
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-
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