
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.
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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.
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kościoły .‘śląskie jako znaki zamierzchłej przeszłości. 
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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
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