
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
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