
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
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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
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