
scy uczeni wypowiedzieli się przeciw trwałości antagonizmu, 
co więcej pamięta, że sam swojego czasu przychylał się do 
takiego rozwiązania. Ostatecznie jednak, rozważywszy 
wszystkie pro i contra konstatuje, że istniały wprawdzie 
okresy współdziałania obu narodów, atoli ostatecznie 
„z dwóch pierwiastów, jakie składały się na stosunki pol
sko-niemieckie, element walki zdecydowanie górował nad 
współdziałaniem”.

Podpisując tein, jak nam się wydaje, jedynie słuszny sąd 
mielibyśmy jedynie zastrzeżenia co do oceny poszczegól
nych etapów tego pozornego lub rzeczywistego współdzia
łania. Tak więc inp. zdaniem naszym autor zbyt ostro ocenił 
politykę austriacką wobec Polski w ciągu XVII wieku. Tak 
zdaniem naszym np. niesłusznie obwinia rząd wiedeński, że 
w 1660 przez swego posła Lisolę starał się przeciwdziałać 
reformie wewnętrznej w Polsce. Czyż można brać za złe 
Austrii, że przeciwstawiała się tej reformie, skoro zdawała 
sobie dobrze sprawę z tego, że dalszą konsekwencją refor
my w Polsce będzie elekcja Francuza na tron Polski i tym 
samym przejście Polski do obozu Ludwika XlV.



Omawiając następnie kapitalną kwestię źródeł antago
nizmu polsko-pruskiego upatruje autor istotną przyczynę 
tego antagonizmu, zresztą zgodnie ize swymi już dawniej 
wypowiadanymi poglądami, w czynniku geopolitycznym. 
Trudno przeczyć takiemu sformułowaniu, atoli wydaje się 
nam, że nawet przy istniejącym zazębieniu geopolitycznych 
tendencji pbu narodów, antagonizm ten nie przybrałby tak 
ostrych form, gdyby nie to, że Prusy ówczesne jako szczep, 
złożony z niedawnych kolonistów i pionierów, posiadały 
większy dynamizm i energię niż inne szczepy niemieckie.

Tej energii, posługującej się, jak to następnie wykazuje 
autor różnymi sposobami działania, dostowującej broń 
i siłę natarcia do zmieniających się okoliczności, przeciw
stawiała Polska prawie aż po koniec XVIII wieku niemal 
całkowite niezrozumienie grożącego jej od Prus niebezpie
czeństwa. Zdaniem autora pierwszym politykiem, który 
ostrzegł Polaków przed niebezpieczeństwem pruskim był 
dopiero Stanisław Staszic. Poszukując przyczyn takiego 
stanu rzeczy znajduje je autor nietylko w naszym odwró
ceniu się od zachodu, a ekspansji na wschód," ale i w nie
docenianiu przez Polskę faktycznej siły małego państwa 
pruskiego. Nie wspomniał autor przy tej okazji jednak 
o fatalnej roli, jaką w tej sprawie odegrali nasi królowie 
elekcyjni, przede wszystkim z dynastii Wazów.

Przedstawiwszy potem trzykrotnie, podejmowane już 
w (Czasach nowszych próby nawiązania przymierza między 
Prusami a Polską i podkreśliwszy, że zawsze w takich wy
padkach chodziło o przymierze przeciw Rosji poświęca 
autor cały rozdział obudzeniu się w Polsce pełnej świado
mości niebezpieczeństwa niemieckiego i zrozumienia należy
tego dla naszych zachodnich ziem. Jako publicystów spec
jalnie na tym polu zasłużonych wymienia autor J. L. Po
pławskiego i R. Dmowskiego.

W przedostatnim rozdziale omawia autor stosunki pol
sko-niemieckie w czasie pierwszej wojny światowej. To co 
pisze o polityce niemieckiej, o jej pierwotnej bezplanowo- 
śći, niezdecydowaniu jest całkowicie słuszne. Jedyne za
strzeżenie jakiebyśmy mieli to przeciw ujęciu, jakoby o po
ruszeniu sprawy polskiej przez Niemców w 1916 r. zadecy
dował przełom Rrusiłowa i Kostiuchnówka. Wydaje nam 
się, że te dwa fakty przyspieszyły raczej, albo ułatwiły 
czynnikom wojskowym przyśpieszenie wykonania planu, 
albowiem rzecz sama była zadecydowana znacznie wcześ



niej jeszcze z wiosną, a na decyzję wpłynęło raczej nieuda
nie się planów niemieckich pod Verdun.

W ostatnim rozdziale kreśli autor w szerokich zarysach 
ustosunkowanie się republiki niemieckiej wobec zmart
wychwstałej Polski i polską politykę wobec Niemiec. 
Jasnym jest, że ten rozdział, pisany jeszcze w 1945 r., bę
dzie po niedługim czasie wymagał uzupełnień i korektur, 
atoli do dziś dnia surowy sąd autora o polityce polskiego 
MSZ musi być utrzymany.

Kończąc niasze, z konieczności dość pobieżne uwagi, mu
simy stwierdzić, że ostatnia książka Feldmana należy do 
książek historycznych najwyższej klasy. Winna się ona stać 
podstawową lekturą dla każdego historyka i publicysty, za
bierającego się do przestudiowania problemu stosunków 
polśko-nieimiecklich, daje bowiem nie tylko zwięzły obraz 
tych stosunków1, ale równocześnie zmusza do myślenia 
i prowokuje do dyskusji. To też dziwić się należy, że sto
sunkowo do jej ciężaru gatunkowego tak mało jej poświę
cono miejsca w czasopismach, przeznaczonych dla szerszej 
publiczności. Nie sposób wreszcie powstrzymać się od wy
rażenia zdziwienia i żalu pod adresem wydawcy, Instytutu 
Śląskiego, że tę pracę będącą bodaj najcenniejszą pozycją 
wśród jego powojennych publikacji, wydał na papierze 
wprost odstraszającym od czytania tej książki. Rzecz tym 
dziwlniejsza, że inne publikacje Instytutu były już po woj
nie wydawane na znacznie lepszym papierze.

Władysław Czapliński.

K a z i m i e r z  P i w a r  s k i. Historia Śląska w zary
sie, Pamiętnik Instytutu Śląskiego, seria II., tom. 5, Kato
wice — Wrocław 1947, str. 448.

Książka prof. Piwarskiego jest ewenementem w litera
turze naukowej o Śląsku, nie tylko polskiej, ale nawet ogól
nej. Dotychczas Śląsk, mimo wieloletnich badań niemiec
kich nie posiadał syntetycznego opracowania całości dzie
jów. Stara historia Śląska Grunhagena sięgała tylko do r. 
1741, ostatnia (wydawnictwo zbiorowe badaczy wrocław
skich z r. 1938) do r. 1526; Historia Śląska Polskiej Aka
demii Umiejętności, zakrojona na szeroką skalę, ograni
czyła się w założeniu do r. 1400. Nowa praca prof. P. po 
raz pierwszy obejmuje całość dziejów naszego terenu od



czasów najdawniejszych, po ostatnie. Wdzięczność też na
leży się Autorowi, jak i Instytutowi Śląskiemu za przyspo
rzenie nauce polskiej tak cennej pozycji naukowej.

Praca składa się z 42 rozdziałów, w których przedsta
wione zostały kolejno dzieje Śląska pod panowaniem 
pierwszych Piastów, tj. do 1. 1327 — 1335 (str. 1 — 86), 
epoka przejściowa: rządy Luksemburgów czeskich, a póź
niej Habsburgów i Jagiellonów na Śląsku w latach 1327— 
1526 (str. 87 — 178), dalej Śląsk pod rządami Habsburgów 
(1526 — 1741), (str. 179 — 245), tj. rozkwit i upadek na 
Śląsku reformiaioji; wreszcie na str. 246 — 423, rozdz. 27 — 
42, przedstawił autor historię Śląska pod zaborem pruskim, 
akcję germanizacyjną rządu pruskiego, walkę z nim społe
czeństwa polskiego, wreszcie wyzwolenie Śląska i złączenie 
go z Państwem Polskim.

Autor, doskonały znawca dziejów* nowożytnych, wpada
jący świetnie piórem z zadania swego wywiązał się pod 
względem kompozycji bez zarzutu. Proporcjonalny podział 
na części i rozdziały, dobór i zgrupowanie faktów trafne, 
rozdzielanie świateł i cieni na postacie i epoki nie nastręcza 
większych zastrzeżeń. W  dziele swym autor zajmuje się nie 
tylko historią polityczną, ale i dziejami społecznymi i kul
turalnymi, wreszcie problemem narodowym i germaniza- 
cyjnym. Jednak przyznać trzeba, że może zbyt mało po
święcił prof. Piwarski miejsaa (ogółem 7 rozdziałów) 
zagadnieniom bodaj najciekawszym, tj. dziejom ludności 
polskiej na Śląsku w epoce pruskiej, jak wreszcie wzrosto
wi uprzemysłowienia kraju w XIX w.

Nie podobna było autorowi, nawet o tak szerokiej skali 
zainteresowań, objąć równomiernie na przestrzeni prawie 
tysiąclecia dziejów* Śląska wszystkie zagadnienia i epoki 
równomiernie. Stąd w wielu wypadkach oparł się Autor na 
dotychczasowym stanie badań, kontrolując go nieraz źród
łami i oświetlając z własnego punktu widzenia, w innych 
poprzestając na zreferowaniu dotychczasowego stanu ba
dań. Ale zdania jego, Wypowiedziane sądy, są głęboko 
przemyślane, odważone i w formie przystępnej i jasnej po
dane.

Nie podobna w ramach niniejszej krótkiej recenzji omó
wić całości problemów nasuwających się w związku z lek
turą tego pierwszego polskiego opracowania dziejów Śląska. 
Omówić fachowo.a wyczerpująco dzieło prof. Piwarskiego



znaczyło by napisać nową równej bodaj objętości rzecz. 
Poprzestaniemy tedy na podkreśleniu paru zagadnień, 
które przede wszystkim rzuciły isię nam w oczy przy czy
taniu książki.

Zasadniczą myślą przewodnią nowej Historii Śląska, 
zwłaszcza w pierwszych jej partiach, jest danie odpowiedzi 
na zagadnienie, odpowiedzi, której autor może otwarcie nie 
wypowiada, którą może z rozmysłu między wierszami za
taja, ale która wynika choćby pośrednio z wywodów 
Autora. Pytanie to brzmi: co było przyczyną odpadnięcia 
Śląska od Polski, a później nieudawania się prób jego od
zyskania. Odpowiedź prof. Piwarskiego na to zasadnicze 
pytanie idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze przyczyn 
germanizacji Śląska, a co za tym idzie jego podatnośoi do 
przyjęcia związków politycznych z państwami ościennymi, 
upatruje autor w kolonizacji 'kraju, dokonanej lekkomyślnie 
przez tamtejszych książąt. Zarzutem tym obarcza Autor 
przy tym w pierwszej linii Henryka Brodatego (str. 28), 
choć zdaje się być skłonnym do podzielenia tą odpowie
dzialnością wszystkich tamtejszych Piastów. ,Czy jednak 
zarzut ten jest isłuszny? Przecież kolonizacja na prawie nie
mieckim (nie równoznaczna z osadnictwem niemieckim) 
nie była zjawiskiem ograniczonym w Polsce wyłącznie do 
Śląska, ale objęła w XIII i XIV w. cały 'kraj, od Karpat po 
Bałtyk. Śląsk pod tym względem nie stanowił wyjątku. Co 
więcej nowsze badania wykazały, że na Śląsku nie była ona 
wcale silniejsza, niż np. w takiej Małopolsce. Jeśli na Ślą
sku z lat 1210 — 1333 pochodzi ogółem 113 wypadków 
lokacji na prawie niemieckim, to z terytorium między Wisłą 
a Karpatami, wedle zestawienia Balzera do końca XIV w. 
możemy ich naliczyć 288, do połowy więc XIV w. 
przypada ich w przybliżeniu około 200, :a więc prawie dwa 
razy tyle, co na Śląsku. Lokacja miejscowości na prawie 
niemieckim, nie oznacza też zasiedlenia jej żywiołem nie
mieckim. Badania prof. Tymienieckiego dowiodły, że na 
naszym terytorium około Vs imion sołtysów, to imiona pol
skie; jeśli więc sołtysi byli Polakami, to i ludność danych 
wsi, należała przypuszczalnie do tej samej narodowości. 
Widzimy więc, że kolonizacja niemiecka sama przez się nie 
mogła się przyczynić do zgermanizowania kraju, a już tym 
mniej do utraty jego niepodległości. Przecież taki Wrocław 
w końcu XIII i w pierwszej ćwierci XIV w. był mniej prze
siąknięty żywiołem niemieckim, niż współcześnie Kraków.



Nie można też bęzjeszty zgodzić się z oceną przez prof. 
P. wypadków i przyczyn przejścia Śląska pod panowanie 
czeskie w latach 1324—7, nie można nazwać za autorem 
księciaHenryka VI wrocławskiego zdrajcą (str. 75) za to, 
iż ostatecznie zapisał swe księstwo Janowi Luksembur
skiemu. Udowodniono już dawno, że akt ten poprzedziła 
propozycja ze strony Henryka (popartego przez miasto 
Wrocław) podobnej treści, skierowana.w r. 1323 - 4 do Ło
kietka; po odmowie z jego strony złożył Henryk VI hołd 
lenny cesarzowi Ludwikowi bawarskiemu, aby wkońcu po 
trzech latach na o wiele gorszych warunkach zapisać swe 
księstwo Luksemburgom. Nauka nie wyjaśniła jeszcze ca
łego splotu wypadków, towarzyszących tej zmianie polityki 
księcia Henryka; w każdym razie bez głębszych dowodów 
zdrajcą go nazywać nie podobna. Słusznie natomiast pod
kreśla autor, że aktu rezygnacji ze śląska z r. 1339 nie uwa
żał Kazimierz za ostateczne zrzeczenie się swych praw do 
tych ziem. Świadczy o tym nie tylko jego późniejsza, z roku 
1363, działalność w kurii awiniońskiej. ale przede wszyst
kim fakt, że choć zrzeczeniem z r. 1339 objęte było na rów
ni ze Śląskięjn i Płockie, jednak bez większych sprzeciwów 
ze strony czeskiej, między r. 1346 a 1351, przeszło ono nie- 
spostrzeżenie pod lenną zwierzchność Kazimierza. Niewąt
pliwie liczył Kazimierz, że przy sprzyjających okolicz
nościach podobnie uda mu się .ze Śląskiem. Ze wypadki po
toczyły się innym torem, że ze Śląskiem nie poszło tak 
łatwo jak z Płockiem, to inna rzecz. Inna zaś, że jeszcze w r. 
1363 nie zrezygnował król polski z 'odnowienia swych 
praw do ziemi nadoddrzańskiej.

Podany wyżej bezstronny osąd wypadków z r. 1327 
i następnych, ma zarazem zasadnicze znaczenie dla oceny 
stanowiska książąt śląskich, zapisujących „lekkomyślnie” 
wedle Autora swe dziedziny Luksemburgom. Że nie było 
ono częste lekkomyślne, świadczy o tym choćby stanowi
sko Przemka głogowskiego, czy Bolesława lignicko - brze
skiego czy później Bolka świdnickiego. Ocena ówczesnego 
międzynarodowego położenia Śląska prowadzi do podob
nych wniosków. Śląsk wciśnięty współcześnie między trzy 
rozrastające się potęgi, tj. czeskich Luksemburgów, bran
denburskich Wittelsbachów i świeżo wskrzeszone królestwo 
polskie Łokietka, rozdzielony na 17 dzielnic, nie był w stad
nie utrzymać niezależności, ale siłą konieczności musiał 
ulec najsilniejszemu sąsiadowi. Że w wyścigu tym Polska



ustąpić musiała miejsca Luksemburgowi, rzecz zrozumiała; 
zbyt młode było jeszcze państwo polskie, zbyt nowa idea 
królestwa polskiego. Śląsk poszedł tedy drogą jedyną, jaka 
mu zastawała; ugiąć się musiał przed potęgą militarną i nie- 
iprzebierającą w środkach polityką Jana Luksemburskiego. 
Jednak poza nielicznymi wyjątkami nie zapomniał nigdy, 
z kim go łączą naturalne więzy pobratymstwa. Słowa 
Niemca brzeskiego, piszącego około r. 1385 Kronikę ksią
żąt polskich, są tego najlepszym sprawdzianem.

Pierwsza połowa XV w. to szereg prób ze strony Polski 
odzyskania Śląska z powrotem. Akcja rozpoczęła się już 
w r. 1404. Na znanym zjeździe wrocławskim Jagiełły 
z Wacławem z lipca t. ar., w którym król polski wziął udział 
z orszakiem 5000 rycerzy i dworzan, nie tylko dyskutowa
no nad zwrotem Śląska Polsce, ale nawet ze strony czeskiej 
liczono się z tym faktem poważnie. Wszalk Wacław wydaje 
przy tej okazji dokumenty za zgodą króla polskiego. Sąd 
rozjemczy Jagiełły w sprawie Wrocławia z Bolkiem opol
skim był tu tylko zdarzeniem akcydensowym, a nie głów
nym motywem zjazdu, jak chce autor. Jak bliska też była 
sprawa polska w r. 1410 rycerstwu śląskiemu, świadczy
0 tym fakt, że w wielkiej wojnie z r. 1410 uczestniczyło po 
stronie polskiej kilkunastu rycerzy śląskich, imiennie zna
nych, nieraz o niemieckich nazwiskach, a było ich niewąt
pliwie więcej skoro uzupełnili niepełną chorągiew ziemską 
wieluńską. Na szerszą skalę powtórzy się udział rycerstwa
1 książąt śląskich w wojnie z Zakonem niemieckim w roku 
1414, kiedy to nawet dawni śląscy sprzymierzeńcy Krzy
żaków (Konrad kozielski) opowiedzieli się ostatecznie przy 
Polsce.

Zabiegi Polski o odzyskanie Śląska z lat 1420 — 1439 
przedstawia autor jednostronnie wyłącznie na podstawie 
poglądów dawniejszej literatury przedmiotu, nie uwzględ
niając zupełnie prac nowszych, które na osobę Zbigniewa 
Oleśnickiego i jego. nierealny plan z r. 1420 rekuperacji 
przez małżeństwo Jagiełły z Ofką bardzo krytycznie się 
zapatrują. Zdaje mi się, że Autor, oświadczając się nawet 
za tezą starszą, nie powinien nawet w popularnej książce 
pominąć odmiennych zdań, a zająć wobec nich stanowisko 
krytyczne.

Bardzo ciekawy jest osobny rozdział pracy (str. 156 — 
169) o polskości Śląska w zaraniu czasów nowszych 
(XV — XVII w.). Materiał zebrany i wyzyskany przez



prof. Piwarskiego, dowodzący przewagi ludności polskiej, 
odnosi się jednak niestety przeważnie do górnego Śląska; 
polskości na Śląsku dolnym, oczywiście dla braku danych, 
poświęca Autor z konieczności mniej uwagi. Ale warto za
znaczyć, że żywioł polski jeszcze w głębi XVII w. był tu 
bardzo silny, silniejszy może nawet niżby to wynikało 
z wyrażeń Steina w jego opisie Śląska. Kilka przykładów 
z paru północno - zachodnich powiatów Dolnego Śląska, 
może najlepiej zilustruje rozprzestrzenienie w tym czasie tu 
polszczyzny. A więc w pow. lubińskim wedle wizytacji z tr. 
1687 parafianie są dwujęzyczni; w miejscowościach Gwiz- 
doń i RinneDsdorf są współcześnie kierownikami szkół Po
lacy; we wsi Rudna do dziś przetrwało 3 autochtonów; 
w miejscowościach Zacisze, Pucharowo, Waczanów W. te
goż powiatu jeszcze przed wojną było dużo rodzin niemiec
kich o słowiańskich (polskich) nazwiskach. W pow. Jawor 
we wsi Luboraz znajdował się w XVI w. obraz M Boskiej 
Częstochowskiej, a w samym Jaworze w r. 1546 zasiadał 
w radzie miejskiej Polak; w kościele tamtejszym istniał oł
tarz pod wezwaniem św. Stanisława, patrona czysto pol
skiego. W Żegańskiem jeszcze Około r. 1550 wsie Polnisch 
Pochen, Fischendorf, Bergisdorf i Greisitz były czysto pol
skie, a jeszcze z r. 1849 pochodzi odezwa wydana w Pozna
niu do Polaków mieszkających w Freinwaldau aby zbierali 
składki na kaplicę Panny Marii. Na dziesiątki dalej można 
policzyć miejscowości na lewym brzegu Odry, w których 
proboszcze i służba kościelna byli narodowości polskiej, 
przyczyni należy rozumieć, że obecność księdza polskiego 
w danej parafii stoi w związku z narodowością tamtejszej 
ludności.

Tragedia Śląska zaczęła się od chwili przyłączenia go do 
Prus przez Fryderyka Wielkiego w r. 1741. Germanizacja, 
rozpoczęta na wielką skalę przez tego oświeconego ciemię
ży cielą polskości, szła, jak Autor trafnie zaznaczył w trzech 
kierunkach: przez szkolnictwo, nacisk społeczny i kolo
nizację. Autor zestawia sumiennie i trafnie wszystkie po
czynania Fryderyka w tych kierunkach. Patenty jego szkol
ne, edykty, mające na celu zmuszenie ludności do wyucze
nia się języka niemieckiego (np. zakaz udzielania ślubów 
osobom nie znającym niemieckiego), wreszcie osadzanie 
w nowych wsiach ludności, sprowadzonej z głębi" Niemiec 
(ta ostatnia jednak działalność została może zbyt suma
rycznie potraktowana, a należało by się jej, wedle mnie,



nieco więcej uwagi). Prof. Piwarski polemizuje przy tym, 
ze zdaniem części nauki niemieckiej, osłabiającej rolę ko
lonizacji fryderycjańskiej na ziemiach śląskich argumenta
mi, iż koloniści często uciekali i silniejszego wpływu na 
germanizację kraju wywrzeć nie mogli. Zdaje mi się, że 
polemika ta, nie poparta zresztą dowodami, konieczną nie 
jest, a jeśli przyznać nawet rację poglądom niemieckim, 
to w niczym one nie tangują faktu istnienia silnej polsz
czyzny w tym czasie zwłaszcza na Górnym Śląsku. Fakt 
porzucania gospodarstw przez sprowadzonych osadników 
może tylko świadczyć, że nie czuli się dobrze między ży
wiołem polskim, że nowe warunki nie były dla nich odpo
wiednie, stąd opuszczali, mimo przymusu i nacisku biuro
kracji i panów śląskich, nadane im ziemie. Większy na
tomiast wedle mnie wpływ na germanizację śląska w epoce 
1741 - 1799 miał ucisk ekonomiczny, jaki na chłopa ślą
skiego wywierali magnaci i obszarnicy niemieccy. Wedle 
danych Ziekurscha w ciągu drugiej połowy XVIII w. ilość 
samodzielnych i półsamodzielnych gospodarstw chłopskich 
na górnym Śląsku spadła o ;przeszło 10%. Grunta zostały 
zamienione na folwarki, a pozbawiony ziemi chłop, prze
chodząc do klasy zagrodników, czy emigrując do prze
mysłu, stawał się podatniejszy dla germanizacji.

Szerszego wyjaśnienia domaga się też sprawca szkol
nictwa niemieckiego na Śląsku w epoce fryderycjańskiej. 
Że akcja ta, poparta kijem dymisjonowanych feldfebli — 
nauczycieli wojennych, nawet w odniesieniu do ludności 
niemieckiej nie dała rezultatów, przyznają torsami Niemcy. 
Ale nasuwa się drugie zagadnienie. Skąd szkoła fryderyc- 
jańska, która nawet dzieciom niemieckim nie dała oświaty, 
mogła sprawić, że rozpoczynający swą działalność w r. 1801 
ks. Gałeczka, natrafił na podatny grunt, który pozwolił 
mu rychło stworzyć sieć drukarń polskich i wydać szereg 
książek do czytania dla ludu śląskiego. Stan oświecenia 
chłopa śląskiego w zaraniu XIX w. stał o wiele wyżej, 
niż współcześnie w Galicji, czy Królestwie. Stan ten zastał 
już niewątpliwie Gałeczka, a nie mogła go stworzyć szkoła 
pruśka. Siad to jednak pracy tajnego polskiego .nauczania, 
wynik działalności głodujących nieraz prywatnych nauczy
cieli Polaków, którzy za parę bochenków chleba, czy kor- 
cy kartofli, uczyli dzieciarnię polską na Śląsku, czytać 
i pisać, w ojczystym języku skoro im oficjalna szkoła 
pruska wiadomości tych dać nie mogła.



Wojny napoleońskie, klęska Nliemiec pod Jeną 
i Auerstadt, pokój tylżycki wreszcie przyniosły i dla 
Śląska nadzieję zmiany przez wcielenie go do Księstwa 
Warszawskiego. Domagał się tego nie tylko Kołłątaj i pa
trioci warszawscy w r. 1808; liczono się z tym faktem na 
samym Śląsku jeszcze w r. 1809 w czasie wojny fran- 
eusko-austriackiej. Oczekiwano tu (nawet ze strony ofic
jalnych czynników niemieckich) inwazji wojsk i wcielenia 
kraju do księstwa. Przedsięwzięto inwigilację Polaków, 
przebywających w zdrojowiskach śląskich. Dopiero epoka 
kongresu erfurckiego położyła ostatecznie kres planom 
wcielenia Śląska do Polski. Ale podkreślić trzeba, że uwagi 
Kołłątaja nie były jego jedynym wyrazem.

Z rokiem 1807 zaczyna się też udział Śląska w polskim 
ruchu zbrojnym powstaniowym skierowanym w pierwszej 
linii przeciw carskiej Rosji. Charakteryzując udział Śląska 
w powstaniach polskich idzie Autor za zdaniem niewątpli
wie stronniczego Lattermammai, i twierdzi (str. 309), że 
„walki niepodległościowe narodu polskiego nie wywołały 
żywszego oddźwięku na ziemi śląskiej”. Zapewne, udział 
Śląska, czy to w powstaniu z r. 1831, cży 1846 i 1848, czy 
1863, nie może równać się z udziałem takiego Krakowa, 
czy choćby Poznańskiego; niemniej sami Niemcy stwier
dzają, że ruch narodowościowy a przynajmniej o charakte
rze politycznym istniał tu ciągle, czy to w postaci tajnych 
związków Polaków - studentów uniwersytetu wrocławskie
go, czy w postaci rozruchów chłopskich z r. 1848, zwłasz
cza w Legnickim, czy próby powstań zbrojnych na pogra
niczu Poznańskiego. Może byłoby wskazane w tak pojętym 
wydawnictwie zacytować choćby ogólnie próby powstań 
polskich na Śląsku w tym czasie, a nie poprzestać na 
nawiasowej wzmiance o pobycie na Śląsku w r. 1846 Mie
rosławskiego.

Dzieje wewnętrzne i odrodzenia narodowego na naszym 
terenie w XIX w. isą bodaj najtrudniejsze do przedstawie
nia. Brak opracowań wstępnych (niemieckich, tendencyj
nych nie można tu brać pod uwagę), rozproszenie i zni
szczenie archiwaliów sprawiło, iż w przedstawieniu dzie
jów Śląska XIX w. poszeldł autor za tradycyjną linią do
tychczasowych monografij dając raczej sylwetki i portrety 
działalności poszczególnych pionierów odrodzenia narodo
wego, niż syntetyczny przegląd wypadków i linij rozwo
jowych. Na tym odcinku poglądy jego pokrywają się prze



ważnie z wynikami rozpraw Tobiasza, czy Swidecky’ej. 
Niewątpliwie przyszłe badania nad tą epoką, zapoczątko
wane już na szerszą skalę, przyniosą tu wiele nieznanych 
faktów i spostrzeżeń, które w niejednym dotychczasowe 
poglądy sprostują, względnie na fakty rzucą nowe światło; 
nie mówiąc o tym, że wiele źródeł, jak inp. do 'działalności 
kardynała Bertrama w czasie plebiscytu, pozostanie jeszcze 
długo niedostępnymi dla badaczy.

Kończąc nasze uwagi nad książką prof. Piwarskiego, 
raz jeszcze podnieść wypada jej wielką aktualność i zna'- 
czenie przez zapełnienie dotkliwej luki w postaci braku 
syntetycznego ujęcia dziejów Śląska. Spodziewać się na
leży, że usterki, a niekiedy zasadnicze ujęcie problemów 
ulegną zmianie w następnym wydaniu „Historii”, które 
oby ukazało się jak najrychlej. W wydaniu tym ulegną 
też zapewne znacznemu zredukowaniu tak częste obecnie 
w książce zwroty, jak „z prawdziwą przykrością przycho
dzi nam rozważyć”, lub „niestety” „karygodne krótko- 
widztwo”, „zdrada wobec interesów polskich”, jakich pełno 
zwłaszcza w pierwszej części książki, którymi Autor zbyt 
często podkreśla swe subjektywne ustosunkowanie się 
(nie zawsze przy tym zgodne z poglądami literatury i źród
łami) do wypadków.

Karol Maleczyński
W i n c e n t y  O g r  o d ź i ń s k  i : Dzieje piśmiennictwa 

śląskiego. T. 1. Katowice, Wrocław 1946. Pamiętnik Insty
tutu Śląskiego. Seria II, 4, str. 213, 3 nl.

W badaniach nad historią piśmiennictwa śląskiego wy
stąpiła najpierw grupa wielkich miłośników regionu, ale 
dyletantów naukowych (unikając starannie ujemnego zna
czenia tego wyrazu). Konstanty Prus, ks. Szmimek, iks. 
Kudera, związani ze Śląskiem silnym przeżyciem osobi
stym i narodowym, gdy wchodzili na obszary piśmiennic
twa, zachowali również do spraw literatury ten sam, pełen 
szacunku stosunek: był to dla nich fragment walki o wol
ność. Ale pierwszy zespół badaczy, u progu stulecia bie
żącego, poświęcił się także ważnej pracy gromadzenia 
wszelkich dokumentów bio- bibliograficznych, świiadectw 
życia literackiego, materiałów, które mogą je należycie 
eksponować. W ten sposób początkowa faza studiów nad 
piśmiennictwem śląskim — faza zbieractwa i porządkowa
nia materiału — potwierdziła znaną i normalną kolejność 
pracy, którą obserwujemy w przebiegu nauk historycz



nych; należy mieć za sobą okres zbieractwa faktów, obję
tych dziedziną badania, by później budować na nich kon
strukcję.

Z kolei bowiem w humanistyce śląskiej zaznacza aktyw
ność grupa druga, bogatsza w swoitn iskładzie osobowym 
i zainteresowaniach badawczych: grupa historyków litera
tury, wyrosłych tak czy inaczej ze szkoły filologicznej, 
która zbieractwo poprzedników uzupełnia i rozwija ele
mentami systematyki, krytyki, oceny. Najwybitniejszą 
postacią nowego zespołu był Wincenty Ogrodziński. Jego 
też pracownia naukowa, której opis pojawia się jednocze
śnie w żałobnym ^Pamiętniku Literackim”, stanowi prawi
dłową kontynuację roboczą grupy zbieraczy dokumentów. 
(Typologia badaczy piśmiennictwa śląskiego, z której w tej 
chwili korzystamy, znajduje się u Zdzisława Hierowskie- 
go, Zaranie Śląskie, XVII, 1946, nr 3/4, s. 121, we wstępie 
do recenzji z niedawnego .szkicu Wilhelma Szewczyka, 
przy tym wstęp ten wolno nam osądzić, jako cenniejszy 
i bardziej przekonywający od recenzji samej).

Prace badawcze Wincentego Ogrodziński ego, prowa
dzone nad piśmiennictwem Śląska, dotyczyły najpierw 
dzieł i pisarzy. Służyły zatem krytyce tekstu i analizie 
twórczości, na szlakach myślenia filologicznego. Ale mate
riał, narastający autorowi, okazał się z czasem tak rozległy, 
że Ogrodziński pokusił się w r. 1936 o przedstawienie 
„Stanu i potrzeb nauki polskiej w zakresie piśmiennictwa 
śląskiego”. Rozprawa ta stanowiła dotychczas rodzaj prze
wodnika dla wszelkich prac w tym przedmiocie. Autor wy
posażył ją bogato w materiał bibliograficzny, przedysku
tował szereg zagadnień nieopracowanych lub opracowa
nych niedostatecznie, umiał spojrzeć na swój warsztat od 
strony jego metodologii. Tak demonstrował ambicje „ślą
skiego Korbuta”, obejmującego całość piśmiennictwa w re
gionie: od średniowiecza po „ostatnie pokolenie”. Ale wi
dzieliśmy wówczas, że obszerna rozprawa Ogrodzińskiego 
z r. 1936 przynosi niejako konspekt dzieła, większych roz
miarów i znaczenia, które może stanowić etap w naszej 
wiedzy o literaturze Śląska. Dzieło to leżało w predyspo
zycjach naukowych autora, jego liczne prace przygoto
wawcze zapowiadały od dawna to główne zadanie.

Dziś z papierów pośmiertnych Ogrodzińskiego otrzy
maliśmy „Dzieje piśmiennictwa śląskiego”, postulowane 
już w r. 1936. Jest to publikacja, do której zmarły autor



nie zdołał przyłożyć ostatniej ręki. T. I obszerniejszej ca
łości zamyka obraz piśmiennictwa śląskiego od czasów 
średniowiecza po epokę Lompy i Stalmacha. Dopowiedze
niem książki, pozostawianej w szkicach i notatkach, bę
dzie niezadługo t. II, który doprowadzi syntezę Ogrodziń- 
skiego znowu prawdopodobnie iaż po „ostatnie pokole
nie”. W ten sposób wysiłek naukowy autora został zam
knięty w ramach całkowitej .prawidłowości: badacz, odda
ny analizie faktów szczegółowych, zdołał uporządkować 
własną syntezę materiału.

Stosunek tych dwu publikacji: z r. 1936 i 1946 wymaga 
jeszcze objaśnienia. „Dzieje piśmiennictwa śląskiego”, jak 
na nie patrzymy w chwili obecnej, pozbawione t. II, nie 
mogą izastąpić poprzedniej rozprawy w całości. Dopóki 
tom dodatkowy dzieła nie zostanie ogłoszony drukiem, 
jego konspekt pierwotny z r. 1936 zachowuje swój walor 
informacyjny i użytkowy.

Pogląd autora na materiał badany pozostał ten sam: 
Ogrodziński wydobywa, ustawia i porządkuje fakty lite
rackie. Jest to konstatacja metody, której konsekwentnie 
należało oczekiwać od uczonego-filologa. Fakty literackie 
posiadają oczywiście swoją metodologię. Autor, odumie- 
rający rękopis, już nie zdołał go wyposażyć w spojrzenie 
ogólniejsze, np. niai wstępie dzieła, które by przyniosło 
uwagi z zakresu systematyki i teorii faktów literackich 
śląskich. Rozprawa poprzednia dowiodła, że w sprawach 
tych iDosiadał Ogrodziński sąd własny i uzasadniony, toteż 
przychodzi żałować, że jego dzieło magistralne, wchodzące 
od razu in medias res, tej dyskusji zagadnień podstawo
wych nie przynosi.

Konstrukcja naukowo-literacka wyraża się tutaj po
działem na okresy. Podobny stan rzeczy: podział ma okre
sy bez przedyskutowania założeń i wątpliwości, posiada 
wcale liczne odpowiedniki w historii polskiej syntezy lite
rackiej, która nie zawsze chciała czy umiała — teoretyzo
wać. Podział ten różni się w szczegółach od konstrukcji, 
proponowanej przez Ogrodzińskiego w r. 1936, gdzie wła
śnie sprawa przedstawiała się interesująco, obwarowana 
pytajnikami. Uwagi prof. Romana Pollaka, które można 
czytać w niedawnym „Przeglądzie Zachodnim” (1947, 
Nr 3, s. 255) dowodzą wyraźnie, że poglądy na okresy 
literatury śląskiej wymagają dalszej dyskusji.



W ramiach swojego podziału (zresztą, jak wiadomo, są 
historycy literatury, odmawiający tej sprawie większego 
znaczenia), Ogrodziński uszeregował fakty litęracklie pod 
nagłówkami: Średniowiecze, Humanizm, Reformacja
i Kontrreformacja, Epoka Lompy i Stalmacha. Układ ten, 
ściśle praktyczny, poprzedza krótki rozdział „Literatura 
ludowa”, a więc literatura tradycyjna, wysunięta przed pi
saną, przy tym rozdział ten każe niam znowu myśleć o da
wnej polskiej syntezie literackiej, jeszcze romantycznej, 
która stosowała zabieg podobny. Ale deliminacje tego 
typu: literatura ludowa, jako wstęp do piśmiennictwa, po
świadczonego przez zabytki, przekreślił później pozyty
wizm. Jiak się okazuje, nie ostatecznie.

Wewnątrz konstrukcji użytkowej autor przeprowadził 
ugrupowanie faktów literackich, czyniąc to w sposób tre
ściwy i bardzo kompetentny. Fakty te nie zawsze odkry
wają linie ogólne, według których zostały ułożone. Ale 
traktowane ostrożnie i krytycznie, zachowują ten sam cha
rakter, co w pierwszej rozprawie: są to fakty ustalone do
kładnie i fakty podlegające jeszcze badaniu. Ogrodziński 
zatem daje sumę dotychczasowej wiedzy o faktach literac
kich śląskich, ponadto zaś pragnie przewodniczyć bada
niom dalszym, kiedy będą potrzebowały jego rady i po
mocy. W ten sposób patrzymy na książkę Ogrodzińskie- 
go, jako na repertorium piśmiennictwa śląskiego, wielkiej 
ceny, które musi otwierać przed sobą co chwila badacz 
śląskich dzieł i zagadnień. Kwalifikacja ta, .która książkę 
Ogrodzińskiego pragnie umieścić na półce kompendiów 
literackich najbardziej użytkowych, raz jeszcze pozwala 
wypisać przy jego zasłużonym nazwisku określenie: „ślą
ski Korbut”.

Wartość pracy podwaja jeszcze dodatek do dzieła 
„Materiały biograficzne”, który petitowym składem 
(s. 161—195) daje surogat słownika biograficznego pisa
rzy śląskich, ograniczony do zwięzłych biografii i podsta
wowych informacji bibliografiezmych. Należy przeznaczyć 
interfoliowane strony tego dodatku na wszelkie uzupeł
nienia literatury bibliograficznej, dla których niewątpliwie 
otworzą swoje łamy czasopisma fachowe.

Tadeusz Mikulski
J ó z e f  W i d a j e w i c z :  Świętopełk morawski

a Bolesław Chrobry. Katowice 1946, 8°, s. 22, 2 nlb. Wy
dawnictwo Instytutu Śląskiego. Biblioteka Zarania Śląskie



go Nr. 2. Odbitka z Rocznika XVII Zarania Śląskiego.
Znakomity badacz dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej 

stara się uwydatnić w drodze analizy czynów i charakte
rów, rysy wspólne i odmienne dwóch wybitnych słowiań
skich władców: pierwszego działającego w zaraniu dziejów 
Moraw jako czynnika politycznego, a drugiego o wiek 
przeszło od pierwszego później, w początkowym okresie 
dziejów polskich.

Wspólny obu monarchom animusz wojenny przyniósł 
ważne w wyniku zdobycze terytorialne. Pierwszy rozsze
rzył znacznie granice swego państwa bo oprócz Moraw 
i Słowacji, które były ośrodkiem państwa, zdobył kraj 
polskich Wiślan, znacznej części Ślęzan, ziemie niektórych 
ludów serbskich, osiedlonych w północnej stronie od Czech 
i pokojowym sposobem terytorium Czech. W stosunku do 
akcji zdobywczej Bolesława Chrobrego był to skromniej
szy rezultat. Ten bowiem władał całym państwem Świę
topełka (z wyjątkiem Słowian panońskich), gdy Święto
pełk nie władał wszystkimi krajami, które Bolesław 
Chrobry zjednoczył. Autor kładzie jednak nacisk na to, 
iż stanowisko władcy M orav^tt terenie Serbów było sil
niejsze od Chrobrego, gdyż ^jpktopelkowi z tego teryto
rium płacili Niemcy daninę, a Chrobrego pozycja była 
tam zmienna. Również w sposobie wojowania występują 
analogie; tak Świętopełk jak też Bolesław Chrobry sto
sowali przed rozpoczęciem właściwej wojny, nagłe niszczy
cielskie najazdy na kraj nieprzyjacielski, aby podciąć bazy 
zaopatrzenia i wypadowe przeciwnika. W ten sposób na
jeżdżał Świętopełk Panonię, a Bolesław Chrobry marchię 
miśnieńską. Różnica jednak tkwiła w taktyce właściwej 
wojny. Podczas gdy Świętopełk stosował obronę w gro
dach warownych, zostawiając kraj na pastwę wroga, Bo
lesław Chrobry prowadził walki podjazdowe, i w razie 
konieczności cofał się, mając ku temu możliwości w roz
ległych obszarach, czego Świętopełkowi brakowało. Wy
bitnie wrogi charakter polityki swej w stosunku do Niem
ców ujawnili obaj władcy słowiańscy w czynach, gdyż 
mobilizowali przeciwko nim jak największą liczbę Słowian. 
Z kolei nie pomija też autor stwierdzenia podobieństwa 
w ustosunkowaniu się do religii chrześcijańskiej obrządku 
łacińskiego, której zwolennikami byli obaj władcy i tym 
samym zwracali się ku tej samej kulturze, która jaik wia
domo, była w ścisłym związku z religią. W końcu w jednym



rzucie oceniając zasługi olbu 'stwierdza, iż odznaczali się 
rozmachem zdobywczym,konsekwenc ją ku realizacji swych 
planów, nie przebieraniem w środkach, wiodących do celu, 
a wreszcie właściwą obu słowiańskim władcom nienawiścią 
do Niemców. Mimo jednak uzdolnienia i potęgi władcy 
Moraw, jednego on celu jednak nie osiągnął, a mianowicie 
tytułu króla, który Bolesławowi Chrobremu przypadł 
w udziale pod 'koniec życia. W tym tkwi znaczna różnica.

Rzecz ta chociaż popularnie ujęta, nie zatraca charakteru 
naukowego, gdyż pisana- jest przez wybitnego znawcę 
przedmiotu w oparciu o materiał źródłowy, którym 
swobodnie operuje. W logicznej konstrukcji wywodów 
popularyzuje znajomość podobieństwa między początkową 
historią Moraw i Polski, a przede wszystkim jej wybitnych 
postaci Świętopełka i Bolesława Chrobrego.

Mieczysław Walter
T a d e u s z  D o b r o w o 1 |s k  i : Najstarsze drewniane 

kościoły .‘śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości. 
Katowice 1946, 8°, s. 20. Wydawnictwo Instytutu Śląskie
go. Biblioteka Zarania Śląskiego Nr. 4. Odbitka z Roczni
ka XVII Zarania ŚląskiegK®*i

Historyk sztuki i długoletni dyrektor Muzeum Śląskie
go w Katowicach zapoznaje nas w krótkim popularno -nau
kowym artykule ze swymi spostrzeżeniami w drodze wni
kliwych badań osiągniętymi, a dotyczącymi wyglądu 
wczesnohistorycznego kościoła drewnianego w piastowskiej 
Polsce. W nawiązaniu do odkryć części średniowiecznego 
Opola z okresu przedkolonizacyjnego, dalej prapolskich 
osad w Santoku u ujścia Noteci do Warty, w pomorskim 
Wołyniu (Wolinie), Mieszkowego grodu w Gnieźnie, do
chodzi do stwierdzeń podstawowych odnośnie cech za
sadniczych ówczesnej architektury drewnianej. Mówiąc 
o wspólnocie zabytków śląskich z polskimi i badając szcze
gólnie ^materiał, reprezentowany w grupce najstarszych 
drewnianych kościołów górnośląskich, pochodzących 
z końca XV i początkiem XVI stulecia, wysnuwa wnioski 
o identycznym wyglądzie pierwotnych drewnianych koś
ciołów polskich, wznoszonych od schyłku X wieku po 
grodach i osadach całego kraju. W przekonywujących 
wywodach odtwarza właściwości stylowe i architektoniczne 
owych remanentów z przełomu średniowiecza i nowożyt
nych czasów, aby podkreślić ich tradycyjną ludową za



chowawczość, którą w swej prostocie budowli przetrwała 
w wielu wypadkach w niezależności od form stylowych 
tak romańskićh, jak też gotyckich. W końcu zaznaczyć na
leży, że identyczne zagadnienie zainteresowało dr Jerzego 
Dobrzyckiego w jego cennej pracy pt.: Kościoły drewniane 
na Górnym Śląsku (Kraków 1926, s. 56) — a tym samym 
dotknięcie tej kwestii nie jest pierwszym w naszej nauce, 
jak to podkreśla autor w końcowych uwagach swego arty
kułu. Nie neguje się jednak tym wysunięcia ze strony au
tora własnych spostrzeżeń i to wysnutych w drodze dal
szych samodzielnych badań.

Mieczysław Walter

M a r i a n  T y r o w i c :z : Polski Kongres Polityczny, 
we Wrocławiu 1848 r., Kraków 1946, 8°, str. 112.

Praca powyższa rozpoczęła iserię studiów z dziejów 
myśli i ruchu demokratycznego. Zanim też przystąpimy 
do omówienia samej pracy, poświęćmy parę słów samemu 
wydawnictwu.

W dziejopisarstwie polskim pozostaje dotąd kwestia 
myśli i ruchów społeczno-politycznych w XIX wieku 
w Polsce niewyczerpana i dużo jeszcze pracy pozostaje 
do wykonania. A przecież owe prądy społeczno - polityczne 
w o^zesnej dobie wywierały wpływ w życiu państwowym 
Polski odrodzonej po pierwszej wojnie światowej. Pozostaje 
otwarta kwestia ruchu robotniczego w Polsce. Także obóz 
narodowo - demokratyczny nie doczekał się do tej pory 
należytej, krytycznej monografii. Wilhelm Feldman i Bo
lesław Limanowski pozostają nadal jedynym źródłem wie
dzy o -ruchu demokratycznym w Polsce w XIX. wieku. 
Tymczasem właśnie ,w XIX. wieku dokonują się w Polsce 
poważne przeobrażenia społeczne i związane z nimi prze
miany w zakresie poglądów i myśli. Zrozumienie tych prze
mian stanowi podstawę do oceny współczesności. Z tych 
to względów rozpoczęcie wydawnictwa serii „Studiów 
z dziejów myśli i ruchu demokratycznego” jest rzeczą po
żyteczną.

Wspomniana na początku praca dra Tyrowicza rzuca 
ciekawy snop światła na rozwój myśli i życia politycznego 
oraz na wzajemny do siebie stosunek obozów politycznych 
w kraju i na emigracji w dobie „Wiosny Ludów”. Autor 
miał trudne zadanie do spełnienia, podejmując się opraco



wania z zakresu XlX. wieku, wobec braku archiwaliów, 
zniszczonych w czasie wojny. Autor korzystał też tylko 
z rękopisów znajdujących isię w Bibliotece XX. Czartorys
kich w Krakowie. Literaturę do omawianego tematu uwz
ględnił w możliwie szerokim zakresie.

Zjazd we Wrocławiu miał za zadania wyłonić rząd cent
ralny dla wszystkich trzech zaborów, któryby W ówczes
nych, zdawało się decydujących dla Polski wypadkach 
roku 1848, zjednoczył polskie dążenia. Może najczynniej 
zabiegał obóz konserwatywny w kraju, jeśli chodzi o inicja
tywę urządzania zjazdu. Wybranie centralnego rządu przez 
delegatów z kraju z pominięciem emigracji, miało stanowić 
zarazem o wyzwoleniu się kraju z pod kierownictwa emi
gracji. Wybór Wrocławia na miejsce zjazdu był wynikiem 
obawy przed niebezpieczeństwem, tkwiącym w potencjale 
rewolucyjnym, przede wszystkim w Księstwie Poznańskim 
i w Galicji. Wreszcie, w razie wybuchu wojny między Pru
sami i Rosją, byłby Wrocław bazą wypadową dla rządu 
narodowego.

Autor opisuje działalność przedstawicieli obozu demo
kratycznego i konserwatywnego, zmierzającą do zapewnie
nia sobie wpływów na zjeździe. W kraju istniały komitety, 
odrębne w każdym zaborze, a utrzymujące między sobą 
luźny tylko związek. Co ważniejsze, że powstało w kraju 
dążenie do emancypacji z pod kierownictwem emigracji. 
Autor, wydaje się, za mało uwypukla właśnie ten moment 
emancypacyjny, który stał się podstawą rozgrywki na 
zjeździe, a za bardzo podkreśla rywalizację między obozem 
demokratycznym a konserwatywnym o przodownictwo 
w kraju. Oczywiście, że Towarzystwo Demokratyczne Pol
skie, było najbardziej tą emancypacją zagrożone; mając 
w owym czasie przewagę w kraju. Naszym zdaniem tu 
tkwił główny powód nieudania się zjazdu. Także grupa 
wielkopolska była przeciwna utworzeniu nowego rządu na
rodowego, gdyż w Wielkopolsce istniał już ściśle tajny 
Tymczasowy Rząd Narodowy, o czym nie wiedzieli uczest
nicy zjazdu. Autor za mało docenia tę pobudkę w stano
wisku Wielkopolan zajętych na zjeździe, a za bardzo znowu 
nacisk kładzie na rywalizację między konserwatystami 
i demokratami. Wreszcie i rabacja działała jeszcze odstra
szająco przed wszelkimi radykalnymi reformami społecz
nymi. Wszystko to złożyło się na negatywny wynik zjazdu 
we Wrocławiu.



Jeszcze jedna sprawa, którą Autor, naszym zdaniem, 
nieco pomija, mówiąc o Królestwie Polskim, to niezdolność 
aktywnego uczestniczenia Królestwa Polskiego w ruchu 
wolnościowym w Wielkopolsce i Galicji w r. 1848, mimo 
nawet pewnych kontaktów działaczy niepodległościowych 
z Królestwa z Poznaniem. Żelazne rządy Paskiewicza tłu
miły wszelki odruch wolnościowy w muirach cytadeli war
szawskiej.

Natomiast wyraźnie zaznaczył Autor rolę Wrocławia 
w dobie „Wiosny Ludów”, jako punktu centralnego dla 

^przemytu ibroini i ludzi dla dywersji do Czech, do Węgier 
i na Bałkany. Poruszył też ciekawą kwestię projektu woj
ny z Rosją przez wciągnięcie do niej od północy Szwecji, 
a od południa Turcji.

Mimo wspomnianych Wątpliwości co do niektórych tez 
Autora, praca zaopatrzona w przypisy i literaturę oraz 
ilustracje i podobizny osób, odgrywających ważniejszą 

„rolę co spotyka się w obecnych wydawnictwach z reguły 
rzadko, jest ciekawym przyczynkiem ido kwestii polskiej 

1 w XIX wieku i stanowi pozytywną pozycję w polskiej 
historiografii.

Alfred Kucrier
K a z i m i e r z  P o p i o ł e k  rTrzecie powstanie śląskie. 

Katowice 1946 Instytut Śląski s. 215, 2 mapy. Pamiętnik 
Instytutu Śląskiego. Nir. 2.

Historyk katowicki Kazimierz Popiołek może poszczycić 
się pracą, stanowiącą cenną pozycję w jego dotychczaso
wym dorobku. Nie jest to dla nas ważne, że nagrodzona 
ona została przez Komitet Budowy Pomnika Czynu Pow
stańczego, gdyż raczej utrudnia to napisanie recenzji o na
ukowym walorze. Muszą być również uwzględnione za
strzeżenia poczynione przez autora we wstępie do oma
wianej pracy. Założenie jej jest jasne. Ma przedstawić w ca
łości obraz trzeciego powstania śląskiego na szerokim tle 
ówczesnych stosunków politycznych, w oparciu o dwa po
przednie zrywy zbrojne. Ale takie postawienie nacisku na 
polityczną stronę zagadnienia nie uwalniało autora od 
przepracowania szczegółowszego pewnych zagadnień mi
litarnych* zwłaszcza, że praca dotyczyła par excellemce 
działań wojennych. Nawet przy uwzględnieniu zaginięcia 
źródeł dokumentalnych i krótkości czasu oddanego do dys
pozycji autora konieczną było rzeczą rozpracowanie strate
giczne ruchu powstańczego i bardzo szczegółowe omówię-



nie planu operacyjnego polskiego dowództwa. To jest 
główne zastrzeżenie.

Dzisiejsza historiografia polska, jako odbicie przemian 
duchowych narodu polskiego, nastawia się na zupełny 
realizm, co w wyskokach niektórych badaczy ujawnia się 
nawet w niesłusznym potępianiu szeregu wypadków dzie
jowych. W okresie, gdy społeczeństwo w szerszej mierze 
poznaje swe poprzednie błędy i niedociągnięcia, ważną jest 
rzeczą, by naukowcy wyczerpująco, a z pełnym poczuciem 
odpowiedzialności, naświetlali omawiane zagadnienia. 
Przypatrując się wszystkim polskim ruchom powstańczym, 
aż po ostatnie powstanie warszawskie włącznie, dochodzi
my zazwyczaj do konkluzji, że przy całym heroicznym 
bohaterstwie walczących zawadziło dowództwo. Od tego 
zarzutu nie jest wolne i trzecie powstanie śląskie, a w jego 
przedstawieniu nie jest wolna praca Popiołka. Sam tekst 
wskazuje na te luki i na konieczność bliższego rozpraco
wania. Autor powiada (str. 82): „Były to osiągnięcia bar
dzo poważne... choć nie dały Polakom tego wszystkiego, 
co ówczesna sytuacja militarna umożliwiała, a co przewb 
dywał plan operacyjny”. Więc plan istniał, ale nie przed
stawił go autor w ostatecznym wariancie. Plan Chrolboka — 
Grocholskiego, z 20 kwietnia (str. 60-61) uległ niewątpli
wie modyfikacjom w okresie wytężonej pracy wydziału 
operacyjnego P. O. W. w dniach od 30 kwietnia do 2 maja, 
choć wątpić należy, czy i on był dość dalekowzroczny. 
Raczej obowiązywał tylko do pewnego momentu, a na 
dalszy termin pocieszano się myślą, że „jakoś to będzie”. 
Jeśli tak było istotnie, było rzeczą autora uwidocznić te 
niedociągnięcia, gdyż w konsekwencji niezrozumiałymi 
stają się uwagi o dążeniu do likwidacji powstania po kilku 
zaledwie dniach jego trwania, (str. 147). Przeciwnik nie był 
wcale głupi. Widział sytuację wyraźnie, co stwierdził gene
rał niemiecki Hoefer pisząc: „Zawiodło kierownictwo pow
stania”. O tych kierownikach chciałby czytelnik dowie
dzieć się czegoś bliższego. Autor podaje ocenę Hoefera, 
Huelsena, generałów niemieckich, a nie omawia bliżej 
działalności Mielżyńskiego i jego sztabu, zadawalając się 
małymi wzmiankami na stronie 153. Nie uwalnia go od 
tego fakt, że Korfanty był dyktatorem i że jego rolę w od
działywaniu nawet na operacje militarne omówił autor 
bardzo wnikliwie i jasno. Brak również omówienia dzia
łania wywiadu polskiego. Poznajemy jedynie rezultaty jego 
pracy, ale nic więcej.



W konstrukcji swej pracy okazał autor lwi pazur wy
trawnego pedagoga. Stylem bardzo jasnym i umiejętnym 
rozplanowaniem materiału czyni lekturę pracy niezwykle 
przyjemną. Nieznacznie daje się odczuć jedynie pewien 
pośpiech w jej opracowywaniu. Rozmaite rozdziały i ustępy 
powstawały w różnym czasie stąd pewne niedociągnięcia 
w ich łączeniu jak np. na stronicy 99, lub wcześniejsze uży
cie terminu „Władza Naczelna”, gdy jej omówienie nastę
puje dopiero na stronicach 107 i 175, gdzie jest dwukrotnie 
mowa o zarządzie cywilnym postańczego Śląska.

Praca ujęta została w dwie części, z których pierwsza 
traktuje w czterech rozdziałach o okresie przed trzecim 
powstaniem, zaś druga w 17-tu rozdziałach o samym pow
staniu. I tu jest kłopot. Powtarza się bowiem numeracja 
rozdziałów, co stwarza trudność przy ich cytowaniu. Pa
miętać należy, że omawiana praca jest pierwszym polskim 
opraoowaniem całości zagadnienia. Jej lektura (orientuje 
o wielkości i liczebności problemów, które w dalszym ba
daniach muszą być uzwględnione. Wspomnę tu  choóby
0 konieczności wyjaśnienia gaffy rządu polskiego z ujaw
nieniem układu o linii demarkracyjnej, lub rozprawienia 
się z twierdzeniem literatury niemieckie1! o udziale regular
nych pułków krakowskich i poznańskich w powstaniu. Do
tychczasowe oparcie źródłowe nie wystarczy idla tych ba
dań. Musi być podjęty trud ponownego zebrania relacji
1 pamiętników, by jak najskrupulatniej odtworzyć zaginio
ne w czasie wojny źródła. Jest to praca, od której nie może 
się uchylić Instytut Śląski.

Bronisław Kocowski.
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