
RECENZJE I SPRAWOZDANIA

O b l i c z e  Z i e m  O d z y s k a n y c h  — Dolny Śląsk —
— t. II. Dzieje. Kultura. Wrocław—Warszawa 1948,
Książnica Atlas, str. 773.
Wydawnictwo powstało z inicjatywy i pod redakcją 

E. Maleczyńskiej, B. Olszewicza i Z. Rysiewicza. Po
czątkowo miało być tylko zebraniem prelekcji, wygła
szanych na kursach informacyjnych o Śląsku, które 
zorganizowało Kuratorium Okręgu Szkolnego W ro
cławskiego, Biuro Ziem Odzyskanych przy Minister
stwie Oświaty,. Uniwersytet Wrocławski i Książnica 
Atlas w latach 1946—7 w kilku miejscowościach Dol
nego Śląska. Właściwym więc zadaniem wydawnictwa 
była popularyzacja wiedzy o Śląsku. Ponieważ jednak 
poszczególni autorzy uwzględnili również wyniki w ła
snych, specjalnych badań, książka przynosi także rze
czy nowe, chociaż niezaopatrzone w pełny m ateriał do
wodowy.

Pierwszy tom wydawnictwa poświęcono omówie
niom przyrody i gospodarki na Dolnym Śląsku. Drugi 
tom zajmuje się dziejami tej dzielnicy, podkreślając 
więź łączącą ją  z Polską. Zaraz na wstępie trzeba przy 
tym uczynić pewne zastrzeżenie: otóż jakkolwiek w ty
tule figuruje nazwa Dolny Śląsk, tym niemniej w ięk
szość rozpraw, zamieszczonych w II tomie nie ogra
nicza się terytorialnie, i słusznie, do tego obszaru, 
uwzględniając szeroko cały Śląsk.

Znajdują się w nim następujące opracowania: 
J a m k a  R. — Śląsk w zaraniu dziejów w świetle wy
kopalisk; M a ł e  c z y ń  s k i  K. — Więź polityczna Ślą
ska z Polską; I n g i  o t  St .  — Wieś i chłop śląski na 
przestrzeni wieków; F r i e d b e r g  M .— średniowiecz
ne miasta śląskie i rola w nich czynnika polskiego; 
R o s p o n d  St .  — Polskość Śląska w świetle języka; 
B ą k  S t. — Dialekty śląskie; O l s z e w i c z  B. — Pol
skość Śląska w świetle dawnych źródeł geograficznych,



krajoznawczych i kartograficznych; W ą s o w i c z  
J. — Stosunki językowe na Śląsku w świetle nauki 
niem ieckiej; M a l e c z y ń s k a  E. — Tradycje szkoły 
polskiej na Śląsku na tle walki o narodowość; G ł a 
d y s z  M. — Zagadnienia śląskiej kultury ludow ej; 
B a r y c z  H. — Ślązacy w polskiej kulturze umysło
w ej; S z e w c z y k  W. — Śląski trud literacki; F l o 
r i a n  W ł. — Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach 
śląskich w okresie walki o narodowość; M i k u l s k i  
T. — Towarzystwo literacko-słowiańskie we W rocła
wiu.

Już z zestawienia tytułów rozpraw widać, że za
miarem redaktorów wydawnictwa było możliwie n a j
bardziej wszechstrone naświetlenie polskiej przeszło
ści Śląska. Szkoda więc, że nie znalazło się w tym 
zbiorze jeszcze omówienie historii sztuki na Śląsku 
i dziejów gospodarczej łączności tej dzielnicy z Pol
ską. Dopiero wtedy obraz stałby się pełny i jasny. 
Opracowanie pod kątem widzenia dziejów gospodar
czych Śląska jest zagadnieniem szczególnie pilnym, bo 
tylko na tej podstawie może nastąpić całkowite zro
zumienie przemian, jakie się dokonały na tym teryto
rium, Z drugiej strony w zbiorze znalazły się pewne 
rozprawy, zresztą ciekawe i odkrywcze, które mają 
charakter zbyt specjalny, jak na takie wydawnictwo. 
Drobnym brakiem jest występujące niekiedy nieusta- 
lenie wspólnej nomenklatury (np. czytamy raz Kosicki, 
a w innej rozprawie Koszycki).

Ogólnie jednak stwierdzić należy, że wydawnictwo 
dzięki starannemu doborowi autorów specjalistów i sze
rokiemu wachlarzowi tematów stanowi jedyny w ła
ściwy dzisiaj podręcznik wiedzy o Śląsku, w którym 
przystępność formy łączy się z rzetelnym opracowa
niem naukowym. Inne wydawnictwa tego typu, które 
się dotychczas ukazały, mimo niezaprzeczonej w arto
ści mają albo charakter zbyt informacyjny (,,śląsk“ 
wyd. przez Instytut Śląski), albo podają materiał za 
szczegółowy i zbyt rozbity, by czytelnik mógł sobie 
na jego podstawie stworzyć sąd o całości dziejów tej 
części Ziem Odzyskanych (,,Dolny Śląsk14 wyd. przez 
Instytut Zachodni). „Oblicze44 jest przy tym nie tylko 
poważnym osiągnięciem w dziedzinie popularyzacji



przeszłości Śląska, ale przedstawia również poważny 
krok w zakresie naszej wiedzy o tej dzielnicy, sumując 
dotychczasowy dorobek naukowy i zwracając uwagę 
na istotne, a jeszcze niedostatecznie opracowane za
gadnienia.

Przechodząc do omówienia poszczególnych roz
praw siłą rzeczy trzeba się ograniczyć do poruszenia 
najważniejszych kwestii. Po przedstawieniu prehisto
rycznych dziejów Śląska przez R. Jamkę, K. Male- 
czyński ujm uje pod aspektem politycznym łączność tej 
dzielnicy z Polską. Autor, opierając się przede wszyst
kim na pracach monograficznych, daje pierwszą w na
uce polskiej syntezę tego zagadnienia. Nic też dziw
nego, że dokładniej wypada okres średniowiecza 
i XIX wieku, natom iast pobieżnie omówiona jest epoka 
nowożytna, co wynika stąd, że historycy tego okresu 
właściwie nie opracowali monograficznie tego zagad
nienia. A przecież można by zwrócić uwagę na to: że 
szereg ruchów opozycyjnych, od rokoszu Lubomir
skiego aż po konfederację barską, organizowało się 
i działało ze Śląska, warto by też prześledzić działal
ność dyplomatyczną Augusta II, i ministrów jego na
stępcy, którzy niejednokrotnie starali się o zdobycie 
bezpośredniego połączenia między Polską a Saksonią 
przez uzyskanie całości, czy części Śląska. Szkoda poza 
tym, że w swym starannym zestawieniu nie wspomniał 
autor o Janie Olbrachcie, który przecież dzierżył przez 
kilka lat księstwo głogowskie i podpisywał się, bez
prawnie zresztą, ,,supremus dux in Silesia1', oraz że 
nie uwzględnił roli ostatniego polskiego biskupa w ro
cławskiego, Karola Ferdynanda, który właśnie, a nie 
Jan Kazimierz, trzymał od 1648 do 1655 księstwa opol
skie i raciborskie. Drobne te braki nie uszczuplają zre
sztą wartości rozprawy K. Maleczyńskiego, która w prze
konywujący sposób wykazuje, że Śląsk z Polską łączyła 
w przeszłości żywa więź polityczna.

Społecznymi stosunkami na Śląsku zajął się St. In- 
glot i M. Friedberg. Pierwszy z nich przedstawił dzieje 
tej warstwy, w której najdłużej przetrwała mowa pol
ska — chłopów. Jest to pierwsza tego rodzaju synteza, 
obejmująca dzieje wsi śląskiej od średniowiecza do po
łowy XIX w. Na uwagę zasługuje podkreślony przez au
tora fakt, że kolonizację na prawie niemieckim na Ślą



sku wyprzedziła nie tylko kolonizacja na prawie pol
skim, ale również osadnictwo flamandzkie, wiążące się 
z nazwiskiem Piotra Włosta. Samą kolonizację na p ra
wie niemieckim przedstawia autor według wyników 
ostatnich badań polskich, wykazujących, że żywioł pol
ski odgrywał w niej bardzo poważną rolę. Odnośnie do 
późniejszego okresu autor wskazuje na konieczność 
gruntownego zbadania położenia ludności poddańczej 
w XVI i XVII w., oraz roli wielkiej własności, zmie
rzającej do zmniejszenia gruntów chłopskich. Autor 
wskazuje na zasadniczą różnicę w posiadaniu gruntów 
przez chłopów między Śląskiem Dolnym, gdzie to po
siadanie było dziedziczne, a Górnym, gdzie było nie- 
dziedzicznie i chłop mógł być usuwany przez dziedzica 
dowolnie. W późniejszym rozwoju udało się też wyzy
skać wielkiej własności na Śląsku Górnym ustawę 
o uwłaszczeniu do dalszego, poważnego uszczuplenia 
gruntów chłopskich, gdy na Dolnym i Środkowym Ślą
sku chłopi nie oddali nic. I właśnie wskutek tego, (a nie 
mimo tego jak chce autor), ,,chłop polski odegrał de
cydującą rolę w odrodzeniu narodowym Śląska.^, gdyż 
niekorzystnie przeprowadzone uwłaszczenie zaostrzyło 
walkę klasową i pogłębiło przeciwieństwa między pol
skim chłopem, a niemieckim dziedzicem. Kto wie, czy 
brak tego czynnika nie przyczynił się do germanizacji 
Śląska Środkowego w XIX i XX w.

M. Friedberg porusza zagadnienie miast średnio
wiecznych na Śląsku. Wbrew nauce niemieckiej wyka
zuje, że odnośnie do Śląska musi być przede wszystkim 
zastosowana ewolucyjna teoria powstawania miast, 
kładzie też nacisk na istnienie pierwotnej polskiej w ar
stwy mieszczańskiej. W skutek kolonizacji górne w ar
stwy mieszczaństwa stały się przeważnie niemieckie, 
natomiast mieszczaństwo średniozamożne i proletariat 
miejski pozostały niemal wyłącznie polskie. Autor sta
wia to twierdzenie raczej jako hipotezę, uważając, że 
dopiero oparcie się na pełnym materiale źródłowym, 
przy uwzględnieniu wszystkich ksiąg miejskich, i obję
cie przedmiotem badań ubogich warstw  mieszczańskich 
umożliwi ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii. Zwraca 
także uwagę na pojawianie się w ustroju miast ślą
skich poza niemieckich wpływów ustrojowych oraz na 
żywe kontakty kupieckie, rzemieślnicze i kulturalne



miast śląskich z polskimi po odpadnięciu Śląska od Pol
ski. Chociaż autor tylko stawia zagadnienia, nie rozwią
zując ich definitywnie, tym nie mniej jego wnikliwe 
uwagi mogą stać się podstawą nowego spojrzenia na 
miasta śląskie i to nie tylko w średniowieczu, ale i w do
bie nowożytnej.

Kwestii stosunków językowych na Śląsku są poświę
cone aż trzy rozprawy St. Rosponda, St. Bąka i J. W ą
sowicza. Pierwszy z tych autorów daje przegląd sto
sunków językowych na przestrzeni dziejów. Z jednej 
strony podkreśla on nasilenie piśmiennictwa polskiego 
na Śląsku do XVIII w. i szerokie jego rozchodzenie się 
wśród miejscowej ludności; z drugiej strony na podsta
wie przede wszystkim niemieckich badaczy, lub współ
czesnych opisów omawia zmiany w zasięgu języka pol
skiego. Wydaje się jednak, że ostateczne syntetyczne 
przedstawienie przebiegu tych zmian będzie mogło na
stąpić dopiero po dokładnym przebadaniu, w oparciu
0 m ateriał archiwalny, stosunków w XVI, XVII i pierw 
szej połowie XVIII w. Nie zmienia to oczywiście faktu, 
że rozprawa St. Rosponda jest bardzo cennym i staran
nym zestawieniem, uwzględniającym wszystkie waż
niejsze pozycje. Sam autor zresztą, jak wynika z powo
łania się jego na własne badania archiwalne, zdaje so
bie dobrze sprawę z niedostatecznej jeszcze podstawy 
źródłowej. Opracowanie St. Bąka poświęcone jest w ła
ściwościom dialektu śląskiego i tylko ubocznie autor 
omawia dzisiejszą granicę zasięgu zachodniego dialektu 
śląskiego, opartą na własnych jego badaniach tereno
wych. Wskazuje on na powolność procesu germaniza- 
cyjnego. J. Wąsowicz przedstawia wyniki nieopubliko- 
wanych badań niemieckiego ,,Institut fur geschichtliche 
Landeskunde., w postaci szeregu mapek, obrazujących 
stosunki językowe na Śląsku, lub w poszczególnych jego 
częściach. Najciekawsze może są mapki, dotyczące sto
sunków językowych w księstwie wrocławskim w XVI
1 XVII w. Mapy dotyczące okresu późniejszego oparte 
są na znanych skądinąd materiałach, przede wszystkim 
na danych Zimmermanna i Hundricha. Zgodzić się też 
trzeba z ostatecznym stwierdzeniem autora, że nawet 
te na użytek wewnętrzny spreparowane mapki nie są 
wolne’od tendencji i badacz polski musi podchodzić do 
nich z dużą dozą krytycyzmu.



Zbliżone do poprzednich rozpraw zagadnienie opra
cował B. Olszewicz. Od Geografa Bawarskiego aż do 
badaczy XIX w. zestawia on ważniejsze wzmianki geo
graficzne, lub krajoznawcze o polskości Śląska. Opra
cowanie to w znacznym stopniu opiera się na wydanych 
przed wojną przez tegoż autora ,,Najdawniejszych opi
sach Śląska“ , które sięgały jednak tylko do XVII w. 
A właśnie z XVII i XVIII w. przytacza autor kilka cie
kawych i dotychczas nieznanych wzmianek o zasięgu 
języka polskiego, które w pewnej mierze uzupełniają 
m ateriał podany przez St. Rosponda. To też, mimo czy
sto chronologicznego ujęcia, rozprawa ta stanowi 
cenną pozycję w badaniach nad polskością Śląska.

Ze strony aspektu kulturalnego bada polskość Ślą
ska E. Maleczyńska i H. Barycz. E. Maleczyńska daje 
pierwsze syntetyczne ujęcie dziejów szkolnictwa pol
skiego na Śląsku. Autorka nie ogranicza się do badania 
rozwoju samego szkolnictwa, ale rozpatruje również 
środowisko nauczycielskie pod kątem jego związków 
z polskością. Wykazuje więc polskość duchowieństwa 
na Śląsku nawet w okresie po odpadnięciu Śląska od 
Polski i podkreśla przynależność Śląska do kręgu po l
skiej kultury w okresie humanizmu. Przy tym stw ier
dza, że właśnie nurt kosmopolityzmu, jaki niósł ze sobą 
hum anizm . zaciążył poważnie na utraceniu poczucia 
wspólności kulturalnej z Polską, tak żywego jeszcze 
w XVI w. Nie zaprzeczając upadku polszczyzny 
w XVII w. uwydatnia przecież żywy jej udział w ruchu 
protestanckim, a później katolickim. W zależności od 
tego, jaki był udział polski w życiu kulturalnym Ślą
ska, rozwijało się i szkolnictwo. Pierwsze szkoły para
fialne organizują polscy proboszczowie dla polskiej 
ludności. W okresie kolonizacji dochodzi do walki 
o szkołę parafialną między ludnością polską, a niem ie
cką, która bardzo powoli zdobywa sobie szkolnictwo. 
W okresie humanizmu i reform acji w tworzeniu no
woczesnych szkół na Śląsku współdziała wielu pedago
gów, związanych blisko z Polską, zwłaszcza z Uniwer
sytetem Jagiellońskim. W ojny religijne i ruina gospo
darcza powodują upadek szkolnictwa, które jednak na
dal na wielkich obszarach jest polskie. Dopiero re 
formy pruskie stawiają sobie za cel likwidację szkol
nictwa polskiego. Nie osiągnęły go jednak. Do podanych



przez autorkę faktów można by dodać jeszcze, że w W oł
czynie do końca XVIII w. działała protestancka szkoła, 
do której specjalnie powoływano nauczycieli, mówią
cych po polsku. Posyłano do niej młodzież z Wrocławia 
i podgórza sudeckiego właśnie celem doskonalenia się 
w mowie polskiej (Fuchs — Reformations u. Kirclien- 
gesch. d. Frstm. Oels str. 492). A jeszcze w 1814 r. na 
Dolnym Śląsku poza Wrocławiem będzie 60 szkół ka
tolickich, w których używano polskiego języka, z nich 
w 11 uczono na pewno wyłącznie po polsku. Walka
0 szkołę polską trwa też nadal aż do ponownego przy
łączenia Śląska do macierzy.

Praca H. Barycza zajmuje się udziałem Ślązaków 
w polskiej kulturze umysłowej. Autor uważa, że po
czątkowo Śląsk był przodującą pod tym względem dziel
nicą polską, a po oderwaniu go od Polski nadal brał 
żywy udział w tworzeniu jej kultury, co zwłaszcza się 
uwydatniło w dobie humanizmu. Od połowy XVI w. 
obserwuje autor rozluźnienie więzi kulturalnej między 
Śląskiem a macierzą i dopiero w początkach XIX w. 
następuje jego ponowne włączenie do polskiego życia 
kulturalnego — tu przypomina autor postać Józefa Je 
ziorkowskiego, reform atora szkoły elementarnej w Pol
sce, Wacława A. Maciejowskiego, który położył pod
stawy pod rozbudowę nowożytnej nauki polskiej i in 
nych, bardziej znanych. Otóż można by mieć pewne 
zastrzeżenia co do przedostatniego okresu. Nie negując 
faktu istnienia takiego okresu, w którym nastąpiło roz
luźnienie więzi kulturalnej, wydaje się, że jego granicę 
można śmiało przenieść co najmniej do połowy XVII w. 
Po pierwsze germanizacyjne działanie reform acji nie 
przejawiło się tak prędko i tak szeroko, jak to przy
puszcza autor. Reformacja niejednokrotnie popierała
1 propagowała język, a w ślad za nim i kulturę polską. 
Wł. Czapliński wykazał, że właśnie najcięższe ciosy pol- 
szczyźnie zadała w tym okresie nie reformacja, ale k ie
rowana z Wiednia kontrreformacja, która swój okres 
szczytowy na. Śląsku osiąga w połowie XVII w. I czy nie 
jest charakterystyczne, że na ogólną liczbę, przytaczaną 
przez autora, 823 studentów śląskich, którzy się prze
winęli przez gimnazium toruńskie, aż 606 przypada na 
pierwszą połowę XVII w.? Zresztą autor sam przytacza



liczne fakty, świadczące o bliskich kontaktach kultu
ralnych Śląska z Polską w tym okresie. Nie można przy 
tym zgodzić się z tłumaczeniem, że przyswajanie pol
szczyzny w tym czasie wynikało nie tyle z pobudek 
idealnych, wyższych, ale przede wszystkim z interesu 
praktycznego. Skąd wiemy, że poprzednio też te po
budki nie decydowały, zresztą sam fakt takich czy in 
nych pobudek jest właściwie obojętny — ważne jest to, 
czy następowało przyswajanie i uleganie kulturze pol
skiej, czy nie. To zastrzeżenie, odnoszące się tylko do 
ewentualnego podziału na okresy, w niczym nie może 
dotknąć wartości rozprawy, która podaje materiał bar
dzo starannie zebrany i rzuca nowe naświetlenie na 
szereg ważnych zagadnień z przeszłości kulturalnej 
Śląska.

Trzy ostatnie rozprawy: W. Szewczyka, Wł. Flo- 
ryana i T. Mikulskiego odnoszą się przede wszystkim 
do działalności literackiej na Śląsku w XIX w. Naj
większe znaczenie dla historyka ma praca Wł. Flo- 
ryana o czasopiśmiennictwie na Śląsku w latach 1845— 
1921. Autor nie tylko podaje zestawienie czasopism 
polskich na Śląsku w tym okresie, ale przedstawia rów 
nież ludzi, którzy się przyłożyli do rozwoju czasopi
śmiennictwa i omawia kierunki ideologiczne, repre
zentowane przez poszczególne czasopisma. Ciekawym 
przyczynkiem do polskiego życia naukowa-literackiego 
na Uniwersytecie W rocławskim jest praca T. Mikul
skiego o Towarzystwie Literacko-Słowiańskim we 
Wrocławiu.

Z powyższego omówienia widać, jak cenną pozycje 
zarówno w dziedzinie wiedzy o Śląsku, jak i jej popu
laryzacji stanowi „Oblicze Ziem Odzyskanych “ .
Wspomnieć by jeszcze można o zestawieniach biblio
graficznych, umieszczanych przez każdego autora, a za
wierających najważniejsze opracowania, dotyczące 
omawianych zagadnień. W ten sposób wydawnictwo nie 
tylko uczy, ale również zachęca do samodzielnych po
szukiwań i wskazuje na drogi pogłębiania wiadomości 
o Śląsku. Można się też spodziewać, że wydawnictwo 
spełni zamiary, jakie przyświecały jego realizatorom.

Józef Gieroieski



Ś l ą s k ,  z i e m i a  i l u d z i e .  Praca zbiorowa pod re 
dakcją R. L u t m a n a  i K. P o p i o ł k a .  W ydaw
nictwo Instytutu śląskiego. Katowice 1948. Pa
miętnik Instytutu Śląskiego. Seria II, nr 10, s. 284, 
3 mapy, 60 ilustr.
Wydawnictwo powyższe można śmiało nazwać po

pularną encyklopedią wiedzy o Śląsku, gdyż zawiera 
w sobie omówienie wszystkich zasadniczych proble
mów przeszłości i teraźniejszości Śląska. Zarówno 
geografia jak i prehistoria, historia, język i piśm ien
nictwo, sztuka i etnografia, ekonomia i statystyka, 
wreszcie urbanistyka i turystyka znalazły swych ośmiu 
autorów, którzy w przystępnej formie podali ostatnie 
osiągnięcia wiedzy o Śląsku.

Wprowadzają w zagadnienie uwagi Romana Lut
mana, który po początkowych potknięciach (n. p. są
siedni sąsiad, s. 10; trzykrotne powtórzenie o stracie 
ziemi lubuskiej, s. 9, 10, 11; wał Słowańszczyzny za
chodniej — o którym poprzednio nic nie mówił, s. 11) 
um iejętnie wyłożył zmianę linii kierunkowej rozwoju 
Państwa Polskiego z chwilą utraty Śląska i nawrót do 
niej po rozgromieniu hitleryzmu. By włączyć się w ten 
proces dziejowy należy ziemię śląską poznać, co 
w swoim zakresie pragnął umożliwić Instytut Śląski, 
podejmując niniejsze wydawnictwo (s. 16).

Rzecz jasna, że recenzenta interesują przede wszyst
kim rozdziały, dotyczące historii i nauk jej pokrew
nych, co wcale nie znaczy, by opracowania z innych 
działów nauki o Śląsku były mniej wartościowe. Dla 
potrzeb życia bieżącego sprawa ma się raczej wprost 
przeciwnie, ale każdy dział dorzuca swój dorobek do 
poznania polskości Śląska. Tak prof. Jamka badając 
prehistorię Śląska powiada w ostatecznej konkluzji: 
„Stwierdziliśmy jednak istnienie odległej naszej prze
szłości słowiańskiej, obliczanej' na przeszło 3 tysiące 
lat. Rozerwanie więzi plemiennej z resztą Polski, do
konane w średniowieczu, jest niewielkim odcinkiem 
czasu, wynoszącym zaledwie 600 lat. Należy pamiętać, 
że rozerwanie tej łączności odnosi się tylko do sto
sunków politycznych, a nie etnicznych, bo te związki 
przetrwały najsroższe okresy germanizacyjne“ (s. 51—



52). W innym przypadku badania etnograficzne do
prowadziły Józefa Ligęzę do wniosku, że „...związki 
ze Słowiańszczyzną i Polską, przebijające z całości, 
określają sprawę najistotniejszą — przynależność (Ślą
zaków) do kręgu polskiej kultury ludowej (s. 209). 
Cóż dopiero mówić o języku i piśmiennictwie śląskim,
0 jego sztuce i architekturze? Wywody prof. Rospon- 
da, Zdzisława Hierowskiego czy Tadeusza Dobrowol
skiego musiały doprowadzić do jednego tylko wniosku, 
że Śląsk zawsze był polski.

Dziejami Śląska zajął się doc. Popiołek, wysuwając 
w opracowaniu te elementy na czoło, które określały 
pozycję Śląska w obrębie Państwa Polskiego i te czyn
niki, które pozwoliły przetrwać tam polskości mimo 
ciężkich okresów przynależności Śląska do Czech, 
a zwłaszcza Prus. Dominująca rola Śląska w państwie 
Piastów, w charakterze przedmurza przed naciskiem 
niemieckim, pioniera kultury zachodnio-europejskiej, 
czy wreszcie czynnika, łączącego ziemie dzielnicowe 
państwa zostały przejrzyście omówione. Tak stało się 
też z okresami niewoli. Uderzająca różnica w rozwoju 
Śląska w okresie polskim ^następnych luksembursko- 
habsbursko-hohenzollernowskim była świadectwem 
obcości tej ziemi w organiźmie państwowym Czech, 
Austrii czy Prus. Na tym tle można dopiero ocenić 
wielką wartość poczynań robotnika i chłopa śląskiego 
w XIX wieku, w okresie t. zw. „odrodzenia narodowe
go41, gdyż ich zasługą było, że działalność Lompy i Sza- 
franka, Miarki i Napieralskiego, Koraszewskiego 
wreszcie i Korfantego nie przeminęły bezowocnie, 
a słowa ich nie stały się „głosem wołającego na pu
szczy44.

Liczne ilustracje, wykresy i zestawienia uzupeł
niają to pożyteczne i cenne wydawnictwo. Zamyka je 
wielobarwna mapa Śląska w opracowaniu E. Romera
1 A. Wrzoska, wykonana bardzo przejrzyście i z ro- 
merowską precyzją.

Bronisław Kocowski



D o l n y  Ś l ą s k .  Praca zbiorowa pod redakcją K i- 
r y ł a  S o s n o w s k i e g o  i M i e c z y s ł a w a  S u 
c h o c k i e g o .  Poznań 1948 Instytut Zachodni 8° 
Gz. 1. s. 468, 12 nlb. Gz. 2. s. 521, 3 nlb., 3 mapy, 
1 tabl. genealog. Cykl: Ziemie Staropolski pod red. 
Z. Wojciechowskiego T. I.
Książka o bezpośrednim tytule, nie silącym się na 

wywołanie większego wrażenia aniżeli budzą w nas. 
zamknięte w literze lub dźwięku, te dwa spiżowe wy
razy: Dolny Śląsk.

Przied wniknięciem w jak najżywiej obchodzącą nas 
treść i w las artystycznych ilustracyj odczytujemy z za
jęciem wstępne i końcowe karty ze spisem rzeczy, czę
ści i rozdziałów, skąd spływa pierwsze ciepłe uczucie, 
towarzyszące nam odtąd aż do skończenia książki. Tak
że stronice z wyszczególnieniem nazwisk i imion tych 
wszystkich, którzy trudzili się nad jej powstaniem, po
czynając od autorów, poprzez fotografów, grafików 
i drukarzy do nazwisk kierowców samochodowych, pro
wadzących rozgwiazdami dróg dolnośląskich wozy 
ekspedycji naukowej Instytutu Zachodniego, zorgani
zowanej przed przystąpieniem do opracowania publi
kacji.

Przeciętny czytelnik otrzymując do rąk ukształto
wany i wykończony produkt myśli i techniki w postaci 
książki, rzadko zastanawia się nad tym, jak skompli
kowaną drogę przechodzi ona od rękopisu na półkę 
księgarską czy biblioteczną, ile energii, umiejętności, 
kalkulacji, materiału, pracy ludzi i maszyn wymaga ten 
stosunkowo drobny, lekki i dostępny a w gruncie rzeczy 
potężny jak taran, ważki i genialny wytwór ducha, 
umysłu i rąk człowieka. Jest więc takie przypomnienie, 
obok słuszności honorowego wyczytania wszystkich 
współtwórców dzieła, bardzo pożądane, zwłaszcza przy 
wydawnictwach okazalszych a tym samym wymagają
cych więcej i różnorodnych starań.

Dzieło dwutomowe — zawierające szereg, wiążących 
uwagę, żywo nakreślonych szkiców z dziejów tej po
łaci kraju od czasów najdawniejszych aż po dzień dzi
siejszy, i dalej z zakresu geografii, przyrody, historii 
sztuki śląskiej, etnografii, życia gospodarczego i kul
turalnego, wreszcie aktualnych osiągnięć — dokładnie



odpowiada zadaniom, jakie mu wytyczyła redakcja 
a scharakteryzował w słowie wstępnym prof. W ojcie
chowski jako mającym na celu „zespolenie duchowe 
społeczeństwa polskiego z Ziemiami Odzyskanymi po
przez stworzenie przeświadczenia i przekonania, że 
wróciliśmy na szlak naszych starych ziem macierzy- 
stych“ . Dzięki starannemu obmyśleniu i przygotowa
niu, wytrawnym piórom i pięknej oprawie graficznej 
książka posiada wszelkie dane do spełnienia swojego 
posłannictwa.

Autorów jest wielu, toteż trudno w ramach krótkiej 
reoenzji wszystkich wymienić, względnie wyliczyć 
kilku z pominięciem innych, skoro każdą z tych prac 
ożywia jeden duch głębokiego kultu dla odzyskanej 
ziemi, której 600-letnia krzywda nie zdołało poko
nać, zetrzeć z niej piętna polskości, wydrzeć i zdep
tać niezliczonych i bezcennych dla polskiej prawdy 
pamiątek. A mówią one dzisiaj jawnie i głośno, jak 
tutaj było i co było, z czyjej to krwi, trudu a potu po
witały podwaliny gospodarki i kultury śląskiej. I j e 
szcze — jakiego rzędu była ta kultura i włodarstwo, je 
żeli umiały tchnąć w swoje dzieła taką moc oporu 
i wytrzymałości na długi ciąg stuleci najbrutalniejszego 
ucisku i tępienia.

To nie mit i nie legenda — owe w księgach para
fialnych zatajone rodowody, litanie nazwisk polskich, 
napisy cmentarne, zabytki, obrzędy, zwyczaje, zapiski 
archiwalne, typy i brzmienie nazw olbrzymiej większo
ści miast, w s i( !) i m iasteczek— nazw, które dla Niem
ców nie kojarzyły się z niczym, gdy dla nas są one tak 
zrozumiałe i pełne treści.

Kraina dolnośląska jest dla polskiego badacza, pisa
rza, literata niewyczerpaną skarbnicą tematów. Bieg 
jej dziejów po oderwaniu od Polski pełen wstrząsów, 
targów, zapoznania przez swoich i ciemięstwa przez 
obcych, rodzi nakaz i wolę poszukiwań i badania, obra
zowania i rozgłaszania w każdej formie czy to nauko
wej, literackiej, muzycznej, plastycznej czy malarskiej, 
każdego najmniejszego ogniwa w tym łańcuchu dziejo
wym.

Instytut Zachodni, rozpoczynając cenną publikacją 
p. t. Dolny Śląsk cykl wydawnictw „Ziemie Staropol- 
ski“, daje potemu dobry przykład i zachętę.



Rozplanowanie dzieła z podziałem na trzy części: 
1) Z lotu Białego Orła 2) Szlakiem wędrowca 3) P ra
cą rąk i mózgów, stworzyło dobrze sklepioną pozycję, 
umożliwiającą każdemu czytelnikowi bliższe zapozna
nie się ze znaczeniem, wartością i pięknem tej ziemi 
a pomocną w ocenie tragizmu losów przeszłych i osią
gniętej wreszcie sprawiedliwości.

„Już to wskrzesło, co ongiś tu było...“ tymi sło
wami młodego osadnika-poety śpiewają pola i lasy 
dolnośląskie, huczą nimi fabryki, gwiżdżą kominy, 
dzwonią kilofy górnicze. Ale to jeszcze nie wszyst
ko. Gdy Zbyszko Bednorz rozmawiał z górą Ślęzą, 
górą Sobótką, tą prastarą kolebą życia plemiennego 
ludu śląskiego, przekonał się, że jest naładowana 
tajemnicami. „Tylko ucho wyostrzyć, tylko serce na
tężyć. Kryje Ślęza nie odkryte przez nikogo, do dnia 
dzisiejszego prawdy11. Obawali się Niemcy odkrywać 
te prawdy drzemiące w łonie ziemi. Dla polskiego pre- 
historyka będą one wdzięczniejszą dziedziną.

I historia ma tutaj jeszcze wiele do powiedzenia. 
E. Maleczyńska końcem swojego iskrzącego się pióra 
wniesie jeszcze napewno niejedną cenną wiadomość 
i trafną koncepcję.

W ymieniając na zakończenie, wbrew poprzedniemu 
zastrzeżeniu, te dwa nazwiska, oddaję należną cześć 
po kolei wszystkim współautorom, którzy przekazali 
społeczeństwu owoce swojego trudu, wiedzy i talentu 
w tej pięknej i ciekawej książce.

Zofia Gostomska-Zarzycka

S t a n  i p o t r z e b y  n a u k i  p o l s k i e j  n a  D o l 
n y m  Ś l ą s k u .  Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. 
Seria II, nr. 10, Katowice—W rocław 1947, s. 124.
Po upływie przeszło dwóch lat przychodzi omówić 

nam referaty, wygłoszone na konferencji naukowej, 
odbytej 6 kwietnia 1946 z inicjatywy Instytutu Ślą
skiego we Wrocławiu. Rzecz jasna, że inne jest do 
nich podejście dzisiaj, aniżeli byłoby w początkach 
budowania nauki polskiej na odzyskanym Śląsku.

Szereg badaczy omówiło postulaty i możliwości 
najpilniejszych prac w zakresie rozmaitych działów



nauki, zwracając uwagę na ich walory, mające odszu
kać tradycję łączności Śląska z Polską, lub tę łącz
ność w czasie bieżącym zacieśnić.

Obecnie z perspektywy ubiegłych lat m o ż e m y  
stwierdzić, że obserwacje i supozycje referentów isto
tnie chwytały najbardziej podstawowe i konieczne 
problemy, domagające się szybkiego skontrolowania 
i opracowania. Dowodem tego jest fakt ukazania się 
w międzyczasie szeregu podstawowych prac o Śląsku 
z zakresu różnych dyscyplin, że wymienimy tu choćby 
prace historyczne Maleczyńskiego, Piwafskiego, Bary
czą czy Popiołka.

W tym zakresie uwzględnione zostały według po
stulatu referenta prof. Czaplińskiego ogólne dzieje 
Śląska i dzieje miast śląskich. Pojawiły się m onogra
fie osób na Śląsku działających, ujawniono wreszcie 
więzy łączące Śląsk z Polską. Niewątpliwie, że jeszcze 
bardzo dużo pozostało do opracowania i to z pośród 
problemów konkretnie wysuniętych przez referenta, 
jak i przez niego pominiętych.

W zakresie historii można bowiem przy planowa
niu prac wyjść od szczegółowych dezyderatów, jak to 
uczynił prof. Czapliński, albo też zastanowić się nad 
tym, co mogą opracować poszczególne działy nauki 
historycznej. W tym drugim przypadku okaże się, że 
o ile historia polityczna została w dotychczasowym do
robku uwzględniona w najwyższym procencie, o tyle 
historia kultury i oświaty (o polskości w szkołach 
średnich W rocławia mówi Mieczysław W alter przy 
okazji opracowania księgozbioru Daniela Vogla, So
bótką 1947 i odb.), wojen i wojskowości (jedna praca 
Maleczyńskiego), społeczno-gospodarcza i t. p. mają 
zaległości bardzo duże.

Wprawdzie warsztaty pracy naukowej na Śląsku 
ciągle jeszcze nie dorównują poziomowi odpowiedni
ków w Polsce Centralnej i jest to w pewnym stopniu 
wytłumaczeniem opóźniania się, ale niemniej uważać 
należy, że dużą pomocą i ułatwieniem byłoby tu w pro
wadzenie planowania. Zmiana systemu organizacji 
badań, przy należytym otoczeniu ich opieką finansową 
może iwydatńie przyspieszyć realizację postulatów 
konferencji naukowej z 1946 roku. Dorobek dotych



czasowy pozwala swierdzić, że wśród naukowców ślą
skich istnieje entuzjazm pracy nie mniejszy od entu
zjazmu polskich robotników.

Bronisław Kocowski

S t a n i s ł a w  R o s p o n d ,  Zabytki języka polskiego na 
Śląsku z 23 ilustracjam i. W rocław—Katowice 1948, 
8°, s. 264. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego. Pa
miętnik Instytutu Śląskiego. Seria II, nr. 15.
Omawiając tę pracę na łamach Sobótki pragnę zwró

cić uwagę jedynie na jej stronę historyczną i metodę 
opracowania, pozostawiając rozpatrzenie jej z punktu 
widzenia filologicznego powołanym do tego fachow
com.

Autor podzielił pracę na sześć rozdziałów, z których 
każdy rozpada się na podrozdziały, a te z kolei na ustę
py, oznaczone paragrafami. Zestawiamy je według roz
działów i podrozdziałów. Rozdział I: Średniowiecze. 
A. Wyrazy oddzielne w dokumentach łacińskich (nazwy 
miejscowe oraz imiona osobowe). B. Proza religijna. 
C. Pieśń religijna i świecka. D. Prototypy słowników. 
Rozdział II: Humanizm i reformacja. Rozdział III: Ję 
zyk polski w życiu codziennym (materiały rękopiśmien
ne). Rozdział IV: Pierwsze zbiory i ,,prace“ dialekto- 
logiczne XIX w. Rozdział V: Atak i obrona polszczyzny 
śląskiej. Rozdział VI: Naukowe teksty i prace gwaro- 
znawcze.

Dla zrozumienia okoliczności, wśród jakich powstała 
ta praca, podkreślić trzeba, iż autor wydał w bieżącym 
roku jeszcze 5 innych publikacyj. Jak z jednej strony 
pochwalić można zapobiegliwość autora w kierunku 
ogłaszania prac, związanych ze Śląskiem, tak z drugiej 
strony dopatrujemy się w ilości ogłoszonych prac n ie
wątpliwego zmniejszenia tych walorów, jakich wy
maga się od pracy naukowej. Jaskrawym przykładem 
tego jest omawiana praca, na której zaciążył zgubny 
pośpiech a w rezultacie niestaranność i niedokładność. 
Choć pomysł zebrania i omówienia zabytków języka pol
skiego na Śląsku, opracowanych już poprzednio w prze
ważnej części w szeregu rozprószonych studiów przez 
Brucknera, Nehringa, Bystronia i wielu innych, był 
szczęśliwy, to jednak ubolewać należy, iż nie dokonano



tego starannie, tak, jak to zrobił Łoś w swej pracy 
(Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków 
językowych. Lwów—W arszawa 1922), która miała być 
przewodnikiem dla autora. Niestety, autor nie daje na 
wzór Łosia starannego uwzględnienia wyników lite ra 
tury i krytycznego omówienia źródeł. Omawiana praca 
budzi pod względem metody opracowania i naukowości 
szereg zastrzeżeń i wątpliwości. Już w przedmowie 
razi brak krótkiego nawet omówienia sposobu zebrania 
materiału rękopiśmiennego w bibliotekach i archiwach. 
W tym kierunku korzystał autor niewątpliwie z pew 
nych ułatwień ze strony różnych osób i instytucyj,
0 czym w tym miejscu zupełnie nie wspomina. Mimo
chodem zrobione uwagi w tekście pracy nie odzwier
ciedlają chyba wyświadczonej usługi w tym kierunku 
ze strony postronnych osób.

Przechodząc do zastrzeżeń zasadniczej wagi, stw ier
dzić wypada, iż obfitości nagromadzonych m ateria
łów źródłowych językowych nie odpowiada należyte 
uwzględnienie danych źródłowych historycznych, a na
wet widać bagatelizowanie tychże dowodów na rzecz 
językowych, świadczy o tym takie sformułowanie zda
nia we wstępie do I rozdziału na stronie 7: .,Gdybyśmy 
nie mieli żadnych innych dowodów historycznych, tylko 
ten bogaty m ateriał ono-toponomastyczny, to on by aż 
nadto wystarczał do stwierdzenia odwiecznej polskości 
tej ziemi“ . Tymczasem nie jest przyjęte w nauce po
pieranie tez naukowych tylko jednostronnym m ateria
łem. W omawianej pracy razi brak podstawowych prze
słanek historycznych. Dowodem niech będzie fakt lek
komyślnego przeniesienia daty Psałterza Floriańskiego 
z końca XIV wieku na jego pierwszą połowę. To, co 
w nauce od dawna jest ugruntowane, udowodnione
1 już bezsporne, co najważniejsze w podręcznikach roz
powszechnione, to przekreślił autor na str. 48 w jed 
nym zdaniu, które brzmi: ,,Psałterz floriański jest n a j
ważniejszym zabytkiem polskim z pierwszej połowy 
XIV wieku“ . Po takim określeniu chronologii „Psałte
rza Floriańskiego'1 przyjmuje jednak za Bernackim 
(str. 48),  iż „spisany został w klasztorze kanoników 
regularnych w Kłodzku z przeznaczeniem dla biblioteki 
królowej Jadwigi". Cóż powiedzieć można o takim łą
czeniu faktów i o takiej metodzie naukowej? Wydaje



się, iż można tylko ubolewać nad lekkomyślnym i n ie
odpowiedzialnym przekreślaniem żmudnych wysiłków 
badaczy Psałterza Floriańskiego. Nie popełnili oni 
w ciągu stu lat takiego błędu w chronologii Psałterza 
FI.', natomiast popełnił dopiero autor w omawianej 
pracy. Widocznie niezrozumiałe jest dla autora, iż 
psałterz został przepisany z końcem XIV wieku na pod
stawie pierwowzoru, który mógł pochodzić z początku 
XIV wieku, a tym samym reprezentuje cechy językowe 
tego pierwowzoru i stąd te kombinacje chronologiczne, 
pozostające w sprzeczności z przesłankami historycz
nymi.

Nieodpowiednio przedstawia się sposób powoływa
nia wiadomości z literatury i cały aparat pomocniczy 
w formie przypisków. O korzystaniu bowiem z litera
tury i przy powoływaniu się na nią powiadamia autor 
w sposób ogólnikowy i niewystarczający. Na przykład, 
przyjmując na podstawie wyników pracy Aleksandra 
Birkenmajera (w pracy na str. 53 podano mylnie 
J. B irkenm ajer), że psałterz wrocławsko-praski pisał 
kopista A. psałterza floriańskiego, podaje w przypisku: 
por. wyd. Psałt. Flor. z r. 1939. Gzy to ma być kom
pletny przypisek? Na str. 139 cytuje: Mosbach 53—54, 
69—70, bez tytułu pracy. Na str. 197 pisze: „podaję 
za Brucknerem, ale tytułu pracy nie wymienia; na 
str. 107 zaznacza: przedrukowane u W. Ogrodzińskiego, 
ale w jakiej pracy, tego nie podaje. Można te przykłady 
mnożyć. Z drugiej strony jednak wdaje się autor od 
czasu do czasu w skrupulatne objaśnienia, ale tylko tam, 
gdzie chodzi o literaturę z zakresu językoznawstwa 
(strona 9 pracy). Tymczasem pożądanym było trzymać 
się jednej zasady i informować każdorazowo w formie 
przypisków źródło zaczerpnięcia wiadomości z litera
tury. Bo skąd np. zaczerpnął autor (str. 122) tę w ia
domość, że Vogel zaczął drukować pomniejsze podręcz
niki do języka polskiego j u ż od 1774, skoro w roz
prawce, poświęconej temu poloniście (M. W a l t e r ,  
Księgozbiór wrocławskiego polonisty Daniela Vogla, 
Sobótka, II, i odbitka, Wrocław 1948 (luty), str. 39) 
czytamy, że już od roku 1768 wychodzą jego podręcz
niki. Na podstawie tej pracy wie autor o tym i już na 
następnej stronie (123) pisze tak: W roku 1768 wy
chodzi u Fryderyka Korna starszego książka do czyta-



nia: ,,Rozmaite uciechy..." Jak widać z powyższego 
popełnia autor sprzeczności, co wytłumaczyć można 
tylko nieprzemyśleniem materiału. Pierwszą w iado
mość błędną (o drukowaniu pomniejszych podręczni
ków j u ż  od roku 1774) zaczerpnął z pracy E. M a
r c z y ń s k i e j :  Polskie tradycje naukowe i uniw er
syteckie Wrocławia, W rocław 1946, str. 55, k t ó 
r e j  z u p e ł n i e  n i e  c y t u j e .  Zadajmy sobie trud 
porównania ustępu, dotyczącego Yogla, zawartego
w pracy E. Maleczyńskiej i 
E. Ma l e c z y  ń s ka ,  sir. 55.

W r. 1785 wydaje Daniel 
Vogel czterystastronową pol
ską książkę do czytania „na 
pożytek i snadniejsze pojęcie 
polskiego języka dla młodzi 
kwitnącej szkoły realnej wro
cławskiej Marii Magdaleny" 
bowiem choć książek jest dużo, 
niewszyscy „co kochają się 
w polskim języku11 mogą je te
raz snadnie dostać. Vogel, na
uczyciel szkoły Marii Magda
leny drukował pomniejsze pod
ręczniki do języka polskiego 
już od r. 1774, a później po
prawiał gramatykę Monely 
i współpracował przy jej prze
druku.

w pracy omawianej.
St. R o s p o n d ,  str. 122.

W 1785 r. wydaje Daniel 
Yogel (1742—1829) czterysta- 
stronicową polską książkę do 
czytania „na pożytek i snad
niejsze pojęcie języka polskiego 
dla młodzi kwitnącej szkoły re
alnej wrocławskiej Marii Mag
daleny11, gdyż choć książek jest 
dużo, to jednak „nie wszyscy 
co kochają się w polskim ję
zyku11 mogą teraz snadnie je 
dostać. Vogel też drukował 
pomniejsze podręczniki do ję
zyka polskiego już od 1774 r„ 
a potem poprawiał gramatykę 
Monety i współpracował przy 
jej przedruku.

W dalszej dopiero kolejności podaje szczegóły bio
graficzne Vogla, zaczerpnięte z pracy, wyżej cytowa
nej, jednak w przedstawieniu robi to wrażenie jakby 
sam do tych szczegółów doszedł na podstawie bezpo
średnich źródeł (cytuje bowiem inwentarz księgo
zbioru D. Vogla, Estreichera Bibliografię, zamiast po
wołać się w tym właściwym miejscu (na str. 122) na 
pracę o Voglu, która podaje odpowiednie szczegóły 
biograficzne o nim. Był więc potrzebny przypisek 
przede wszystkim na tej stronie. Gdyby autor trzymał 
się systematycznego porządku, byłby uniknął powta- 
rzań, bo o słowniku polsko-niemieckim D. Vogla z ro 
ku 1786 pisze na stronie 123 i 126. Na stronie 53 pracy



rozważa autor stosunek, jaki zachodzi między psałte
rzem floriańskim a wrocławsko-praskim i przy tej spo
sobności tak pisze: ,,na podstawie faksymile tego frag
mentu (wrocławsko-praskiego psałterza). zamieszczo
nego w pomnikowym wydaniu Ps. FI. z 1939 r. 
(psalm 1) stwierdzamy różnice tekstu“ (to znaczy 
między nim a psałterzem floriańskim) i zestawia je. 
Tymczasem mija się to z prawdą. Podaje te różnice 
tekstu nie na podstawie faksymile (nie zachodziła ku 
temu potrzeba), lecz na podstawie pracy prof. Ale
ksandra Birkenmajera, który zajął się bliżej tymi róż
nicami tekstu i, uwzględniając już poprzednie uwagi 
w tym kierunku L. Bernackiego, zestawił je w swej 
pracy p t . : Psałterz Floriański jako zabytek kaligrafii. 
Paleograficzny rozbiór rękopisu, wydanej w zbioro
wej pracy zatytułowanej: Psałterz floriański łaciń- 
sko-polsko-niemiecki wydali Ryszard Ganszyniec, W i
told Taszycki i Stefan Kubica ... pod redakcją Ludwika 
Bernackiego, Lwów 1939. Na stronie 62 tej pracy w i
dzimy zestawione istotne i zasadnicze różnice przekładu 
polskiego w obu tekstach (wrocławsko-praskim i flo
riańskim ), które przedrukował autor ,,Zabytków języka 
polskiego'1 na stronie 53, niepotrzebnie powołując się 
na faksymile zamiast wyraźnie i otwarcie na pracę 
Al. Birkenmajera, skąd zaczerpnął krytyczne uwagi 
(stwierdzone różnice tekstu).

W ogóle stwierdzić trzeba, iż autor lubi nielojal
nie, po uwzględnieniu wyników literatury, powoływać 
się tylko na źródło, a nie literaturę, która już dane 
zagadnienie źródłowo opracowała. Niech świadczy 
o tym znowu inny ustęp pracy autora na stronie 
55, gdzie mówi o wygłaszaniu kazań we W rocła
wiu po polsku. Powołuje się tutaj na jeden z rę 
kopisów z r. 1342 p t . : Speculum ecclesiae, sermones 
de tempore et de sanctis per manus Joh. de Zoraw. 
Wspomniano tam właśnie o wygłaszaniu kazań w ,,pa- 
terna linąua", a autor o tym się dowiedział, jakby wy
nikało z przypisku, wprost z rękopisu, znajdującego się 
w Bibliotece Uniw., a oznaczonego syg. I F 467. Tym
czasem dowiedział się o tym nie z rękopisu powyższćgo, 
którego w ręku nie miał, lecz z pracy W. Ogrodziń- 
skiego: Stan i potrzeby nauki polskiej w zakresie p i
śmiennictwa śląskiego, zamieszczonej w pracy zbio-



rowej, zatytułowanej: Stan i potrzeby nauki polskiej 
o Śląsku. Praca zbiorowa pod redakcją Romana Lut- 
mana, Katowice 1936. Na stronie 223—224 tej pracy 
pisze autor o tym wszystkim i wymienia sygnaturę rę 
kopisu I F 467. Cenna ta praca W. Ogrodzińskiego (nie 
wymieniona zresztą zupełnie w pracy autora „Zabyt
ków języka polskiego" nawet w spisie ważniejszej lite 
ratury) i nowsza z roku 1946 p t . : Dzieje piśm iennic
twa śląskiego, t. I, W rocław 1946, str. 213, 3 nlb, za
mieszczona w Pamiętniku Instytutu Śląskiego, seria II, 
nr. 4, — były kopalnią wiadomości dla autora pracy, 
przy czym ta ostatnia zacytowana została tylko 
w 4 miejscach w sposób ogólnikowy i nic nie znaczący. 
Np. na stronie 107 pisząc o Jerzym Bocku (1621— 
1690) i jego dziełach zaznacza, iż były przedrukowane 
przez W. Ogrodzińskiego w roku 1936, ale tytułu pracy 
nie podał i nie wymienił w spisie najważniejszej lite 
ratury, pomieszczonym na końcu pracy. Na stronie 108, 
wr przypisku zaznaczył: Ogrodziński op. cit. 71, tym 
czasem tytułu dzieła poprzednio nie podał, dopiero na 
stronie 182. Tutaj zacytował pracę Ogrodzińskiego z tej 
racji, że ten nie wymienił anonimowego autora prze
wodnika językowego polskiego i śląskiego, zatytuło
wanego: Der hoch-u. plattpolnische Reisegefahrte fur 
einen reisenden Deutśchen nach Sudpreussen u. Ober- 
schlesien... Breslau u. Leipzig 1804. Tymczasem 
stwierdzamy, iż brak cytatów tej pracy w istotnych 
miejscach, gdzie korzysta autor z niej pełną garścią jak 
np. na stronach 54—55, 94—96, 99—121. Aby nie być 
gołosłownym zwrócimy uw^agę na jedno z tych miejsc, 
gdzie autor zajmuje się Gdaciuszem i Herbiniusem. 
Równocześnie podaję ustęp z Ogrodzińskiego, Dziejów' 
piśmiennictwa śląskiego, t. I. Przy zestawieniu tych 
ustępów uderza ich zgodność przy zupełnym braku po
wołania się prof. Rosponda na pracę Ogrodzińskiego. 
Oto ustępy zestawione:
W. O g r o d z i ń s k i ,  s. 69.

Jeżeli Gdacius zajmował 
się porównywaniem języka li
terackiego polskiego z narze
czem śląskim, to Hertinius pi 
sząc na ogół czystym językiem

S t. Ro s p o n d ,  s. 107.
Gdacius zajmował się po

równywaniem języka literac
kiego z narzeczem śląskim, 
a Kapusta-Herbinius uważając 
za jedynie poprawny „wielko-



polskijn („wielkopolskim sty- 
lem“) okazuje nieudolną 
wprawdzie, aie znamienną na 
owe czasy dążność do porów
nywania polskich slow z języ
kiem hebrajskim, z którego 
wywodził języki słowiańskie. 
W Religiosae Kijoviensium 
Cryptae etc., Jena (na przed
niej okładce Królewiec) 1675, 
podaje szereg słów mających 
podobny wygiąd do hebraj
skich. Są tu nie tylko zapoży
czone jak: mirra, aloes, hizop, 
szafir, bisior, ale także kilka
dziesiąt innych jak: baba, ulica, 
mamka, bucham, ból. goły. 
ogar, koło, gaj, dyl, droga, 
dziad, dudy, duma, góra, rżeć, 
komin, kłoda, kurczyć się, 
korżyć się...

polski styl (kształt mowy)“ 
porównywał polskie wyrazy 
z językiem hebrajskim, z któ
rego wywodził języki słowiań
skie. W Religiosae Kijovien- 
sium Gryptae etc. Jena 1675 
podaje szereg wyrazów podob
nych do hebrajskiego, przede 
wszystkim zapożyczone: mirra, 
aloes, hizop, szafir, bisior, też 
takie jak: baba, ulica, mamka, 
bucham, ból, goły, ogar, koło. 
gaj, dyl, droga, dziad, dudy, 
duma, góra, komin, kłoda, 
kurczyć się itp.

Na stronie 207 pracy korzysta autor, mówiąc o ksią
żce Schummla, z artykułu prof. Olszewicza B., zamiesz
czonego w czasopiśmie Śląsk, R. I, 1946, nr. 3/4, 
str. 11, pt. „W ertując stare książki i mapy...“ , którego 
nie cytuje.

Jak widać autor skrzętnie zużytkował wiadomości 
z literatury, jednak nie uszanował trudu innych przez 
należyte zacytowanie ich prac, które były dla niego 
podstawą w konstrukcji. Nie może się zaś tłómaczyć, 
iż ze względu na charakter wydawnictwa nie był do 
tego zobowiązany, bo przecież na stronie 9 swej pracy 
dał próbkę przypisków, które zajęły prawie całą stronę, 
tym samym mógł rzetelnie postąpić też w innych przy
padkach. Wszystkie przypiski powinien był autor da
wać według jednej metody w odpowiednim miejscu, 
a nie wplatać w tekst, gdyż deformuje tym właściwą 
jego treść. W wykazie literatury, jeśli pominiemy braki 
najważniejszych pozycyj, stwierdzić można podawTanie 
niedokładnych i niekompletnych tytułów jak np. Psał
terz Floriański, wyd. Ossol., Lwów 1939, dalej przy 
wydawnictwach ciągłych podano z zasady tylko rok



wydania pierwszego tomu z adnotacją nn. (następne), 
chociaż autorowi mógł być potrzebny tylko poszcze
gólny tom. Dla kontroli więc pracy na podstawie tak 
podanej literatury ułatwienia nie ma. Nie będziemy już 
dalej mnożyć przykładów popełnionych uchybień i błę
dów (np. na str. 186 zauważyliśmy błędną datę u ro
dzenia J. S. Bandtkiego zamiast 1768 podano 1738, 
dalej na str. 168—176 przy zestawianiu poloników a r
chiwalnych razi cytowanie proweniencji tych zbiorów 
w brzmieniu niemieckim jak Vincenzkloster Breslau, 
Zistercienserkloster Himmelwitz, chociaż można było 
podać po polsku a w nawiasie zostawić brzmienie niem.

Mieczysław Walter

St< R o s p o n d ,  Skorowidz ustalonych nazw m iejsco
wości na Ziemiach Odzyskanych według uchwał 
Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Mini
sterstwie Administracji Publicznej. W rocław 1948, 
8°. 339 str.
Od 19 maja 4946 r.' ogłasza ,,Monitor Polski11 roz

porządzenia o ustaleniu nazw miejscowych na Zie
miach Odzyskanych. Dotąd (listopad 1948) ogłoszono 
8 takich spisów, obejmujących ponad 10.000 nazw, 
przy czym świeższe zawierają coraz to mniejsze osady. 
W ostatnim spisie spotykamy już i nazwy rzek. 
W obrębie jednego spisu osad pewnej kategorii w iel
kościowej uporządkowano nazwy alfabetycznie według 
brzmień niemieckich. Rozporządzenia pozwalają uży
wać nazw tylko w brzmieniach ustalonych. Przewi
dziano sankcje za przekroczenia tych przepisów.

Ogłoszony w tej formie w „Monitorze11 materiał to- 
ponomastyczny nie nadaje się jeszcze do użytku ogól
nego, zbyt bowiem dużo czasu zajmowałoby na jego 
podstawie szukanie danego brzmienia. Konieczność 
uprzystępnienia i usystematyzowania nazw nowych 
była oczywista, jeżeli miały one dotrzeć do zaintereso
wanych. Zadanie podania tego w formie strawniejszej 
wykonał prof. St. Rospond, który zestawił owe brzm ie
nia dla całości Ziem Odzyskanych i powiatu gdań
skiego alfabetycznie, raz według brzmień ustalonych



przez komisję, a drugi raz według nazw niemieckich 
z 1939 r.

Prof. Rospond ograniczył się w swoich zestawie
niach do nazw miast, gromad, stacyj kolejowych i zdro
jowisk, pominął natomiast osiedla nie tworzące gro
mad. W części polsko-niemieckiej dodał poza nazwą 
polską i niemiecką, drugi przypadek nazwy polskiej, 
charakter prawny osady, powiat oraz ilość mieszkań
ców w 1939 r.

Celem niniejszego sprawozdania nie jest ocena prac 
Komisji Ustalania Nazw, bo wydaje się ona niecelowa 
wrobec przesądzenia sprawy przez rozporządzenia. Na
tomiast uzasadnione będzie wysunięcie pod adresem 
prof. Rosponda sugestii, która — zdaniem podpisa
nego — powinna przyczynić się do dalszego uprzystęp
nienia ustalonych przez komisję terminów.

Jak wiadomo, w chwili ogłoszenia nomenklatury 
stworzonej przez komisję istniała już na Ziemiach Od
zyskanych nomenklatura powstała spontanicznie, w bar
dzo wielu wypadkach od niej różna. Mimo publikacji 
w ,,Monitorze“ często do dzisiaj używane są owe p ie r
wsze nazwy. Utrwalił je jeszcze fakt długiego posługi
wania się nimi przez administrację państwową. Szereg 
wydawnictw, w pierwszym rzędzie oficjalnych map, 
dotąd używanych, rejestruje owe pierwsze nazwy, bo 
z chwilą wydania ,,Monitor“ ich jeszcze nie ogłosił. 
Dla przeciętnego obywatela zainteresowanego nazwami 
miejscowymi na Ziemiach Odzyskanych, nie stanowi 
problemu nazwa niemiecka, bo z nią, o ile zwłaszcza 
później tu osiadł, często się nie zetknął, problemem są 
tylko nazwy pierwsze i drugie, a problemowi temu 
chyba już dość papieru i atram entu poświęcono. Rów
nie więc ważnym jest część druga (niemiecko-polska) 
wydawnictwa prof. Rosponda byłoby odpowiednie ze
stawienie, które dobrą oddałoby przysługę w rozpo
wszechnieniu i utrwaleniu rozporządzeń ,,Monitora“ .

Józef Wąsowicz



T a d e u s z  D o b r o w o l s k i :  Sztuka na Śląsku.
Z 173 ilustracjam i. Katowice—W rocław 1948. 8°.
str. 392 +  3 nlb. W ydawnictwa Instytutu Śląskiego.
Pam iętnik Instytutu Śląskiego Seria II. 12.
Przed kilku miesiącami wyszła pod tym tytułem, 

dzięki Instytutowi Śląskiemu (Katowice—W rocław) 
książka blisko 400-stronicowa, ozdobiona 173 ilustra
cjami. Należy powitać ją  z całym uznaniem ze strony 
kół fachowych i z niemałą wdzięcznością społeczeństwa, 
pragnącego pogłębiać się w znajomości problemów pol
skich na wschód od Odry i Nysy. Praca ta bowiem od
powiada równocześnie wymaganiom naukowym i po
trzebom sfer szerszych, aby zbyt trudne dla nich pro
blemy zwłaszcza przez terminologię nie stanowiły szko
pułu odstręczającego. Każ^de prawie określenie obcego 
pochodzenia jest z miejsca objaśnione. Gały wykład 
cechuje jasność i niełatwa sztuka pogodzenia przy- 
stępności ze ścisłością.

Dzieło to, jak sam autor we wstępie zaznacza, nie jest 
ani inwentarzem zachowanych na Śląsku zabytków, ani 
przewodnikiem po zabytkowych miejscowościach, lecz 
przede wszystkim historią zjawisk artystycznych te re 
nu, z uwzlędnieniem zabytków bez względu, czy ostat
nio ocalały, czy przepadły w wojnie. Zbyt wiele z nich 
uległo zniszczeniu, aby inne podejście nie dawało obra
zu zbyt niedokładnego. A że przepadło też niejedno 
z tego, co Polaka szczególniej obchodzi, dobrze się 
stało, że autor uwiecznił wszystko najważniejsze, co 
prawdę o Śląsku, o jego polskości, o jego międzynaro
dowej doniosłości w dziejach kultury mocnym głosem 
obwieszcza.

Mało kto w Polsce był tak, jak Dobrowolski powo
łany do podjęcia się równie poważnego zadania. Stał 
przecież przed wojną wiele lat na posterunku dyrektora, 
dokładniej mówiąc zasłużonego organizatora Muzeum 
śląskiego w Katowicach, zrealizował budowę pięknego 
gmachu tej instytucji, którą dzicz niemiecka zniszczyła 
doszczętnie. Historii sztuki śląska poświęcił wiele prac 
drukowanych, omawiających poszczególne problemy 
w obszernym nieraz zakroju, nie zaniedbując przy tym 
zagadnień sztuki ludowej śląskiej, które opracowywał 
wespół z małżonką.



Zniszczenie pięknie rozkwitłej instytucji oddziałać 
by mogło na kogo innego zniechęcająco. Cios dla dzia
łacza i dla całego naszego społeczeństwa był wielki. Do
browolski dał przykład nieugiętej woli polskiej i n a j
mądrzejszej formy odwetu w czasie, gdy trzeba było 
mężnie contra spem sperare. W yjawia się to najskrom 
niej z trzech słów wzmianki, że książka była gotową do 
druku już w 1945 r. Kto się w jej bogatą treść wgłębił 
a rozległość tematu i sposób opracowania poznał — zdać 
sobie musi sprawę, że już w czasie wojny, wśród prze
śladowania polskiej nauki przez hitleryzm, tekst przy
gotowywał. Wiemy wszyscy, jak trudną była wówczas, 
od strony walki o byt materialny zaczynając, potajemna 
praca polskiego naukowca.

Jesteśmy w szczęśliwym położeniu, że nie znaj
dujemy w dziele rażących braków, które przecież w a
runkami z czasu wojny i w pierwszym powojennym 
roku byłyby w zupełności usprawiedliwione. Jeżeli 
miejscami dorzucimy tutaj jakie uwagi, to nie tyle dla 
wiadomości autora, który posiada całą ich kopalnię, ale 
dla czytelników Sobótki. Autor znajdował się w niem a
łym kłopocie, jak zmieścić właściwe naświetlenie 
wszystkich poruszanych zagadnień. Niektóre z nich, za
sadnicze a doniosłe w ogóle, dla całej historii kultury 
Polski, Dobrowolski stawia w sposób nam szczególnie 
bliski; ale tak zwięźle, że rację w zupełności przyznać 
mu może, naw;et wśród historyków sztuki raczej ten 
tylko, co nad danym odcinkiem wiedzy szczególniej 
długo ślęczał. Historia sztuki polskiej i jej związków 
z cudzą, stanowi kompleks zbyt obszerny, aby każdy 
w tej mierze fachowiec, każdą dziedzinę jej mógł do
statecznie przeorać. Cóż dopiero, gdy mówić o uczonych 
specjalistach z dziedzin jedynie sąsiednich lub zazębio
nych; cóż dopiero gdy chodzi o sfery inne, bardzo ogó
łem oświecone, ale względem historii sztuki sfery m i
łośników, jakże zresztą pożądanych. Dopiero z przeko
nania bezwzględnego wszystkich tych czynników razem 
wciętych, zrodzić się może skuteczne oddziałanie na 
obiegające jeszcze ogół opinie, które, gdy o Polskę 
i wTartość jej kultury chodzi, tak bywają bałamutne, ba, 
nawet Niemcom nieraz na rękę.

Dlatego z powodu publikacji zatrzymamy się przy 
niektórych punktach dłużej. Raz, aby wagę danych no



wych poglądów podnieść ■— powtóre, aby dorzuceniem 
pewnych uzupełnień ugruntowanie ich i rozpraszanie 
szkodliwych bałamuctw wzmocnić. Jeżeli zaś z rzadka 
zdarzy się tu polemika, to charakterystycznym1 dla w ar
tości książki z naszego punktu widzenia będzie, że jej 
się okaże mało w stosunku do wiedzy i trafności m nó
stwa spostrzeżeń, jakie książka przynosi.

,,Sztuka na Śląsku44 obejmuje w systematycznym po
rządku omówienie wszystkich działów artystycznej pro
dukcji terenu, w każdym kolejnym okresie, od późnej 
prehistorii i zarania dziejów polskich, poprzez epoki 
następne aż po XX-ty wiek. Jasnym jest wobec tego, że 
wyczerpująca recenzja zamienić by się musiała na ro 
dzaj osobnej rozprawy.

Podnosić więc będziemy tylko co najważniejsze a na- 
samprzód, że słusznie autor stoi na stanowisku koniecz
nej kollaboracji' polskich historyków sztuki ze specja
listami w prehistorii, co jest podejściem dopiero od 
niedawna torującym sobie należnie szeroką drogę; tym 
słuszniej, że dopiero z tej współpracy wyniknąć może 
należyte oświetlenie zarania naszej historii sztuki aż po 
wiek XIII. Dzięki temu autor tym lepiej uwydatnia zwią
zek kultury tego obszaru i to związek najściślejszy z kul
turą całej Polski. Uparte echa wieków i prawieków w tej 
mierze dają się poznać w sztuce ludowej po dziś dzień. 
Szczególniej dobitnie zaznacza się to przez ciągłość 
w ludowym — ongiś ogólnopolskim — budownictwie 
drzewnym. Nawiasowo zaznaczamy, że w związku z ty 
mi badaniami zawdzięczamy autorowi, dostarczony na 
Wystawę historyczną w obrębie W rocławskiej W. Ż. O. 
z r. 1948, zarys mapy, uwypuklającej nierozerwalny 
związek polskiego budownictwa ludowego na Śląsku 
z takimże południowo-zachodniej Małopolski i ziem 
przyległych do niej w kierunku północnym.

Wolałoby się jedynie, aby autor jeszcze silniej pod
kreślił odwieczność i długotrwałość takich związków, 
ba, nawet ogrom zasięgu ich przez zagadnienie izbic na 
najdawniejszych warowniach. Jeszcze stosunkowo n ie
dawno, gdy Marian Sokołowski pisał swą znakomitą 
rozprawę o ruinach na Ostrowie Lednicy, ani jemu, ani 
współczesnym nie był dostatecznie jasny ten staropol
ski termin, spotykany po dawnych tekstach obok łaciń
skiego „stubella44. I jeszcze taki np. Hruszewskij, histo



ryk Ukrainy bałamutnie go omawiał. Izbice, jednostki 
konstrukcyjne, pokrewne z izbą bez dachu a wypełnione 
ziemią i kamieniami lub powiązane wewnątrz drzewnym 
systemem, jako tworzące od prawieków wieniec umoc
nień na wałach naszych warowni, z czasem okazały się 
odpornymi nie tylko na pierwotną artylerię krzyżacką 
(np. w W ilnie w końcu XIV w. wedle kroniki Bychow- 
ca), ale jeszcze później aż po XVII wiek włącznie na 
kresach. Z drugiej strony odkrycia prof. Kostrzewskiego 
w Biskupinie ukazały nam ich prototypy, sięgające 
w kilka wieków wstecz przed naszą erę; zaś przy in 
nych wykopaliskach, w innym wariancie, na terenach 
zachodnich piastowskich, jak w gnieźnieńskim grodzie 
Mieszka I-go. Wydaje mi się, że tę przeszło dwutysiąc- 
letnią ciągłość, trwałość i wartość prasłowiańsko-pra- 
lechickiego systemu warto było choć w paru słowach, 
wobec nowości rezultatów, mocniej podkreślić. O n ie
zwykłej sile jego odporności mówią przecież w słowach, 
zadziwiająco przypominających izbice biskupińskie lub 
gnieźnieńskie oraz śląskie w Lubomi, — przekazy histo
ryczne świadków szturmu na Połock za Stefana Bato
rego. Niemniej, liczne lustracje urzędowe warowni na 
szych aż po wiek XVII włącznie.

Z całej książki bije chwalebna troska, — dziś szcze
gólniej na czasie, gcTy chodzi o wszechstronne uzasad
nienie praw Polski do Odry i Nysy, — aby nie pominąć 
wszelakich dowodów wartości polskiej i pralechickiej 
kultury na Śląsku, w zakresie rozwoju artystycznych 
rzemiosł. Wedle fałszów naukowych niemieckich, wpro
wadziła je dopiero kolonizacja niemiecka XIII wieku. 
Okazuje się zaś z cytowanych wykopalisk, że na długo 
przed tym stuleciem rozwijały się między innymi na 
Śląsku nie tylko kunszty wyłącznie użytkowej natury ale 
i wyższe przeznaczeniem artystycznym, w postaci od
lewnictwa w brązie i złotnictwa. Podnoszę znaczenie 
przypominania tych odkryć historykowi sztuki. Któż 
z tego fachu dawniej zwracał uwagę np. na wiadomości 
podane przez Herdena w ,,Ideen zu e. Philosophie d. 
Geschichte d. Menschheit“ , że zachodni prasłowianie 
znali to odlewnictwo. Dziś z łona ziemi wyłania się coraz 
więcej po temu dowodów. Dla historyków sztuki m ate
riał niezmiernej wagi wobec doniosłości międzynaro



dowej zjawiska, któremu #na imię: drzwi brązowe ka
tedry gnieźnieńskiej" z połowy XII w.

Pogląd Walickiego i nasz, że pomimo leodyjskości 
wzorów do płaskorzeźb na nich, technika odlewnicza 
wskazuje na powstanie drzwi tych w Polsce, — wzmac
nia bardzo okoliczność, iż na terenach polskich aż po 
Śląsk włącznie, czasy z przełomu epoki przedhistorycz
nej i wczesnodziejowej dostarczają nam dowodów na 
polską praktykę w produkcji z brązu.

Natomiast wolałoby się, gdyby autor ,,Sztuki na Ślą
sku11, podnosząc zdumiewającą regularność założenia 
osiedli polskich z okresu wczesnodziejowego na Śląsku 
(Opole) i wreszcie zachodniej Polski, — przypomniał 
z niemieckich traktatów  urbanistycznych, że Niemcy — 
(jakoby zawsze wyższe we wszystkim' od nas) — kon- 
tentowały się niejednokrotnie w tych czasach założe
niami tak bezładnymi, iż otrzymały one od własnych 
systematyków XX wieku nazwę ,,H aufen-stadt“, co 
zresztą uwidaczniają publikowane przez nich plany.

Powiedzieliśmy u wstępu ,,odwet“ . Dalsze rozdziały 
dowodzą, że przejawia się on tylko w bronieniu praw 
Polski, w zakresie artystycznych jej zasług na Śląsku, 
w zakresie naukowo-krytycznego zwężania tzw. wpły
wów niemieckich, przez ukazanie dobitniejsze wielu 
innych. Autor z najdalej idącą bezstronnością uwzględ
nia wkład niemiecki tam, gdzie on naprawdę zaistniał.

Najtrudniej o niego oczywiście, gdy chodzi na Ślą
sku o epokę stylu romańskiego, aż po pierwszą połowę 
XIII w. Tu tkwi zapewne przyczyna, dlaczego ten w ła
śnie okres badacze niemieccy tak słabo rozpracowali. 
Pozostaje więc wdzięczne pole dla polskich uczonych.

Dobrowolski stoi na jedynie słusznym stanowisku, 
że środkowo-wschodnie Niemcy, które dopiero Karol 
Wielki gwałtem nawracał, nie mogły w zaraniu dziejów 
naszych zdobyć się na eksport swoich sił kulturalno- 
artystycznych na wschód, bo ich miały zbyt mało. Pod
nieśmy niemniej silnie, że nawet na terenach zachodnio- 
nadreńskich wcale rzecz nie przedstawiała się tak ko
rzystnie, jak to z pozorów i z propagandy wygląda. Do 
analogicznych wniosków doszedł Marian Friedberg 
w znakomitych dwu tomach „Kultura polska i niemie- 
cka“ (1946). A że tędy idą właściwe kierunki polskiej 
historiografii, świadczy mistrzowska praca Henryka



Łowniańskiego, znanego z oględności naukowej i k ry
tycznej rozwagi, pod tytułem ,,Imię chrzestne Mie
szka I “ . (,,Slavia occidentalis“ 1948). Podobnie, jak 
Friedberg a po innych drogach, wskazuje on, że pierw 
sza m isja chrystianizacyjna w Gnieźnie 965 musiała 
być leodyjskiego, nie zaś niemieckiego pochodzenia.

Otóż nie dość wagę tego punktu wyjścia podkreślać 
i dla Śląsku od strony historii sztuki. Dla poparcia po
glądów Dobrowolskiego dorzucimy, że ktokolwiek 
uważnie śledził produkcję niemieckich historyków 
sztuki w ostatnich kilkudziesięciu latach, ten spostrzega 
nie tylko ciągły wzrost szowinizmu, ale i wręcz prze
ciwny kierunek: wycofywanie się najlepszych badaczy 
z atrybucji proniemiecldch w stosunku do jednego za 
drugim zjawiska artystycznego z doby rom anizm u,'na
wet gotyku, renesansu i baroku. Opętanie nacjonali
styczne prowadzące do poglądu, że Belgowie (razem 
z Wallonami!) i Holendrzy to ,,W estdeutsche“, mogło 
rozwiązać języki. Stało się mniej niebezpiecznym dla 
kariery osobistej niemieckiego badacza, przyznać Wal- 
lonom, Flamandom i Holendrom jedno za drugim dzieło, 
stworzone dla Niemiec lub po prostu z przypadku zna
lezione na terenach niemieckich. Zasługi względem 
prawdy położyli zwłaszcza Otto v. Falkę, A. Gold- 
schmidt, P. Glemen, M. Schott, K. Usener, A. Boeckler, 
Hans Swarzenski, E. Beitz, H. Schmitz i inni. Położyli 
je przez odkrycie doniosłości w XI i XII w. mistrzów 
i  centrów francusko-belgijskich, — przez przyznanie im 
autorstwa pewnych świetnych zabytków Nadrenii, ■wy
konanych dla Kolonii itp. Próba Beenkena podważenia 
tych rezultatów nie udała się. Zdruzgotał ją rzeczowo 
prof. Marcel Laurent we wzorowej rozprawie ,,Art 
rhenan, art mosan et art byzantin11. (Byzantion T. VI, 
1931). Niestety w Polsce jest ona zbyt mało znaną.

Podobnie stało się, zwłaszcza dzięki A. Goldschmid- 
towi z lepszym wydobyciem na jaw  olbrzymiej roli, nie 
tylko wpływów ale i immigracyj północno-włoskieh, 
artystycznych, na terenie Niemiec XI i XII w. Ostatnio 
sukurs ważny całemu kierunkowi przyniosły wieloletnie 
badania Eryki Huyssen, holenderskiej badaczki pierw 
szej wody, której wielką monografię opactwa benedyk
tyńskiego Brauweiler pod Kolonią, jako publikację po
śmiertną, wydał Clemen z Baderem w r. 1937.



Sprawa niemałej wagi dla Polski, boć opactwo to 
z woli teścia Mieszka II i ojca Ryksy zorganizował 
w 1024, wielki leodyjczyk Poppo ze Stavelot, mistrz 
duchowy naszego krakowsko-tynieckiego Arona i jego 
towarzyszy, od których poszło założenie benedyktyńskiej 
filii we W rocławiu. Z okazji Brauweiler ileż naplątali 
nasi sąsiedzi zachodni np. na tem at ,,niemieckości“ 
naszej krypty św. Leonarda na Wawelu, niepomni zu
pełnego niepodobieństwa, jakie ujaw niają opubliko
wane w 1937 r. plany i elewacje krypty w Brauweiler. 
Przytaczam zwłaszcza ten rezultat badań sumiennych, 
bo zgoła nieoczekiwanie, dzieło pomaga także lepiej 
rozświetlić na Śląsku genezę dekoracji architektonicz
nej z pierwszej połowy XIII w. w Trzebnicy (dziś 
w kruchcie) — odznaczającej się nową, w stosunku 
do Wrocławia, silnie wzmożoną ażurowością roślinnych 
motywów. Badania Eryki Huyssen i Badera poprowa
dziły wobec podobnej, w Brauweiler, z przełomu XII 
i XIII w. do stwierdzenia (p. 233, f. 94) ,  że nie w yro
sła ona z gruntu nadreńskiego, lecz jest przeniesioną 
,,bezpośrednio“ z ornamentyki kapitelowej katedry 
francuskiej*w Laon. A to tak dobrze pasuje do zagnież
dżonej dzięki Popponowi od XI w. orientacji na kul
turę francuską i francusko-mozańską nad Renem, w Ko
lonii, w Essen itp.

Otóż na tle takich i bardzo wielu innych badawczych 
spostrzeżeń, godnych zestawienia w obszerną polską 
rozprawę, śmiem przewidywać, że dalsze lata będą 
u nas przynosić coraz większe rewelacje po takiej linii; 
że zawodną nieraz ,,wpływologię“ uzupełniać one będą 
dalszymi dowodami u nas tak, jak i w Niemczech na 
coś w ięcej: na sprowadzanie artystów bez pośrednictwa 
niemieckiego, które tylko czasem mogłoby być dopusz
czalne przy drugorzędnych dziełach. Chodzi o artystów 
emigrantów przybyłych niewąpliwie do Polski a w tym 
na Śląsk bezpośrednio z dalekiego Zachodu i Południa 
Francji, z Belgii i Italii; mistrzów szkolących m iejsco
we śląskie siły tak samo w XII i XIII w. jak w XVI lub 
XVII-‘tym itp. Co do uczniów takich szkół na Śląsku 
XII w. to oczywiście tym bardziej musieli oni wówczas 
być Polakami, że morze ludności przed kolonizacją n ie
miecką stanowili nasi przodkowie. Zaś od nowego osad
nictwa XIII w. aż po XX wiek niepomierna liczba dzia-



łączy wszelkiego kalibru na terenie miast śląskich, 
zniemczonych okazuje się z nazwisk a więc i z pocho
dzenia polską. Wydobycie i przypomnienie nazwisk 
polskich wśród artystów śląskich od gotyku i renesansu 
do baroku włącznie jest również zasługą Dobrowol
skiego. Stanowi to nieodpartą wskazówkę, iż nie mugło 
ich brakować i we wcześniejszej dobie średniowiecz
nej, z której za mało pozostało archiwalnych itp. prze
kazów.

Dzieło ,,Sztuka na Śląsku11 nic nie ujmując z zasług 
niemieckich zwłaszcza w dobie gotyku, rozróżnia traf
nie w epoce romanizmu żłobiące ją wpływy i związki 
z twórczością belgijską, francuską i włoską. Łatwość 
takich bezpośrednich stosunków wynika we Wrocławiu
XII w. nie tylko z pojawienia się benedyktynów tyniec
kich, a więc polsko-leodyjskich oraz z długich rządów 
biskupa wrocławskiego W altera (W authier) z Maion- 
nes. Łatwość zaś związków z Francją ze sprowadzenia, 
ab 1109, kanoników św. Augustyna z Arrowizji (z Ar- 
tois). Dodałbym, że pewność w tej mierze opiera się 
nie tylko na tradycji opactwa Panny Marii ną Piasku we 
Wrocławiu, lecz też, na ważnym przekazie z początku
XIII w., — w Polsce prawie nieznanym historykom sztu
ki, — że nawet kościół cystersek w Trzebnicy, fundację 
Henryka Brodatego i św. Jadwigi, wznoszono wtedy 
pod kierunkiem zakonników ,,ex Arrovisia in Gallia“, 
zaś m ajstrem  budowlanym był ,,Dalemirus decimus 
legnicensis de villa Zaiechconis11. — Oba te przekazy 
opublikował uczciwie Zinkler w „Klosterkirche zu 
Trebnitz“ . Dzieło, jako bardzo niedawne, mogło ujść 
uwagi T. Dobrowolskiego w warunkach pracy w czasie 
lat wojennych: ale jest zbyt ważnym, aby je  tu pomi
nąć. Cytat o owych Augustianach ułatwia znakomicie 
wyjaśnienie, dlaczego kościół trzebnicki, choć cyster
sek, nie otrzymał cysterskiego sformowania części 
wschodniej. Ujaskrawia, jak mylne mogą być w spra
wie sztuki supozycje, oparte o jakieś kontakty z jakimś 
zakonem niemieckim, jak w przypadku danym z Bam- 
bergiem. Dalemir zaś ze wsi Zajeczka (bo ,,ch“ wedle 
filologów czytać należy, jak nasze dzisiejsze ,,cz“ ), toć 
to pierwsze w ogóle znane nazwisko polskiego budow
niczego. Prawdopodobnie z tejże książki zacytował je



Gwido Ghmarzyński w pięknej zbiorowej pracy „Dolny 
Śląsk“ Wyd. Instytutu Zachodniego. T. I.

Styl portalów trzebnickich, jakże odmienny od sław
nego portalu z opactwa św. W incentego we W rocła
wiu, zmusza nas do pewnej polemiki. Zygzakowate itp> 
motywy prostolinijne tego ostatniego, zbyt żywo przy
pominają, zgodnie z Dobrówolskim, resztę wrocławsko- 
romańskiego portalu katedralnego, który wszyscy zgod
nie łączymy z działalnością biskupa z Malonnes 
( f l l 6 9 ) ,  abyśmy byli obowiązani tam ten datować 

zgodnie z niemiecką nauką na przełom XII—XIII w. 
Byli i tacy badacze* co chcieli posunąć się w tej m ie
rze aż po 1220 r. Można podejrzewać, że na dnie tkwiło 
wyrachowanie szowinistyczne. W ostatnim dwudziesto
leciu XII-go wieku opactwo mają już w swym włada
niu prem onstratensi a z tymi, łatwiej było łączyć elu- 
kubracje na tem at zasług niemieckich na Śląsku przed 
właściwą kolonizacją, lub snucie domysłów na temat 
wpływu „złotej bram y“ fryburskiej. Ale nawet W. Gut- 
tel w ,,Breslau“ (wyd. „Deutsche Lande“, 1929, Ber
lin p. 47), datując nasz portal c. 1200 dodaje „also 
friiher, ais die goldene Pforte von Freiburg i. S.“ Stw ier
dza, że mylnym jest upatrywanie mistrza w osobie a r
tysty, który by znał tylko środkowe Niemcy; bowiem 
różne formy wrocławskiego portalu od św. Wincentego, 
ornamentalne i figuralne, łącznie z motywem paszcz 
piekielnych, wskazują na jednostkę, która musiała „być 
czynną dalej na Zachodziet;. W jasnym języku znaczy 
to oczywiście, że był artystą romańskim zwłaszcza naj - 
prędzej Francuzem, z Włochami artystycznie pokrew
nym. Wzmianka o Fryburgu u Dobrowolskiego z ostroż
nym ,,może'“ dowodzi tylko, jak dalece nikt nie mógłby 
mu uczynić Zarzutu, że wzburzony orgią hitlerowskich 
politycznych i naukowych wyczynów, zboczył w książce 
mimo woli w kierunku na odwetowy brak obiektywno
ści. Tego w pracy jego nie ma nigdzie. Pozostaje więc 
jako słuszne, tylko główne jego spostrzeżenie, że portal 
wrocławski wiązać należy ze sztuką południowo-fran- 
cuską‘(a więc zgodnie również z W alickim) oraz z lom- 
bardzką. To co się . wyżej rzekło o badaniach Eryki 
Huyssen itp. studiach, wskazuje na brak jakiejkolwiek 
sprzeczności w takim zestawieniu. Akwitańska sztuka 
zaplata się w XII wiek nader silnie z lombardzką



a twory jej uderzają równocześnie wpływem aż na pół
nocną Francję i Belgię oraz zależną od nich często 
twórczość kolońsko-nadreńską; nie mówiąc o bezpo
średnich działaniach Lombardów nad Renem, średnio
wieczni kronikarze w rodzaju mnicha, autora zapisek 
z Rollduc wiedzieli, że aż tam, na pogranicze nider- 
landzko-niemieckie szła zasada budowania ,,scemmate 
longobardino44 jeszcze przed i po r. 1220. Dokładne ro 
zejrzenie się w architekturze nadreńskiej XI—XIII w. 
i w jej dekoracji zmusza do wykluczenia hipotezy o wy
konaniu jej bez bezpośredniego współdziałania Lom
bardów nad Renem.

Nigdy nie dość podkreślania olbrzymiej roli archi
tektów i kamienników z Włoch północnych co (pod 
nazwą przekręconą komasków a de facto ,,maestri eon 
m achinę14) rozlewali się w tej całej epoce po niezmie
rzonych rozłogach Europy; co oddziaływali i działali 
nawet we Francji, jak to między in. przyznaje Kamil 
Enlart. To też byłbym skłonny mniemać, że osobliwe 
lwy kamienne, co zdobią Górę Sobótkę i okolice, są 
dziełami uczniów krajowych takich wędrujących i po 
Polsce lapicidów włoskich, że używali ich nawet osiedli 
u nas Francuzi i Wallonowie.

Spostrzeganie na pewnych cechach zabytków ślą
skich, śladów owej lokalnej i tubylczej twórczości, jest 
również zasługą Dobrowolskiego; nie tylko w danym 
wypadku. Nie ulega kwestii, że w tej mierze (jako 
rzadki historyk sztuki, co dobrze rysuje i maluje) po
siada on subtelne wyczucia, niezbędne do wyszukiwa
nia prawdy o epokach pozbawionych należytej doku
mentacji piśmiennej. A że nawet w odniesieniu do 
XIII w. także i źródła mogą nas poprzeć w miarę dal
szych badań, gdy chodzi o siły tubylcze, wskazuje re 
welacyjne odkrycie owego polskiego Dalemira z pol
skiej wsi śląskiej Zameczkowa. Wyczucia Dobrowol
skiego są przez to podwojone w wartości, że kieruje 
nimi — po całej książce — wyraźna długoletnia uprawa 
najdalej posuniętego naukowego krytycyzmu.

Zatrzymaliśmy się dłużej przy epoce romańskiej, 
ileże, słabo przez naukę niemiecką opracowana, albo 
wręcz fałszywie przedstawiana, stanowi ona dla Pola
ków temat godzien szczególniejszego zajęcia i ciągłego 
pogłębiania. Jak się to niżej okaże, prawda zasadnicza



stąd wypływająca, pomoże nieufnym i pesymistom do 
lepszego zrozumienia i docenienia zasadniczego poglądu 
Dobrowolskiego, przewijającego się przez całą jego 
książkę, a mianowicie: — że udział elementu polskiego 
w rozwoju i w rodzaju rozwoju sztuki śląskiej później
szych wieków, jest większy, niż się to dawniej wyda
wało. De facto, na skutek nie dość jasnego uświada
miania sobie, że stuletnia robota uczonych niem iec
kich, okryta ongiś większą niż dzisiaj sławą, — że nad
zwyczajna zręczność ich w operowaniu pozorami, — że 
ogrom włożonaj w to niemieckiej pracowitości, syste
matyczności, erudycji, — moc pięknie wydanych dzieł, 
na dnie propagandowych, — pozostawiał osad bezkry
tycznej, u krytycznych skądinąd pisarzy polskich, n ie
wiary w własne nasze siły twórcze i zasługi na polu 
dawnej sztuki.

Można by zaś całą rozprawę napisać na temat, jak 
dalece w międzynarodowej a nie tylko w naszej nauce, 
moment wiary i niewiary, — moment nienaukowy, su
gestia ogólna, wbrew najlepszym intencjom  badaczy, 
oddziaływa na ich sądy ogólne. Wystarczy podać przy
kład owych wybitnych skądinąd uczonych francuskich, 
co po klęsce 1871 r. załamali się, weszli na tory pro- 
germańskich skłonności w hipotezach i przekonaniach 
swoich co do doniosłości roli najezdników germańskich 
i ich potomków, w rozwoju sztuk pięknych na terenie 
gaiło-celtyckim i romańskim. Ileż lat było trzeba, aby 
się z tego osadu i z tych jaskrawych już dzisiaj błędów 
otrząsnąć.

Z powodu możliwości analogij polskich, po klęskach, 
tym uważniej rozpatrywać należy w odniesieniu do Ślą
ska propolskie poglądy Dobrowolskiego. Jeżeli się tu 
cokolwiek do jego tekstu doda, to znów dlatego, aby 
wskazać, jak  dalece istnieją możliwości jeszcze szer
szego ich w niejednym uzasadnienia. I to pomimo 
uwzględniania w pełni prawdy dziejowej, że Niemcy, 
choć bez oryginalności w sztuce, bardzo wiele dla jej 
pomnożenia dokonali.

Natomiast wbrew zakusom niemieckim, wyciągają
cym fantastyczne wnioski z byle czego w epoce rom ań
skiej na Śląsku i w dobie początkowego jej przełomu 
z gotykiem w XIII w., zasługa polska, wyłączna zrazu 
a później w XIII w. co najmniej bardzo znaczna w ini-



c ja ty wie artystycznej, leży jak na dłoni. Objawia ona 
rys stały, tak samo znamienny tu, jak w całej ówcze
snej Polsce; zdecydowaną i konkretną wolę tworzenia 
podstaw dla naszej własnej kultury, w oparciu jej do
niosłych początków wcale nie o źródła i wzory n ie
mieckie przede wszystkim, lecz wręcz przeciwnie,
0 francuskie, włoskie i zwłaszcza francusko-belgijskie, 
wallońsko-leodyjskie. W tej mierze używa się u nas 
niejednokrotnie bałamutnie, — przedwcześnie lub nie 
a propos, term inu „flamandzkie*1. Jest to błąd zasad
niczy. Flandria dopiero później od XIV a zwłaszcza od 
XV w. grać będzie względem Europy wielką rolę arty 
styczną. Na razie jest ona nade wszystko krajem  lasów
1 moczarów niedawno skolonizowanym, w stosunku do 
odwiecznie zasiedlonej południowej Belgii, gallo-cel- 
tyckiej a przez romanizację, od czasu Cezarów, z dawna 
dźwigającej się w^ysoko w górę. Należy raz skończyć 
z identyfikowaniem południowej Belgii z północną 
przez term in „Flandria41. Księstwo i biskupstwo leo- 
dyjskie nigdy do Flandrii nie należało, miało przytła
czającą ludność i kulturę wallońską. Nawet w południo
wej Brabancji znaczyła się olbrzymia przewaga ludno
ści romańskiej; w ziemi Tournaizyjskiej wręcz pikar- 
dzko-francuskiej. A ten stan utrzymuje się dotąd; np. 
w terminie „le roman pays du Brabant44 oraz w języku 
wallońskim lub w dialekcie pikardzko-francuskim 
owych krajów. Byłoby dobrze, gdyby niektórzy z na
szych historyków sztuki i historyków zechcieli mieć na 
względzie, iż są to sprawy dla tych mieszkańców i ich 
uczonych ważne, drażliwe; że tej miary historyk sztuki, 
Belg romański, co Jules Destree i inni ostro zaprote
stowali, gdy zbyt „flam ingujący44 Max Rooses swoją 
historię sztuki całej Belgii (wyd. Hachette-Ars Una 
1913) opatrzył jedynie tytułem „Flandre44. Nazwano to 
wówrczas z wielu przyczyn słusznie „un tilre confisca- 
teu r“ . I nie ma racji, abyśmy takie konfiskaty szowi
nistyczne popierali. Tam, gdzie dla krótkości ma się 
użyć terminu ogólniejszego, obejmującego i romańską 
i flamandzką część Belgii w produkcji artystycznej, 
należy pisać sztuka „belgijska44, co czynią naw^et obiek
tywniej si uczeni niemieccy miary prof. A. Gold- 
schmidta. Termin bowiem „Niderlandy44 też bałamuci 
dzisiejszego czytelnika. Obejmował ongiś razem: połu



dniowe, tj. belgijskie i północne tj. holenderskie. Dzi
siaj Niderlandy oznaczają wyłącznie Holandię. Stąd ro
dzą się i niejasności i błędy nawet u polskich history
ków sztuki, jak np. u tego, co wyczytawszy widocznie 
po niemiecku o „niderlandzkich artystach w Gdańsku 
XVI i XVII w .“ podał po polsku „holenderskich44, pod
czas gdy są to pod rząd liczni i znakomici Belgowie, 
Flamandzi z Malines itp. Podobnie dla XI—XII w., po
mimo pewnych względów lepiej nie używać w stosunku 
do Wallonów term inu „Dolnolotaryńscy artyści44, bo od 
wieków istnieje politycznie niemiecka Lotaryngia i po
litycznie oraz etnograficznie francuska „Lorraine44. 
W rezultacie niejeden nawet oświecony czytelnik polski 
sądzi, że to wszystko oznacza niemieckie „Lothringen44. 
I wzdycha, że znowu wpływy na Polskę tą drogą okazują 
się jednoznaczne z niemieckimi. W brew naszej woli 
wszystko to idzie na pokarm intencjom typu hitlerow 
skiego i jest czas, abyśmy na każdym kroku w tej m ie
rze byli przezorniejsi, więc ściśli. Termin Belgia istnieje 
od czasu Komentarzy Cezara i warto się zgodzić z uczo
nymi Belgii a nawet uczciwszej części Niemiec, gdy 
piszą „art belge44, „belgische Einflusse44 itp., o ile nie 
używa się jeszcze lepszego „ad casum 44 rozróżnienia 
„sztuka leodyjska44 i ,.nad-mozańska“ oraz gdzie to jest 
słuszne „flamandzka44.

Wszystko to okazuje się ważnym w XII w. i dla na
szej sprawy na Śląsku, gdzie Belg z nad Sambry i Mozy, 
z Malonnes (tuż pod na wskroś romańskim Namur, co 
nie każdy badacz u nas wiedział jeszcze, w XX w. do
kładnie), biskup W authier, sprowadził do W rocławia 
rzemieślników Wallonów a nie Flamandów. Stąd w ie
lowiekowa nazwa ich ulicy „W allońska44 (Wallonen- 
Gasse) i „platea gallicorum 44 we W rocławiu a nie „fla
mandzka4*. Jakże wymowny to przyczynek do uwagi 
wielkich mediewistów belgijskich nam współczesnych, 
że ich centra kultury z Polską X—XII w. związane to 
„marchie wschodnie romanizmu, łacińskości44. A nie 
germańskości, jak chcą pewni badacze niemieccy — 
korzystając wykrętnie z okoliczności, że księstwo leo- 
dyjskie było shołdowane wówczas przez cesarstwo n ie
mieckie. Stąd też i z terminem „sztuka nadreńska44 choć 
taka oczywiście istnieje i jest ważną, należy być ostroż



niejszym. Bo wprawdzie biskupstwo leodyjskie podle
gało arcybiskupowi kolońskiemu, ale potęga duchowa 
i artystyczna Leodium zaciążyła na wielu objawach kul
tury i sztuki Kolonii między XI a XIII stuleciem. Mało 
tego; podziałała ona na rozwój sztuki w Niemczech 
Znacznie dalej, bo co najmniej aż po Neu-Corvey, dzięki 
rządom leodyjczyka Wibalda ze Stavelot, wielkiego pro
tektora mozańskich artystów. Miał odwagę pisać o tym 
sumienny i znakomity historyk sztuki A. Boeckler, au
tor ,,Abendlaendische M iniaturen“ (1930) i ,,Corve- 
yer Buchmalerei unter Einwirkung Wibalds von Stablo‘: 
(,,Bómer Festschrift“ Lipsk 1930).

W takich i tym podobnych przejawach, jak np. 
w oczywistej obecności rzeźbiarzy z Reims w Bam- 
bergu tworzących tam cuda plastyczne w XIII w. — jak 
poświadcza Karlinger — utrwala się nasze najgłębsze 
przekonanie, iż teza niemiecka o pojawieniu się na Ślą
sku dzieł uderzająco francuskich lub mozańskich przez 
pośrednictwo artystów Niemców, musi być przez pol
ską naukę traktowane z najdalej idącą nieufnością 
a z troską o najzupełniej samodzielne sprawdzanie 
wszelkich danych i dalsze dochodzenia. Punktem w yj
ścia winien być cytowany pogląd ogólny Mariana Fried- 
berga.

Rys arcypolski orientowania się od XI—XII w. 
w sztuce Śląska dalej niż ku Niemcom, niemniej arcy- 
polskie zamiłowanie do artystycznego mecenatu, ujaw 
niane przez Piastów Śląskich od XII w. aż do XVII w., — 
oraz arcypolska potrzeba wytworności w tej mierze, 
prowadzi nas z umyślnym chwilowym przeskokiem po
nad gotykiem ku renesansowi. Uderzające podobień
stwa! Dzięki G. Chmarzyńskiemu uświadamiamy sobie, 
że na północno-zachodnie tereny Pomorza, — z czasem 
choć niezupełnie zniemczone, renesans na samym po
czątku XVI w. wnosi po raz pierwszy Bogusław X., Gry- 
fita pomorski, wychowanek Długosza na Wawelu i mąż 
Jagiellonki. Równocześnie, bo w r. 1506 zasiada na b i
skupstwie wrocławskim krakowianin z urodzenia i wy
chowania, Jan Turzo (t 1520). A w nim, wbrew resz
cie badaczy niemieckich, upatruje nie dość w Polsce 
uwzględniany, sumienny F. Landsberger, pierwszego 
pioniera tego nowego italianizmu na Śląsku. I znów gra



tu rolę odwieczne upodobanie polskie w świecie ro 
mańskim. Autor ten przyznaje w ,,Breslau“ (1926, 
p. 105—106), że W rocław z Turzonem ową rewolucję 
zawdzięcza wczesności pojawienia się nowego stylu 
Włoskiego w Krakowie, — a więc Wawelowi a nie m ie
szczanom Niemcom. Obalono też wielki błąd, iż jakoby 
,,pierwszy“ italizujący nagrobek, tj. Jenckwitza w ko
ściele św. Elżbiety we W rocławiu, pochodzi z r. 1488. 
To j est tylko data śmierci wymienionego. Nagrobek 
powstał po dziesięciu latach rządów Turzona. Stanowi 
on tylko słabsze analogon do współczesnego portalu, 
italizującego o wiele mocniej, w katedrze Wrocławia, 
przy zakrystii, gdzie ten sam biskup w pięknej rzeźbie 
klęczy, jako fundator. Cóż dopiero mówić o najznako
mitszym nagrobku renesansowym Śląska, który jego sa
mego później uwiecznia i to w duchu sansowinowskim, 
jakże wysokiej klasy. Cóż dopiero o zamku Piastów 
w Brzegu (ab 1544) dziele głównie dwóch Włochów, 
z których jeden Niuron a drugi Bar recte Bavor, prze
kręcony na Paar, co dawno udowodniono i co nauka pol
ska nie wiem dlaczego zdaje się nie pamiętać, powtarza
jąc niemieckie, bałamutne ,,Paar“ . Od Piastów jeden 
z artystów członków tej rodziny Baworów niesie rene
sans do Uppsali, jak wykazał Szwed, prof. Hahr. Kra
ków, Wrocław, Szczecin, Uppsala! To jest właściwa 
i jeszcze niecała skala doniosłości polskich inicjatyw. 
I bez względu na wszystko inne przejawia się w nich 
przez romańską orientację polska krew  i tradycja P ia
stów śląskich, — i polska kultura Jagiellonów, są to bo
wiem objawy inaczej niewytłumaczalne. Wiadomo jak 
późno w stosunku do Polski renesans jawi się w Niem
czech a zwłaszcza we wschodnich i Niemcy w niczym tu 
nie pośredniczyły, podobnie jak w śląskiej sztuce XII w., 
lub w polskim wczesnym baroku.

Otóż 1) ani polskiego poprzez wieki sympatyzowania 
ze sztuką romańską, to zachodnią to południową, 2) ani 
naszego italianizmu, przez który renesans polski, tak się 
różni od flamandyzującego w Niemczech, 3) ani naszego 
baroku XVII i XVIII w. znowu u nas lepiej sharmonizo- 
wanego z włoskim, aniżeli w Niemczech, nie można 
uważać za naleciałość, za inny tylko rodzaj im itacji 
i tylko imitacji. Jest to, rys zasadniczy, tak u nas po



wszechny i ciągły, tak odmienny od niemieckich prze
obrażeń sztuki, że powinniśmy go oceniać jako nasz rys 
narodowy. Jako przejaw wynikły stąd, że duchowość 
polska w całej swej rozciągłości okazuje się stale bar
dziej we wszystkim pokrewną romańskiej. Stąd taki nie 
inny wybór, stąd polski sposób wiązania bukietu wpły
wów'. Ten zaś problem powinien być wysuwany pomię
dzy najważniejsze w powszechnej historii sztuki ludz
kości. W wyborze tkwi jeden z zasadniczych rysów 
twórczości artystycznej w ogóle, element zarazem tw ór
czego ducha w mecenasowaniu; zwłaszcza, gdy ono, jak 
wt Polsce, okazuje się zgodnym z upodobaniami całego 
społeczeństwa.

Można by uznać za przejaw symboliczny, że jeszcze 
wr Niemczech XVIII w. przyswojono ,,I1 Cortegiano41 
Baltazara Gastiglione nie z tekstu oryginalnego, lecz 
z przeróbki Ł. Górnickiego. A dano tytuł „Der polnische 
Hofmann11. Widocznie nie umniejszyło to widoków' na 
poczytność i sukcesy handlowe książki w Niemczech. 
Wyrażało zbiorowe instynktowne niemieckie poczucie 
wyższości wytwornej duszy polskiej i jej pokrewieństw 
wr tej mierze z Włochami. ,,Die Polen sind vornehm“ . 
Ta opinia dotrwTała do początków XX w. i my sami sły
szeliśmy te znamienne słowa za lat studenckich.

Tak różnymi a przecież łącznymi drogami chciałoby 
się pomnożyć uzasadnienie najśmielszej tezy Dobrowol
skiego o przejawach duchowości polskiej na Śląsku na
w et w' rzeźbie i malarstwie doby gotyckiej a więc 
w epoce, w której znaczenie artystów niemieckich, tak 
mocno uwydatniało się w' tym kraju.

Autor umie w tej mierze uniknąć sugestywnie na
rzucającej się przesady. Na tym rozległym odcinku 
sztuki uprzytamnia jak najstaranniej, co w nim jest 
istotnie niemieckiego pochodzenia. Uznaje m. i. w tym 
południowym kraju wpływy architektury północno-nie- 
mieckiej, co szczególniej pomnaża konto, bo gotyk 
w północnych Niemczech niewątpliwie posiada najw ię
cej niemieckiej odrębności. Część odnośna książki jest 
obszerna i świadczy jeszcze raz o chlubie nauki polskiej, 
o jej solidnej bezstronności, wznoszącej się wysoko po
nad wszelką niezdrowo nacjonalistyczną tendencję. 
W pełnej zgodzie z wywodami prof. Podlachy w jego



dogłębnym opracowaniu „M iniatur śląskich*4 (Historia 
Śląska do r. 1480, wyd. P. A. U. 1936) uznaje, co w tej 
dziedzinie okazało się sasko-turyngskim itd .; nie zapo
minając jednak o słuszności jego poglądów na elementy 
francuskie w innych rękopisach. To samo spostrzegamy 
przy uwzględnianiu wyniku studiów M. Gębarowicza 
(o. c.) na polu śląskiej architektury i rzeźby aż do 
r. 1480. Mamy tu jednak, jak przy portalu u Marii Mag
daleny pewpe zastrzeżenia — np. gdy chodzi, u wrót go
tyku, o wrocławski tympanon Świętosława W łastowica 
i jego matki u Pny Marii na Piasku. Zbyt późne — na
szym zdaniem — datowanie w tej mierze wynika może 
z przyjęcia hipotezy o wpływach włoskich działających 
pośrednio poprzez południowe Niemcy. Tymczasem 
dzieło to pokrewne jest też z tympanonem kościoła św. 
Cecylii w Kolonii. O tym zaś dziele drugiej połowy 
XII w. A. Goldschmidt powiada: ,,Verwandt mit 
M aas1). Otóż mozańską sztukę tego czasu jeszcze bliż
szą naszemu tympanonowi cechują pewne zdumiewa
jące wczesności w nowym miękkim sformułowaniu 
stylu i stąd data może być u nas tym bardziej wstecz 
cofniętą, w XII wiek. Nie uważam za konieczne wobec 
związków tympanonu Świętosława ze strzelneńskim, 
uzależniać stylu i pochodzenia dzieła z istnieniem 
w Strzelnie premonstratensów. Bo ci mogli łatwo nie 
mieć decyzji co do wyboru artystów w ręku, podczas 
gdy tradycje zakonników u Pny Marii na Piasku 
we W rocławiu sięgają do Francji. Przybysze z ,,Ar- 
rowizji in Gallia44 jeszcze na początku XIII w. k ie
rują budową w Trzebnicy, choć to jest klasztor 
cysterek, a więc zgoła innego zakonu, niż ten, 
który oni reprezentują. A więc podobnie mogło być 
w Strzelnie itp. Zresztą — warto by też pamiętać, że 
drugą główną macierz premonstratensów założył już 
w r. 1.139 św. Norbert we Floreffe, które znów leży 
w leodyjskiej diecezji. I nie można, jak nauka niem ie
cka, za norbertanami widzieć u nas tylko artystów 
Niemców. Macierze miały długo doniosły głos po swo
ich filiach, z których niemieckie, nieraz musiały posił
kować się artystam i obcymi.

!) cf. E h 1, Deutsche Steinbildwerke, p. 16, f. 36, („Orbis 
oictus1' i wiele in.).



Nie brak innych skrupułów autora, aby nie pominąć 
zanadto współczynnika niemieckiego w problemach dal
szych, — tj. śląskiego gotyku, — w imię sprawiedliwo
ści. Bez zarzutu przedstawia się rozpracowanie związków 
Śląska ze szkołami artystycznymi Niemiec i Czech XIV 
i początków XV w., z doby wielkiego Mathieu d’Arras. 
W architekturze wysuwa się na czoło szkoła tak zwa
nych Parlerów oraz ich następców, których problem na 
innym miejscu winien by być przez polskich badaczy 
(a pragnęlibyśmy, — także przez Dobrowolskiego) prze
oranym jeszcze od dołu do góry. Za dużo bowiem w roz
prawach niemieckich jedynie „prawdopodobnych11 re 
zultatów w tej mierze, (ciągle ,,wahrscheinlich“ ) za 
mało zupełnie jasnych i pewnych. W „Sztuce na Śląsku14 
można było zaznaczyć krytyczne stanowisko jedną 
choćby wzmianką „Parlerus czy A rlerus11. Tak bowiem 
,,ARLERUS“ brzmi to nazwisko w sławnym napisie 
z katedry praskiej 2) i nawet dotąd niektórzy uczeni n ie
mieccy nie wahają się pisać „A rler11. Za tym zaś ciąg

2) „Petrus Henrici Arleri de polonia magistri de gemunden in 
suevia secundus magister huius fabrice" (katedry praskiej). Pin- 
der, Deutsche Plastik o. c. T. I. p. 67. Jeżeli Henryk Arler był 
z ojca de polonia de gemunden to zarówno jest nieprawdopodob
nym, aby był Polakiem, jak niepewnym czy Gmiind było stałą 
siedzibą tej rodziny, czy też tylko miejscem, gdzie się Arler ojciec 
odznaczył, po pobycie w Polsce. Nawet Glasen uznaje, że katedrę 
w Pradze dzięki poprzednikowi Piotra, Mathieu d’Arras, wzoro
wano na francuskich w ogóle a na tej, w Narbonne, w szczegól
ności. Narbonne zaś leży blisko Arles. Czy Arler nie oznacza po
chodzenia rodu z Arles? Przy pożądanym wznowieniu przez pol
ską naukę tej bardzo zaplątanej sprawy, pragnęłoby się usłyszeć 
zdanie filologów naszych między innymi. Pinder stwierdza raz 
jeszcze, iż napisano „de polonia" a domysły, że czytać należy 
„colonia", bo „p“ jest poprawiane, uważam za niedostatecznie 
ufundowane. Kto inny czyta „bolonia". Zabawnie brzmi uwaga 
Pindera, że Arler ojciec dlatego nie mógł być Polakiem, bo no
sił imię Henryk! A więc Henryk Brodaty, Piast z Piastów, nie 
mógł być Polakiem — tym samym itd. Co jest wart podobny po
ziom rozumowania i czy tym bardziej nie należy podjąć rewizję 
całej argumentacji, jeśli zdradza ona podobne lekkomyślności? 
Za wzmiankami o jakichś różnych z imienia Parlerach, może 
się ukrywać coraz to inne nazwisko jak np. za „Michael Zimmer- 
mann i Carpentarius" (Pappee, Akta króla Alexandra) ujawnił 
Simson w G. d. St. Danzig, budowniczego Michael Enkinger 
w Gdańsku i Wilnie pocz. XVI w. Opieranie się na znaku kamie
niarskim „Winkelhaken", przypomina znak najpospolitszy, uży
wany przez bardzo różnych majstrów itd., itd.



nie się cała zagadka gromady zadokumentowanych 
,,Parlerów “ XIV w. Czyżby istotnie miało to być zawsze 
tylko nazwisko rodu a nie zawód, kiedy wówczas Parler, 
Parlier i dotąd używane — Polier, to jeden i ten sam 
termin zawodowy, oznaczający każdego nadzorcę bu
dowlanego, wywodzący się z ,,parlieren“ tj. reden, prze
mawiać (cf. Brockhaus, 1933, XIV, p. 704). Czy nie 
dlatego, że pierwsi kierownicy, majstrzy w gotyku n ie
mieckim byli Francuzami i ,,parlowali“ do podwład
nych, — lub między sobą — po francusku?!

Pomimo owej skrupulatności autora, pomimo całej 
ostrożności sądów, omawiając gotyckie malarstwo 
i rzeźbę Śląska, widzi on w tej dziedzinie już w XIV w. 
i w XV-ym, — przed wpływami krakowskimi z doby 
W ita Stwosza (Stosa) przejawy zdecydowanej słowiań- 
skości i polskości poprzez znamienną i tak często na 
czelną cechę śląską idealizmu, poprzez ,,miękki styl“ , 
łagodność wyrazów twarzy, słodycz, i nawet istotnie 
słowiańsko-polskie rysy przedstawionych postaci. W y
woła to niewątpliwie powątpiewania. Jedni rzekną: to 
sieneński idealizm, idący przez wędrownych Włochów 
via Czechy, —• inni ujrzą w tym tylko francuską grację 
i to przez pośredników Niemców zaniesioną, itd. Nie
którzy niemieccy badacze niepokoją się owym słowiań
skim problemem w sztuce, wobec sąsiadowania swoich 
południowych i wschodnich terenów z Czechami i Po
lakami. Posuwają się nawret do bezczelności, że sło- 
wiańskość wpływów* objawia się w niemieckiej sztuce 
wtedy, gdy ją  charakteryzuje szczególna dzikość i gwałt 
w liniach, sadyzm w ekspresji, jak w końcu XV w., 
lub nadmierny niepokój w formach, jakby barokowych 
oraz później w istotnym baroku XVII i XVIII w. Zapro
testował przeciwko temu nawet Curt Glaser 3) . śm iesz
ność tej dziecinnej formy ucieczki przed sprawcą ważną 
i przykrą dla Niemiec, bo dotyczącą ichże własnej skłon
ności do brutalizowania i przesady, ukazała się zwła
szcza od czasu, gdy z Brinckmannem i innymi zaczęto 
uważać to, co jest szczególniej barokowre, dynamiczne, 
niespokojne, za przejaw najbardziej odwueczny nordye-

3) C. G l a s e r  „Die Altdeutsche Malerei", Monachium 1924, 
rozdział „Jan Pollack u. d. Malerei in Bayern" p. 251—253, gdzie 
ten „dziki chaos'1 i gwałtowność nazywa „eigenste Leistung d. 
Deutschen Malerei".



kiej dliszy Germanina. Pinder w publikacji plastyki 
N aum burga4) posuwa się po tej drodze do zestawienia 
pełnych dramatyczności rzeźb w Niemczech XIII w. 
z... Lutrem, Szekspirem i Bachem (sic!).

Przypatrzmy się lepiej uprzedzeniom, że owe sło- 
wiańsko-polskie cechy przebijające się nawet poprzez 
śląską plastykę gotycką byłyby ,,tylko“ im itacją sie- 
neńskości lub francuskości — z niemieckiego pośred
nictwa. Odpowiedź zdaje się wynurzać między innymi 
przez zorganizowany teraz w Warszawie w Muzeum 
Narodowym — dzięki sprężystej Naczelnej Dyrekcji 
i kollaboracji Walickiego — przegląd wielkiej liczby 
dzieł sztuki gotyckiej z t. zw. Ziem Odzyskanych.

Dlaczego obrazy z Pomorza, owładniętego przez krzy
żaków a więc z miast o wiele brutalniej germanizowa- 
nych niż śląskie, (podczas gdy te nacechowane symbio
zą polsko-niemiecką odznaczały się głębszą kulturą na
szą od XII w .), — dlaczegóż to, mówię — pomorskie 
obrazy biją o wiele silniej germańskością, przyziemno- 
ścią naturalizmu, twardością, brutalnością twarzy i ge
stów? Dlaczegóż to śląskie, zbiorowo, biją w oczy 
o wiele silniejszą nutą idealizmu, miękkości, łagodno
ści, słodyczy. Wpływy Niemiec i Czech tylko? I przez 
Czechy tylko Italia i Francja w im itacjach? — To wy
daje si‘ę więcej niż wątpliwym.

Wpływy bowiem malarstwa czeskiego dotarły do 
Krzyżaków (stwierdza np. S teinbrecht), ba nawet do
tarły do wyspy Bornholm, jak nam wykazywali szwedz
cy uczeni w czasie kongresu w 1933 r. Urokowi kul
tury francuskiej nie mogli się oprzeć i Krzyżacy w około 
r. 1400, powiada Clasen, nawet Clasen. Tłumaczenia 
wyżej podane nie mają dostatecznej siły przekonywu
jącej. Zbyt odmienną jest recepcja krzyżacko-pomor- 
ska, aby wymienione odrębności śląskie mogły z ducha 
niemieckiego pochodzić.

Polska słowiańskość w sztuce Śląska ukazuje się 
nam o wiele głębiej ugruntowaną. Poprzez morze pol
skiej ludności, już od XII w. zorientowanej na romań- 
skość w kulturze. A jeszcze u przełomu XIII i XIV w. 
polska inicjatywa te same przejawia tendencje. (Wro-

4) W. P i n d e r  „Der Naumburger Dom u. d. Meister s. Bild- 
werk.e“ Berlin II i III wyd. 1939 i 1941.
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cławski sarkofag Piasta Henryka IV c. 1300 itp .). Pol
skie inicjatywy renesansowe są tylko wzmocnieniem 
tej orientacji, wcale nie zagubionej w dobie wczesnego 
i późniejszego gotyku. Wskazuje na to francuskość, 
uznana powszechnie, pewnych rękopisów, m iniatur itp. 
dzieł XIII—XIV w. Silniejsze pokrewieństwa z idealiz
mem sieneńskim i z gracją francuską nie wydają się 
tylko im itacją dzięki pomocy sąsiadów. Są one w sta
nie ciągłym, od XII w. w Polsce od romanizmu do ba
roku, ba, do neoklasycyzmu Stanisława Augusta; są 
wyrazem polskiej duchowości. Z Goethem powiedzie
libyśmy, że są to ,,W ahlverwandschaften“ a wcale nie 
uległości. Z W alickim i z innymi położymy nacisk nie 
tylko na znaczenie wpływów, ale nade wszystko na 
wymowę zdolności do ich recepcji i na wybór w tej 
mierze. Sienieńskość czy francuskość jest tylko częścią 
sprawy. Dno jest głębiej i jest par excellence polskie. 
Czeskie pośrednictwo XIV w. w tej mierze, idzie pol
skiej skłonności na rękę, a wcale nie stwarza jej do
piero w tym stuleciu. A w dodatku, czyż można nie do
strzegać, że obok wpływów niemieckich na Ślązaków, 
musiały też istnieć ciągłe oddziaływania duchowości 
polskiej tych odwiecznych mieszkańców na przyby
szów? Jakąż to kulturę artystyczną wnosili Niemcy np. 
do Krakowa ,,od zaraz“ w XIII w., kiedy dopiero w 150 
lat po kolonizacji zdołali zawiązać tam cech malarski? 
Czy istnieją realne dowody, iżby na Śląsku z Niemcami 
XIII w. było o wiele lepiej ?,

Czy świat prastarej romańskiej kultury Polaków 
śląskich mógł nie powodować endosmozy, owego ,,wsy- 
sania“ polskiej duchowości przez niemiecką? Czy do
puszczalne jest mniemanie, iż powstała tylko wręcz od
wrotna. A ułatw ienia w tej mierze? Nie tylko przez 
kontakty zbiorowe, lecz i przez małżeństwa polsko- 
niemieckie na Śląsku średniowiecza i późniejsze z do
by renesansu? I to po sfery najbardziej kulturalne, nie 
tylko niemieckie lecz i polskie. Aby tylko przypomnieć 
jako przykłady nagrobki u św. Elżbiety wrocławskiej — 
te Polki, Zborowskie i Raczyńskie, żony Dudithów 
i Teubnerów. Przy pierwszej dodatek w tekście ka
miennym ,,ex illustri Sboroviorum familia",, przy d ru
giej cały poemat uwielbienia dla jej pięknej duszy. 
Któż nie wie o wpływie żon Polek dawnych wieków,



w przeciwieństwie do niemieckich, obarczonych zaiste 
nie przez nas, zbiorowym epitetem co do ich przyziem- 
ności? Kto nie wie o uzdolnieniach artystycznych 
Polek, np. o mnogości pięknych haftów i innych tka
nin ich ręki, zapełniających ad exemplum po dziś dzień, 
od dawnych czasów skarbce i schowki zakonnic pol
skich od Żarnowca po Sandomierz i od Krakowa po 
Trzebnicę śląską (gdzie dotąd ocalał haft z napisem 
XVII w., że wykonała go zakonnica ,,polska“ z nazwi
skiem kończącym się na ,,ski“ ). Trzebnica jeszcze 
w 1679 r. zawdzięcza ogromne dzieło, baldachimowe 
mauzoleum św. Jadwigi „wielkim trudom i staraniom 
znakomitej ksieni K. Pawłowskiej de W ierzbno11 (Do
kument łaciński u Zinklera o. c.), podczas gdy ozdobny 
a. dostojny gmach barokowy Klarysek wrocławskich 
(obok św. Jakuba i św. W incentego), zawdzięczamy 
c. 1700 r. kierownictwu ksieni Brygity Wambowskiej 
(napis pod jej współczespym portretem, dziś tamże 

pod opieką Urszulanek). — Niejeden to polski portret 
po tych ośrodkach polskiej walki z niemczyzną, o któ
rej i niemieccy historycy kultury śląska dobrze wiedzą. 
Czyż można przypuszczać, aby element niewieści, pol
ski, tak dalece czynny artystycznie w XVI i XVII w. 
pomimo osłabienia naszej pozycji na Śląsku, odznaczał 
się jedynie brakiem wszelkiego wpływu na kształtowa
nie się gustu małżonków niemieckich we wiekach po
przednich? A przecież poruszamy tylko część sprawy. 
Inną stanowi udział w życiu publicznym Śląska, p o l 
s k i e j  c z ę ś c i  k l e r u  a więc sfery oświeconej i za
mawiającej dzieła sztuki, dyktującej swój gust arty
stom! itd.

Uzupełniamy tymi różnymi danymi Dobrowolskiego, 
bo są wodą na jego młyn, może dla ograniczenia roz
miarów książki, ale niepotrzebnie pominiętymi. Świad
czą aż nazbyt wymownie, że artystyczne mecenasowa
nie Piastów, przez wszystkie wieki ich istnienia na 
Śląsku, nie jest przypadkiem, lecz zjawiskiem na 
wskroś związanym z cechami ogólnopolskimi ludności 
Śląska. Te zaś wywody łączą się z całością problemu, 
sięgającego w głąb średniowiecza i pozwalają lepiej 
docenić starsze wskazówki. Zebrał je troskliwie Do
browolski ze wszelkich dokumentalnych przekazów



i przedruków rozproszonych. W ymieniają one nazwiska 
i imiona artystów-rzem ieślników śląskich od średnio
wiecza przez XVI, XVII i XVIII w., aż po ceramików 
pruszkowskich początku XIX w. Wśród nich znaczna 
liczba od średniowiecza brzmi rdzennie po polsku, przy 
tym często mają one wybitnie ludowo-polski i ,,pia- 
stowsko-polski“ charakter, jak Ścibor, Przeka itp. 
Liczba jest nadspodziewanie dużą, choć niemiecka li
sta przeważa. Gzy obala to pogląd, który się nie tylko 
na liczbach opiera?

Symbioza i endosmoza, w obliczu ogromu procen
towego zdolnej z natury ludności polsko-śląskiej, musi 
być jak najpoważniej brana pod uwagę. Tym więcej, 
że korzyści ekonomiczne wypływające z handlu z Pol
ską nie mogły wbrew wszystkiemu nie łagodzić n ie
mieckich do naszego elementu uprzedzeń5). Uzdolnie
nia rzemieślnicze, które wbrew fałszom naukowym 
XIX i XX w. zaznaczają się tak mocno już w dobie 
przed i wczesnohistorycznej Śląska, — uzdolnienia m ię
dzy innymi do rzemiosł artystycznych w złocie, sre
brze i brązie od prawieków, — uzdolnienia do zakła
dania osad przed i wczesnohistorycznych na planie 
zdumiewająco regularnym, — zdolności ludu polsko- 
śląskiego w budownictwie drzewnym, dobrze uwypu
klone przez Dobrowolskiego i tym podobne wskazówki, 
ujawniają dzięki czemu u początków XIII w. francuscy 
kierownicy budowy trzebnickiej mogli wezwać na maj - 
stra murarskiego „Dalemira z ziemi legnickiej ze wsi 
Zajeczkowej“ , oraz czemu odnośny dokument nie wy
mienia na jego miejscu Niemca.

Z drugiej zaś strony trudność związania nazwisk 
artystów Polaków z konkretnymi ocalałymi okazami 
plastyki, gdy chodzi o najstarsze przekazy, nie powinna, 
na takim tle, przeszkadzać nadmiernie w daniu odpo
wiedzi na temat możliwości ich wysokiego poziomu. 
Sądzę, że gdy się należycie zestawia wszelkie dane, nie 
można przejść obojętnie wobec rewelacji, że zachowa
ne na Śląsku dzieła, wykonane na pewno i zgodnie

5) Ma wystawie historycznej w obrębie W. Z. O. we Wro
cławiu w 1948 r. oglądało się ogromny rozmiarem list cechu rzeź- 
ników wrocławskich do krakowskich z XVI w., w całości wysty
lizowany dobrą polszczyzną.



Można by jeszcze wiele powiedzieć pozytywnego
0 dalszych stronach tej pięknej pracy. Na dowód, jak 
dalece niemiecki element w sztuce śląskiej pomimo 
dużych zasług, nie może być nawet w gotyku a cóż do
piero w italo-flamandzkim renesansie i w italianizują- 
cym baroku przeceniany, wskażmy jeszcze na dwa 
z najważniejszych przykładów. Jedno z najcenniejszych 
dzieł c. 1450 to słynny poliptyk ołtarza św. Barbary. 
Nie tylko stroje i typy (uznane za polskie przez Niem
ców) zastanawiają nas mocno, podczas gdy stylowo 
szereg części ołtarza łączy się (zgodnie z Dobrowol
skim) z malarstwem małopolskim. Ale nawet gdyby 
kto dzieło to uważał za niemieckie ąuand meme, zwróć
my szczególną uwagę na część jego najcenniejszą, wy
odrębniającą się a dającą silny dowód jak bardzo w ta 
kim razie sztuka ,,niemiecka“ jest tu, jako taka po
zbawioną samodzielności. Obraz z części środkowej, 
z Chrystusem, Matką Boską i aniołami, sami Niemcy 
określają jako dzieło twórcy anonima, co stoi na Ślą
sku jak „einsame Grósse Napomykają zgodnie z Do
browolskim na wpływy z Belgii od braci van Eycków 
idące. Kierunek tej definicji jest słuszny, ale wpro
wadziłbym ze szczególnym przekonaniem poprawkę,' — 
nie van Eycków, lecz niemniej doniosłej szkoły z fran
cuskiego w Belgii Tournai, z genialnym Rogerem de 
la Pasture na czele. Jest to Francuz sflamandyzowany 
ale nade wszystko Francuz, przez niespotykany u Fla- 
mandów stopień wytworności. Wszystko, w sławnym 
obrazie wrocławskim, od delikatnej finezji fałdów po 
głowy i całą atmosferę, jest na wskroś turnezyjskie
1 Rogerowskie z ducha. A zatym znowu w kompleksie 
scen poliptyku, jedne wskazują na Małopolskę, drugie 
na pewne związki z Niemcami a obraz najpiękniejszy 
w pośrodku na arcyromańską część Belgii. To bardzo 
znamienne dla Śląska.

A że podobnie, w początkach doby gotyckiej sztuka 
tworzona dla Piastów śląskich miała nadal orientację 
na romański świat francusko-belgijski, świadczy o tym 
iedno z naczelnych dzieł rzeźby w środkowej Europie 
na przełomie XIII i XIV w., jakim jest ocalony sarko
fag Henryka IV Piasta (z kościoła św. Krzyża). W nim, 
nie tylko motyw płaczek powszechnie uznany za fran
cuski, przemawia za naszym poglądem. Oprócz wszyst



kiego, co Dobrowolski na ten temat mówi, warto a ra 
czej koniecznie trzeba dodać słowa Pindera w Hand- 
buch d. K. Geschichte, Deutsche Plastik, T. I. p. 108— 
109. Oto cytat: ,,Figura Henryka IV sama przez się 
wskazuje na n a j b l i ż s z e  źródło; z pośród wszystkich 
pokrewnych n a j b l i ż s z e ,  to paryski nagrobek Ro
berta d‘Artois, dzieło udokumentowane słynnego rzeź
biarza Jehan Pepin de Huy... tego W allóna“ . Nie po j
muję, jak w takich warunkach nauka niemiecka może 
obstawać, iż nagrobek Piasta ,,byłby“ dziełem Niemca. 
Chodzi przecież o stulecia szczególniejszej ekspanzji 
personalnej Francuzów i Wallonów po całej Europie, — 
o czasy gdy poprzednik Jehana z tegoż miasta, tj. rzeź
biarz Gogfryd de Huy zawędrował ze swą sztuką aż po 
wschodni kraniec śródziemnomorskiego basenu, — gdy 
podpis swój Nicolas de Verdun (1181) wyrył na 
wspaniałym ,,Verduner A ltar“ w Klosterneuburgu, gdy 
w końcu XIII w. Etienne de Bonneuil z Paryża, wedle 
dokumentu współczesnego, jedzie do Uppsali budować 
katedrę, gdy gotycki kościół w Wimpfen, wedle k ro
niki, buduje architekt przybyły z Paryża, itd., itd. Tyl
ko ślepota lub zła wola może nie widzieć łatwości 
związków bezpośrednich dworu piastowskiego ku koń
cowi XIII w. z Mozą lub Sekwaną, kiedy podobne, na
wiązano we W rocławiu i na Sobótce już od początków 
XII stulecia i snuto konsekwentnie dalej w  XIII w. 
w Trzebnicy itp.

Dla wiecznie wątpiących lub szowinistycznie zaja
dłych gdy o Polskę chodzi, podamy cytat inny, z r. 1271: 
,,dominus Hermanus dictus de Leodio canonicus cra- 
coviensis ac rector ecclesiae de Bitom“ . A więc na 
Śląsku! (Por. F. Rousseau ,,La Meuse“ 1930, p. 151, 
wedle Mon. Ger. Hist. S. S. T. XIX, 605'—606, na pod
stawie Annales Gap. Gracoviensis pod r. 1271). Rzecz 
tym ważniejsza, że razem z Dobrowolskim, nie od dziś 
spostrzegamy uderzające pokrewieństwa między płacz
kami na sarkofagu Piasta wrocławskiego i płaczkami 
Piasta krakowskiego Łokietka, na grobowcu katedry 
wawelskiej. Wszystko składa się tym jaśniej, że w ro
cławski, jak wiadomo, spowodował powstanie całej 
szkoły nagrobkowej na Śląsku, od przełomu XIII na 
XIV wiek a stąd mogła ona filialnie znaleźć się i na 
Wawelu, bez niemieckiego pośrednictwa.



Wszak oprócz wszelkich innych względów mamy tu 
nawet konkretną, historii znaną, postać dostojnego leo- 
dyjczyka, co żył i działał między Mozą, Krakowem 
i Śląskiem jeszcze w pobliżu daty 1300 r. Tacy jak on 
mogli z łatwością podtrzymywać ciągłość w bezpośred
nich stosunkach z Paryżem czy Leodium, w konse
kwencji polskich orientacyj pozaniemieckich, sięgają
cych daleko wstecz aż po czasy Kazimierza Odnowi
ciela co najm niej. Vide wyżej wzmiankowane prace M. 
Friedberga i Ii. Łowmiańskiego.

Sztuka śląska coraz jaśniej wyłania się nam z po- 
mroki dziejowej i z bałamuctw ludzi uprzedzonych 
a zawistnych, — jako pełna śladów polskości nie tylko 
w XII w. ale i długo po tym; nawet aż po rok 1700, 
przez mecenat w stylu Pawłowskiej i Wambow- 
skiej — nawet poza rok 1725, przez dzieła Urbańskich, 
Pardyńskich, Zbaraskich i Kowalskich. I, co znamienne 
w ogólności, ślady, wskazówki i dowody zasług pol
skich dotyczą zarazem produkcji bardzo cennej lub 
nawet przełomowej znaczeniem. Jak wiele szkół arty
stycznych w tylu innych krajach, a zwłaszcza w pogra
nicznych, ma w sobie ta sztuka, obok dużych zasług 
polskich oraz niemieckich, którym nikt z nas przeczyć 
nie będzie, ogrom krzyżujących się wpływów między
narodowych. Że to wszystko ale też i polskie elementy 
Dobrowolski podjął się wyświetlać dokładnie, i to 
w stopniu niespotykanym, — że pobudza on polską nau
kową myśl do coraz dalszych na ten temat rozważań 
i studiów uzupełniających, należy mu się szczera 
wdzięczność.

Niemniej pragnąć wypada, aby szersze oświecone 
sfery czytając tyle o różnorodności wzorów sztuki na 
Śląsku, w pełni doceniły także zasadniczy w tej mierze 
pogląd naszych naukowców, sformułowany szczegól
niej trafnie przez W. Podlachę (Historia malarstwa 
polskiego, 1913, p. 24—26), że wszystkie wielkie na
rody podobnie jak nasz, niezmiernie długo kształtowały 
swoją kulturę na swobodnym wyborze wzorów od bliż
szych sobie duchowością i kulturą a nie geografią spo
łeczeństw starszych, — że dorobek stąd powstający 
stawał się drogocenną częścią składową dziejowej spu
ścizny własnej, ciągle wzbogacanej i odświeżanej przez



międzynarodowe kontakty, u nas tak samo, jak wszę
dzie.

I dodamy: tylko niemiecka nauka zeszła na m a
nowce, doszukując się wszędzie, u siebie i u sąsiadów, 
jedynie niemieckich cech i niemieckiego ducha, brnąc 
po tej linii aż do potwornej rasistowskiej śmieszności. 
Nie umiała docenić wielkiej myśli Goethego, że „do
piero cała ludzkość jest prawdziwym człowiekiem41 i że 
tak, jak on w ,,W est-óstlicher Divan“ skarby szcze
gólniejsze cudzej twórczości przyswajać należy dla 
swoich rodaków. Tak obiektywne hasła lepiej po j
muje nauka polska. I dlatego czas wydzwania godzinę 
coraz większych jej zasług względem międzynarodo
wego postępu wiedzy a między innymi na polu historii 
sztuki.

Marian Morelowski

K a r o l  M a l e c z y ń s k i  — Dzieje W rocławia cz. I 
do roku 1526, W ydawnictwa Instytutu Śląskiego, 
Pamiętnik Instytutu Śląskiego ser. II, 1.3, Katowice 
W rocław 1948.
Prawdziwa satysfakcja i duma ogarnia polskiego 

historyka, iż w trzy lata po ukończeniu wojny i odzy
skaniu największego miasta śląskiego, zdobyło się na
ukowe środowisko wrocławskie na pierwszą monogra
fię Wrocławia. Była ona bardzo potrzebna, zważywszy 
znaczenie W rocławia w życiu i rozwoju dzisiejszej Pol
ski. Autor, jak tłumaczy w przedmowie, doprowadził 
pracę do 1526 r . ; ogrom bowiem materiału nie po
zwala na ograniczenie się w jednym tomie dla całości 
dziejów. Poprzedziły „Dzieje W rocławia44 rozliczne 
gruntowne, a drobniejsze studia, jak H. Barycza o sto
sunkach kulturalnych Polski ze Śląskiem i związkach 
z uniwersytetem krakowskim — a przede wszystkim 
Ewy Maleczyńskiej — Polskie tradycje naukowe i un i
wersyteckie W rocławia, która to praca stanowi zna
czny wkład przygotowawczy do niniejszych „Dziejów44. 
Autor wyzyskał powojenną literaturę, tyczącą- Śląska 
i stosunków polsko-śląskich, natomiast nie uwzględ
nia paru ważniejszych opracowań sprzed 1939 r. po
średnio traktujących o stosunkach handlowych W roc



ławia z miastami środkowej Polski. Przeszłość W roc
ławia nie była znów tak obcą naszym zainteresowa
niom. Nie zdobyliśmy się przed 1939 rokiem na mo
nografię — ale nie zdobyli się na nią i Niemcy od koń
ca XVIII w., od czasów Klosego.

Monografia W rocławia jest typem nowoczesnego 
opracowania, ujmującego całość dziejów z uwzględnie
niem przede wszystkim stosunków ekonomicznych, han
dlowych, finansów miejskich, podstaw rozwoju miasta. 
Jak podkreśla autor w< przedmowie (str. 7) ważniejszą 
jeszcze sprawą dla społeczeństwa polskiego było wydo
bycie wszelkich szczegółów do polskości miasta. Stąd 
wynika i trudność skreślenia tego rodzaju monografii, 
która by dobrze ujmowała i wypadki polityczne i sto
sunki wewnętrzno-gospodarcze. Prof. Maleczyński do
skonale się wywiązał z tego zadania, nie przeciążając 
swych „Dziejów W rocławia1’ historią polityczną, a kła
dąc znaczny nacisk na ustrój, stosunki gospodarcze, 
kulturę i sztukę.

W początkowych rozdziałach poza bardzo krótko 
potraktowanymi wiadomościami z prehistorii o znale
ziskach na terenie W rocławia i najdawniejszym zasie
dleniu różnych punktów późniejszego, ogromnego m ia
sta, najciekawiej jest ujęta topografia W rocławia 
i jego rózwój historyczny. Uwzględnia tu autor budowę 
każdej fundacji monumentalnej, w związku z ośrod
kiem, dla którego była stworzona, śledzi wkład pol
skich książąt, komesów do rozwoju średniowiecznego 
Wrocławia, rezydencji książąt dzielnicowych. Polski 
Wrocław, rosnące emporium handlowe miał przed lo
kacją charakterystyczny dla wielu miast nieregularny 
plan, a w pobliżu jego centrum wytyczano dopiero lo
kacyjne miasto z wielkim rynkiem i regularnym ukła
dem ulic. Brak mapy, podobnie, jak w ustępie trak tu
jącym o najdawniejszej topografii, daje się odczuć na
wet tym, którzy już wiele interesowali się Wrocławiem, 
dla innych ustępy te, o podwójnej nieraz nomenkla
turze ulic, są zupełnie niezrozumiałe. Na str. 49—50 
zebrano ciekawe wiadomości o wsiach najstarszych, 
które dziś znane są tylko z nazwy, jako przedmieścia 
W rocławia. Stanowiły one w najdawniejszym okresie 
własność księcia, lub duchowieństwa, powoli przecho
dziły później na rzecz miasta. Na pytanie, jak daleko



sięgał okręg sądowy (W eichbild) W rocławia w okre
sie jego największego rozwoju — nie znajdujemy jed 
nak w książce odpowiedzi. Podkreślono jedynie prymat 
W rocławia w całym księstwie. — W rocław rozrasta
jący się, dzięki poparciu książąt śląskich, pozostawał 
wpierw pod władzą książęcego sołtysa. Sołtysowi pod
legały trzy grupy ludności: polska, wallońska i n ie
miecka — ta ostatnia znana dopiero od 1214 r. Autor 
dochodzi do ciekawego wniosku: iż miasto przed na
padem tatarskim  miało już plan nowego rynku, a lo
kacja właściwa nastąpiła przed 10 III 1242 r. Najazd 
tatarski i spalenie miasta na lewym brzegu Odry po
traktował autor bardzo krótko. Natomiast wyczerpu
jące wiadomości znajduje czytelnik w rozdz. III 
w związku z lokacją, przywilejami książęcymi, uposa
żeniem pierwszych wójtów, dochodami miasta — przy 
czym autor kreśląc obraz ustroju pierwotnego W roc
ławia sięga często do analogij z Krakowem. Inne po
dobieństwo Steinowi (str. 63) lokacja w 1263 r. No
wego Miasta, jako rodzaju hamulca dla wybujałych 
aspiracyj W rocławia (w Krakowie lokacje Kazimierza, 
Kleparza i Garbar przypadają na I pół. XIV w .). Przy 
omawianiu rozwoju samorządu miejskiego winien był 
autor sięgnąć nie tylko do M. Patkaniowskiego — Kra
kowskiej rady miejskiej w wiekach śr., ale ii do M. Ni
wińskiego — W ójtostwo krakowskie w wiekach śred., 
gdyż obie te prace traktują o ustroju miejskim na sze
rokim tle porównawczym zwłaszcza w stosunku do 
miast śląskich i zachodnich. Bardzo słusznie podkre
ślono, iż w księgach miejskich i w urzędowej kore
spondencji W rocławia nie używa się niemieckiego ję 
zyka, tylko przez dłuższy czas łaciny. Jest to znaczna 
różnica z położonym o wiele dalej na wschód Krako
wem, gdzie do czasów buntu wójta Alberta (1311 nie 
1312 r.) prowadzi się zapiski w księgach miejskich 
po niem iecku1). Równolegle do przedstawienia roz
woju Wrocławia, śledzi też autor stosunek elemen
tów narodowościowych i stanowisko Polaków. Nieba

i) Później oczywiście też się trafiają zapiski w księgach 
ławniczych czy radzieckich w jęz. niemieckim: jak testamenty, 
umowy handlowe, itp. W innym miejscu autor omyłkowo pisze 
(sir. 167) że w Krakowie od początku prowadzono księgi w ję
zyku niemieckim. Tak, ale krótko, do 1311 r.



wem na gruncie wydarzeń politycznych, obie nacje 
staną do decydującej walki. Od 1327 r. dzieje W ro
cławia mogą być przedstawione jedynie właśnie na 
gruncie wydarzeń politycznych. Luksemburgowie, 
chcąc pozyskać zniemczoną część społeczeństwa w ro
cławskiego sypią przywilejami i nie zaniedbują żadnej 
okazji, która by im wydała w ręce W rocław oraz księ
stwo wrocławskie. Ten okres dziejów, wraz z walką
0 świętopietrze w XIV w. walką duchowieństwa zniem- 
czałego z królem polskim oraz polskiego z królem cze
skim jest gruntownie opracowany w „Historii Śląska1'
t. I (wyd. P. A. U. 1933). Niemniej prof. Maleczyński 
nieco inaczej oświetla parę szczegółów, m. in. uwy
datnia możliwości połączenia W rocławia z Polską 
w 1323 r. za Łokietka. Wreszcie w tym okresie czasu 
zasługują na uwagę pierwsze walki socjalne pomiędzy 
rzemieślnikami w cechach a patrycjuszami w radzie, 
którzy stają się klanem coraz bardziej zamkniętym, nie 
dopuszczającym nikogo do rządów miastem (tendencja 
dożywotniego piastowania godności m iejskich). Bar
dzo ciekawy ustęp o rodzajach ksiąg miejskich (str. 
131) i zakładaniu nowych działów np. lihri excesuum 
(czyżby do 1805 r. zachowane?) wymaga porównania 
z głównymi miastami w Polsce. Ciekawe przedstawie
nie polityki finansowej miasta, budżetu, operowania 
systemem pożyczek — jest nowym, cennym przyczyn
kiem do dziejów miast w Polsce. Mimo poparcia Lu
ksemburgów, mimo rozlicznych przywilejów miasto 
musi się nieraz uciekać do... fałszowania bilansu, by 
mieć podstawę do odmówienia królowi pożyczki. Po
dobnie dokładnie przedstawił autor rozwój cechów,
1 produkcję rękodzielniczą średniowiecznego W rocła
wia, z coraz bardziej wyrabiającą się specjalizacją za
jęć (w 1403 r. było 133 zawodów!), dołączając ta 
belkę statystyki zawodowej Wrocławia z 1403 r. Da
lej ustęp o stosunkach handlowych W rocławia z róż
nymi krajami, w szczególności zachodem Europy, W e
necją, Italią i in. wypadł jednak o wiele słabiej, jeśli 
chodzi o ogólne znaczenie Wrocławia dla Śląska i dla 
Polski. W ods. nr 118, str. 318 przytacza autor lite
raturę, na podstawie której przedstawił stosunki han
dlowe Wrocławia. Czytelnik, (zwłaszcza historyk dzie
jów gospodarczych) może być bardzo zdziwiony, nie



znajdując a n i  j e d n e j  p o z y c j i  z literatury pol
skiej (v. obszerny spis literatury do dziejów handlu 
w Hist. gospodarczej Polski wyd. I—III J. Rutkowskie
go), a tylko przestarzałą i stronniczą rozprawę W end
ta: Schlesien u. d. Orient, dalej Raupricha i Mark- 
grafa. Jest przecież L. Koczego: Związki handlowe 
W rocławia z Polską do końca XVI w., Katowice 1938, 
jest St. Kutrzeby: Handel Krakowa w w. śr., Kraków 
1902, gdzie cały rozdział jest poświęcony handlowi ze 
Śląskiem i Wrocławiem, jest L. Koczego: Handel Po
znania do poł. XVI w., (1930 r. t. VI Prac. Kom. Hist. 
Pozn. Tow. Przyj. Nauk) ; w zbiorowej pracy na 
700-lecie Torunia jest wiele materiału do związków 
z Wrocławiem, wreszcie wspomnimy nieodzowną pod
stawę końcowych rozdziałów książki: R. Rybarskiego: 
Handel i polityka handlowa Polski w XVI w. 2 t. Sto
sunki Polski z Norymbergą przez W rocław też sa w pew
nej mierze znane dzięki pracom Kutrzeby i Ptaśnika. 
Ryć może, autor nie miał zamiaru przedstawiać osobno 
stosunków z miastami polskimi; (na str. 164 pisze, że 
nie będzie omawiał związków z Toruniem) — niemniej 
należało to jakoś zaznaczyć, lub w obszerniejszym od
syłaczu podać tytuły polskich prac do związków han
dlowych z W rocławiem. Podobnie zaznaczyć należy 
brak wiadomości do handlu na drodze odrzańskiej. 
Wrocław, który koncentrował obrót towarowy na dro
dze wodnej miał w późniejszym średniowieczu dwu 
konkurentów: Gubin i Słubice. Osobny tom Codex dipl. 
Silesiae daje sporo materiału do handlu na drodze wo
dne i odrzańskiej.

Dobrze przemyślany i przepracowany jest usten. 
tyczący składu narodowościowego Wrocławia w XIV— 
XV w. z uwzględnieniem nazwisk wybitniejszych m ie
szczan — dalej dzielnicy walońskiej, kupców polskich 
i ruskich, kolonii żydowskiej — wreszcie elementu 
polskiego, który niemczyzna zaczyna coraz bardziej 
rozsadzać i izolować: czy to w szkole, czy w kapitule 
czy w cechach. Ludność Wrocławia (oszacowana 
w XIV'—XV w. na 11—13.000 ludzi) stanowiła cieka
wy mozaikę, w której nawet najbardziej zniemczone 
środowiska kościelne i klasztorne nie są zupełnie po
zbawione elementu polskiego. Autor przytacza tu dzie
siątki nazwisk, zwłaszcza wybitniejszych duchownych,



którzy zasłynęli w zakresie swej wiedzy, a byli Pola
kami z pochodzenia — niższe duchowieństwo w prze
ważającej mierze było polskie. Skoro już parokrotnie 
podkreślił autor znaczenie żywiołu polskiego w bun
tach rzemieślników przeciw radzie m. (1418 r.) 
i ośrodki w których zwartą masą zamieszkiwał element 
polski (platea Polonicalis ■— i cztery kościoły w k tó
rych wygłaszano kazania po polsku do ostatnich nieo
mal czasów) — wartało zebrać więcej jeszcze wiado
mości do tej polskiej kolonii. W innym miejscu (str. 
161. 170, 175) jest mowa o cechach specjalnie pol
skich: tkaczy, rybaków wreszcie rzeźników — którzy 
za swój udział w jednym z buntów zostali usunięci po
między mury miejskie. Rzeźnicy i to nie tylko w ro
cławscy, prowadzili korespondencje w języku polskim 
i komunikowali się z miastami polskim. 2) Rzecz na
daje się na osobne studium, zważywszy, że w miastach 
dawnej zachodniej Słowiańszczyzny (szczególnie Łu- 
życj element słowiański zajmuje w XIV—XV w. różne 
osobne, podrzędne uliczki, ,,vicus“, przedmieścia, tru 
dni się płóciennictwem, garncarstwem, tkactwem, na 
wsiach bartnictwem, w chyżach podmiejskich rybołó- 
stwem, ito. Istniała więc tego samego rodzaju tenden
cja i na Śląsku — tylko nie było utrudnień w dostępie 
do nauki w cechu — jakie istniały dla Słowian na za
chodzie. Byłby to proces bardzo dla polszczyzny n ie
bezpieczny już w XIV—XV w., który należy zaobser
wować i w innych miastach śląskich. Niezależnie jed
nak od tej osobnej jakby dzielnicy polskiej we W rocła
wiu, udział Polaków we wszystkich dziedzinach pracy 
i w życiu kulturalnym jest widoczny.

Dwa dalsze rozdziały obejmują polityczne dzieje 
Wrocławia w dobie wojen husyckich pod Jerzym z Pq- 
diebradu i Jagiellonami. Tu wkład pracy autora przy 
powiązaniu wydarzeń politycznych z polityką miasta 
i jego stanem wewnętrznym — jest bardzo znaczny, 
zważywszy, że „Historia Śląska“ kończy się na 1402 r.

2) Np. w 1912 r. list rzeźników Wrocławia, Legnicy, Świdni
cy, Brzegu do rzeźników Krakowa, Kazimierza i Kleparza 
w sprawie organizacji towarzyszy w cechu (Piekosiński Fr., 
Prawa i przyw. m. Krakowa, I nr 313). Podobnych przykładów 
korespondencji w języku staropolskim możnaby znaleźć więcej,.



a do dziejów husytyzmu nie mamy zbyt wiele opraco
wań i polskie badania zwłaszcza dla Śląska są dopiero 
w zaczątku. Główną podbudowę stanowiły tu kroniki 
śląskie i opracowania niemieckie — autor nie cytuje 
ani jednej pracy polskiej z tego czasokresu. Politykę 
polską w stosunku do zagadnień husyckich traktuje 
w wielkim skrócie w tym oświetleniu, jakie dała n ie
dawno Ewa Maleczyńska w swej książce: Społeczeń
stwo polskie w I poł. XV w. wobec zagadnień zachod
nich, W rocław 1948. Najciekawszą była w tym okre
sie czasu polityka, którą prowadzi miasto przeciw kró
lowi czeskiemu i przeciw husytyzmowi, jako ruchowi 
słowiańskiemu i narodowemu, to znów w kierunku 
utrzymania dobrych stosunków z Polską, przy równo
czesnym ciągłym ograniczaniu żywiołu polskiego 
w mieście. Czasy Zygmunta Jagiellończyka i jego rzą
dów na Śląsku są przedstawione tylko na podstawie 
prac Dzięgiela i ostatnio Z. W ojciechowskiego (Zy
gmunt Stary) podczas gdy bardziej szczegółowo zajął 
się tymi kwestiami Stan. Nowogrodzki, Rządy Zy
gmunta Jagiellończyka na Śląsku i Łużycach 1499— 
1506, Kraków 1937.

Nie będziemy się tu jednak zagłębiać w zagadnie
nia polityczne, ale raz jeszcze powrócimy do handlu. 
W ojna handlowa z W rocławiem od 1511 r. nie znalazła 
należytego oświetlenia, choć jest w polskiej literatu 
rze dobrze znaną (R. R ybarski). Absorbuje ona tak sil
nie umysły współczesnych, że znajduje szereg oświe
tleń u polskich dziejopisów (np. kronika M. Rielskie- 
go pod r. 1511, 1515 i 1524) — luźne wzmianki zna
lazłyby się i w literaturze staropolskiej. W  czasie tej 
wojny handlowej niektórzy możnowładcy polscy ode
grali dwuznaczną rolę, popierając interesa Wrocławia 
i broniąc jego handlu za grube podarunki w pienią
dzach. Na. str. 232 omyłkowo potraktowano Fugsrerów 
jedynie jako pośredników w handlu miedzią dla Wro^ 
cławia — tymczasem oni zupełnie prawie od W rocła
wia nie zależeli, mieli tu od 1503 r. swa faktorie, jak 
w Krakowie i w Cieszynie, wozili miedź tylko transy - 
tem. 3) Udział pośredni Turzonów i Fuggerów w iel

3) Por. mój „Handel Krakowa w XVI w.“, Kraków 1935, str. 
166 i nast.



kich kapitalistów na skalę ogólno europejską w handlu 
W rocławia zasługiwał na specjalną uwagę.

Już w przedmowie zaznaczył autor, że pracę taką 
jak „Dzieje W rocławia1* należało by zacząć od przy
czynków, a potem dopiero przedstawić syntezę dziejów, 
że jednak stan archiwaliów śląskich jeszcze przez lata 
nie rokuje nadziei dotarcia do wszystkich źródeł do 
dziejów Wrocławia, pracę trzeba było wydać wcze
śniej. Archiwum miejskie wrocławskie w znacznej 
części ocalało, ale uporządkowanie jego jest kwestią 
długiego czasu. Pisząca tę ocenę zbierała jeszcze przy 
okazji pracy o handlu Krakowa w XVI w. materiał 
z ksiąg miejskich krakowskich, z literatury współcze
snej, z dziej opisów itd. do stosunków rodzin krakow
skich z Wrocławiem i wrocławian w Krakowie. Mimo 
wszystkich zakazów, które tak się dawały we znaki 
wrocławianom, mieszczanie obchodzili je przyjmuiąc 
prawo miejskie w Krakowie i stąd handlując np. z W ę
grami czy wschodem. Prawo miejskie krakowskie da
wało bardzo wielkie uprawnienia i tą drogą dokony
wała się znaczna infiltracja mieszczaństwa wrocław
skiego, jak na to wskazują księgi przyjęć do prawa 
miejskiego. O znacznym procencie niemczyzny świad
czą testamenty — jeszcze w głąb XVI w. pisane w księ
gach po niemiecku. Rodzin, które przerzuciły z W ro
cławia do Krakowa, bodaj jednego tylko przedstawi
ciela było mnóstwo. Z drugiej strony niemczyzna 
owych Schillingów, Gutteterów. Banków, Danigielów, 
Rottermundów — o ile zostają dłużej w mieście — roz
tapia się w polskim elemencie Krakowa. Z drugiej 
strony czeste nazwiska polskie (Krupków, Zatorskich, 
Brunowskich prowadzących handel np. z Popielam i= 
Popplau) spotyka się we Wrocławiu, nie mówiąc już
0 faktorach, agentach, woźnicach, bo ci zawsze byli 
Polakami. Można się było spodziewać przed 1939 ro 
kiem, że przy sprzyjających okolicznościach będzie 
można kiedyś uzupełnić materiały krakowskie — w ro
cławskimi. Jeśli jednak te ostatnie przez dłuższy je 
szcze czas będą niedostępne — nieodzownie pilną p ra
cą jest przeprowadzenie poszukiwań i w literaturze
1 w księgach miejskich miast polskich — nazwisk Po
laków handlujących z Wrocławiem i na odwrót w ro
cławian w Polsce, rodzin mieszczańskich, które spoi-



szczyły się na polskim gruncie itp. Rzecz dó zrobienia, 
tylko jako praca zbiorowa. Pewną ilość materiałów ze
brał już Polski Słownik Biograficzny w wydanych do
tychczas tomach.

Wobec znacznego pośpiechu z jakim konstruowano 
tę dużą objętościowo i bogatą w treść monografię — 
wkradło się i trochę usterek. Np. autor używa stale 
określenia: marka srebra — to chyba grzywna, która 
w polskich źródłach ma stale nazwę marca. Str. 93. 
289, 298, 306 wymienione nazwisko Jan z Piano del 
Garpine za każdym razem w innym brzmieniu, co jest 
niewątpliwie niedopatrzeniem korektowym. Str. 121 
i w paru innych miejscach podkreśla autor stale nie- 
mieckość Luksemburgów. W pierw byli oni napoły 
francuskiego pochodzenia (Karol IV najpierw  uczył się 
po francusku, potem uczył się niemieckiego, a najpóź
niej czeskiego) — po drugie w nauce niemieckiej 
ostatnich lat toczyła się dyskusja na tem at gorliwego 
popierania interesów słowiańskich przez pierwszych 
Luksemburgów Jana i Karola. W reszcie polityka pierw 
szych Luksemburgów szła po linii najpierw  wyniesie
nia własnej dynastii — a potem interesów Rzeszy 
i niemczyzny. Inna rzecz, że walka narodowościowa na 
Śląsku i we W rocławiu w poł. XIV w. daje inny aspekt: 
właśnie popierania niemczyzny przez nowych dynastów 
w Czechach. — Żytyce (Zeitz) nie leża na Łużycach — 
ale o wiele dalej na zachód, (str. 41), Krapice (str. 
214) są jakąś nieznaną bliżej miejscowością na Ślą
sku, może to Chrapkowice, w Opolskim, dość niefor
tunnie przemianowane na Krapkowice, niem. Krappitz.

Wszystkie te drobiazgi nie ujm ują w niczym ogól
nej wartości pracy, która jest encyklopedia wiedzy 
o Wrocławiu, jego dziejach i znaczeniu. Także zakres 
stosunków kulturalnych został tu bardzo szeroko po
traktowany, stosunki z najbliższym uniwersytetem k ra 
kowskim — jak również i powstanie i znaczenie za
bytków monumentalnego budownictwa we W rocła
wiu. Rozwój sztuki w tak bogatym środowisku, gdzie 
mecenasami byli kupcy wrocławscy — element zniem
czony — wycisnął swe piętno niestety niemieckie na 
zabytkach najpiękniejszej doby rozwoju miasta.

Wszystkie te zagadnienia, jak również braki i n ie
dociągnięcia, na które wskazałam odnośnie handlu —



będą bezwątpienia w odpowiedni sposób traktowane 
w następnym tomie dziejów W rocławia — na który 
nauka polska czeka.

Krystyna Pieradzka

M a r i a n  H a i s i g, Herb miasta W rocławia — jego
symbolika i geneza. (Nauka i Sztuka 1948, z. 9.
str. 153—168).
Dziejami herbu i najstarszych pieczęci miasta W ro

cławia interesowała się nauka tak niemiecka, jak pol
ska od dawna. Specjalne lub przygodne artykuły wzgl. 
wzmianki poświęcali mu Pfotenhauer, Saurma, Jeltsch, 
Hupp, Roehl, a z Polaków Gumowski i podpisany. 
Obecnie dr Ilaisig powrócił ponownie do problemu 
tylekroć poruszanego, a mimo to do dziś dostatecznie 
niewyświetlonego.

Mało którego z miast średniowiecznych herb ulegał 
na przestrzeni średniowiecza tylu odmianom i prze
mianom, co herb miasta W rocławia; mało które miasto 
posiadało tyle odrębnych do poszczególnych swych 
urzędów pieczęci i osobnych symboli, co nasze miasto. 
Wreszcie pod względem swej herbowej symboliki jest 
ono bodaj unikatem w całej heraldyce średniowiecznej 
miast polskich. Na przestrzeni 270 lat (1261—1530) 
spotykamy mianowicie 5 typów miejskich pieczęci, 
a 17 ich odmian, nie licząc pieczęci i herbu kancela
rii księstwa wrocławskiego (od r. 1504) i starostwa 
krajowego (od r. 1351). Obok.pieczęci reprezentacyj
nej miejskiej (burgensium, civitatis, universitatis ci- 
vium, civium), występujących w latach 1262—1416, 
spotykamy w porządku chronologicznym pieczęć ław
niczą (od r. 1299), wójtowską (od r. 1299), radziecką 
(od r. 1324—7). magistratu (od r. 1302), sekretną 
miejską (od r. 1343—1530), wreszcie burmistrzow
ską (od r. 1369—1479). Niejednokrotnie miasto uży
wa obok siebie kilku pieczęci różnych tynów, dla je 
dnej Władzy (jak w r. 1295 i w latach 1308—1315) ; 
obok symboli miejskich: patron katedry, mury i b ra
my miejskie, figurują na nich dawne r. 1262 sieka
jące jeszcze tradycje książęce: orzeł piastowski, który 
znika ostatecznie z pieczęci miejskiej w r. 1315, 
a utrzymuje się jedynie do połowy XVIII w.' na pieczęci



ławniczej miasta. Szczególną trudność sprawia do tej 
pory uczonym określenie genezy tej anomalii w heral
dyce miejskiej, jakim jest postać najstarszego herbu 
i pieczęci Wrocławia, tj. orła dwugłowego, zastąpio
nego już w r. 1292 co najpóźniej wizerunkiem1 patrona 
miasta. Wreszcie rozklasyfikowanie poszczególnych 
pieczęci i ich typów między władze miejskie, które 
nieraz w opinii dotychczasowych badaczy, używały do
wolnie pieczęci nienależących do odpowiedniego 
urzędu.

Zajmująca się tymi specjalnie zagadnieniami praca 
dra Haisiga skrupulatna, drobiazgowa i napisana 
z wielką erudycją, stara się wiele z tych problemów 
wyświetlić, dorzucając wiele ciekawych przyczynków 
i własnych trafnych kombinacji (np. na tem at zaprze
stania używania przez radę wielkiej pieczęci po r. 
1418). W wielu z nich pokrywa się autor z mymi daw
niejszymi wywodami, 1) nie będę tedy o nich tu mó
wił; we dwóch natom iast różnimy się stanowczo i na 
ich tem at pragnę poświecić parę słów recenzji.

A więc przede wszystkim co oznacza pierwotny herb 
wrocławski: orzeł dwugłowy, w raczej dwa półorły; 
zdania nauki są tu rozdzielone. Jedni uważają obraz 
napieczętny z r. 1262 za połączenie herbu książęcego 
z symbolem patrona katedry (św. Jan Chrzciciel), 
Hupp, inni połączenie orła śląskiego z polskim, wzgl. 
dolno-śląskiego z górnośląskim (Hohenlohe. Saurma, 
podpisany), inni wreszcie traktują obraz ten jako czy
sto fantastyczny (Friedensburg) ; do zdania tych osta
tnich przychyla się obecnie autor. Czy jednak słusznie. 
Sam na innym miejscu przyznaje, że figurowanie orła 
piastowskiego na pieczęciach ławniczych (a również 
miejskich) Wrocławia, symbolizuje udział władzy mo
narszej. księcia wrocławskiego, nad miastem. Odma
wia natomiast tego symbolu orłu dwugłowemu, wzgl. 
dwóm półorłom. Czy słusznie? Niewatoliwie taka postać 
orła jest unikatem w symbolice heraldycznej mieiskiej 
w Polsce, a nader rzadko stosowanym w heraldyce 
miejskiej zachodniej2), jak również w herbach szla-

!) M a l e c z y ń s k i ,  Herb miasta Wrocławia, (Sobótka 1947, 
l. str. 6—8).

2) Przykłady zestawia G u m o w s k i ,  Pieczęcie śląskie str. 
383.



checkich zachodnio-europejskich. Orzeł dwugłowy n ie
wątpliwie był początkowo tworem czysto fantastycznym, 
podobnie jak inne motywy heraldyczne, wzięte z baśni 
starożytnych, czy średniowiecznych (jednorożec, gryf 
itp .). Rychło jednak, bo już w epoce późnego cesar
stwa rzymskiego nabrał określonych znaczeń3) i od 
tej pory nie podobna traktować go jako wyłącznie 
utwór fantazji rytownika. Tak jak w późniejszym 
herbie cesarskim niemieckim wyobrażał on tradycję 
podzielonego na dwie części dawnego imperium rzym
skiego, tak i później w średniowieczu. Nadawanie m ia
stu czystego półorla, figury niewątpliwie również fan
tastycznej, bardzo powszechne w śląskiej heraldyce 
miejskiej, było aktem woli ze strony właściciela mia- 
sta-panującego, który w tej formie wywyższał miasto 
ponad inne, nieposiadające herbu książęcego, a z dru
giej strony nie nadawał mu pełnego własnego herbu, 
zastępując jego brakującą część innymi, dowolnymi 
sym bolam i4). Tak samo niewątpliwie miało miejsce 
i przy nadaniu herbu Wrocławowi. Trudno przypu
ścić, aby książę postąpił z nim inaczej, niż z takim 
Bytomieni, Opolem, Raciborzem, Lubinem, Namysło
wem itp. Jedyna różnica między nimi a stołecznym 
Wrocławiem polegała na tym, że kiedy inne miasta 
obok półorła otrzymywały jako uzupełnienie połowę 
innego jakiegoś symbolu (ryby, krzyża, koła, baszty, 
gwiazdy), to stolica całego Śląska otrzymała jako uzu
pełnienie drugie pół orła. Rzeczywiście mamy tu 
do czynienia nie z orłem dwugłowym, ale z dwoma 
nółorłami, odmiennie każdy wystylizowanymi. 5) Sto
lica kraju otrzymała w r. 1262 dwa uszczerbione her
by książęce półorła śląskiego i najprawdopodobniej 
półorła polskiego, symbol panowania książąt wrocław
skich nad znaczna częścią Mało- i Wielkopolski.

Drugim zagadnieniem, co do którego różnię sie 
w poglądach z drem H. to sprawa używania pieczęci

3) Zaznacza to sam H a i s i g str. 15G, przyp. 13.
4) Na Śląsku 22 miast posiadało półorła w herbie, nadto 

dalszych 24 miało jako herb pełnego orła, por. G u m o w s k ą  
Pieczęcie Śląskie str. 382, 384.

5) Analiza odlewu pieczęci z r. 1262, jaką dzięki uprzejmości 
dra Haisiga posiadam, wykazuje ślad podwójnego konturu ra
mienia skrzydła u prawego (heraldycznie) orła.



z orłem na przestrzeni lat 1290—1315, a nawet do 
r. 1741. Autor opierając się na pieczęci ławniczej w ro
cławskiej (a dodać trzeba że i wójtow skiej), na k tó
rych aż do połowy XVIII w. orzeł piastowski figuro
wał, oraz na fakcie, że i pieczęć miejska (z orłem 
podwójnym) ,,powszechności obywatelstwa“ z r. 1262 
przywieszona została do aktu wójtowskiego, wyraża 
przypuszczenie, że orzeł występował wprawdzie w la
tach 1299—4315 na pieczęci głównej miejskiej, 
względnie na pieczęci odwrotnej, ale używany był 
tylko przez wójta. 6) Fakty zaprzeczają jednak ta 
kiemu pojmowaniu sprawy. I tak pieczęć spiczasta 
owalna z r. 1295 z orłem w polu i napisem w otoku 
,,S. civium de W ratislaw ia“ 7) wisi przy ortylu, uży
czonym miastu przez M agdeburg,8) więc uwierzytel
nia jakby ze strony powszechności miejskiej przepisy 
prawne zakomunikowane miastu przez metropolitę 
ówczesnych miast polskich. Druga znów pieczęć W ro
cławia okrągła, z orłem w polu i napisem w otoku 
,,S. civitatis W ratislawie" 9) wisi dziś na dwóch do
kumentach z 6. IV. 1308 i 29. IX. 1315 10) jako kon- 
trasigillum, na aktach wystawionych przez rajców 
miejskich. Nie ma więc śladu, aby pieczęci głównych 
miejskich z orłem używał tylko wójt dziedziczny, sym
bol władzy książęcej sądowej nad miastem. Przeciw
nie orzeł piastowski, czy śląski (rzecz do bliższego 
jeszcze zbadania, co dziś utrudnia stan zachowanych 
pieczęci) występował aż do r. 1315 na pieczęciach 
miejskich, cofając się tylko i ustępując miejsca pierw 
szego patronowi W rocławia i schodząc na plan drugi 
jako obraz na pieczęci odwrotnej.

Niejasną jest, sam autor to przyznaje, przyczyna, 
dlaczego od r. 1416 znika wielka „majestatyczna" pie
częć miejska ze św. Janem w architekturze z używa
nia i przez cały przeszło wiek zastępuje ją pieczęć 
burmistrzowska, względnie starosty krajowego. Może

6) Str. 157 pracy autora.
7) Reprod. R o e h 1, Siegel u. Wappen d. Stadt Breslau tabl. 

U nr 2; M a l e c z y ń s k i ,  Herb ryc. 3; por. str. 15*9—60 pracy 
autora.

8) R e g e s t e n n r  2384; Kor n ,  UB nr 66.
9) Reprod. R o e h 1, Siegel tabl. II. nr 5.

10) Re g e s  te n  nr 2996, 2529; Kor n ,  UB nr 100.



fakt ten stoi rzeczywiście w związku ze zniszczeniem 
tłoku pieczęci przez pospólstwo wrocławskie w r. 
1418. Ale to rzeczy całkowicie nie tłumaczy. Przecież 
miasto później nieraz nie sprawowało urzędu starosty, 
który przenoszono na biskupa wrocławskiego lub któ
regoś z książąt, a mimo to nie zdobyło się nigdy w tym 
czasie (1424—1530) na powrót do dawnej pieczęci 
miejskiej ze św. Janem. Jest rzeczą dopiero do stw ier
dzenia, czego nauka niemiecka nie dokonała, jakie rze
czywiście pieczęci przywieszano do uroczystych doku
mentów miejskich od r. 1418—1530. W czasach póź
niejszych, kiedy miasto otrzymało od króla czeskiego 
i cesarza niemieckiego nowy herb, to mimo iż nadal 
w posiadaniu W rocławia znajdował się urząd starosty 
śląskiego, jednak obok pieczęci starościńskiej posia
dało własną miejską, wzorowaną na herbie z r. 
1530. ii)

Kończąc uwagi nad ciekawymi wywodami dra Hai- 
siga, podkreślić raz jeszcze muszę: sprawa herbu śre
dniowiecznego Wrocławia jest jeszcze rzeczą do zba
dania.

Karol Maleczyński

W a n d a  B o b k o w s k a ,  Pruska polityka szkolna na 
ziemiach polskich w latach 1793—1806. Naukowe 
Towarzystwo Pedagogiczne. Skład główny: Pań
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 
1948.
Z podziwu godną konsekwencją i wytrwałością, od 

lat przeszło dwudziestu rozjaśnia dr Wanda Bobkowska 
swoimi monografiami tak niedawną, ale mało znaną 
epokę dziejów szkolnictwa na ziemiach polskich, tj. 
okres od drugiego rozbioru aż niemal po czas utwo
rzenia Królestwa Kongresowego. Wystarczy przypom
nieć ogłoszone przez nią poprzednio: ,,Nowe prądy 
w polskim szkolnictwie ludowym w początku XIX w .‘; 
Kraków 1928 i wzorowo wydaną ,,Korespondencję 
M etternicha w sprawie Uniwersytetu krakowskiego“ . 
Teraz po wojnie przed paru miesiącami ogłosiła ona 
rozprawę pt. Pruska polityka szkolna na ziemiach pol-

ii) Reprod. R o e h 1, Siegel tabl. IV. nr 1.



skich. Te jej rozprawy uzupełniają, się poniekąd i sta
nowią całość. Świeżo wydana rozprawa — trzeba to jed 
nak powiedzieć dla upamiętnienia jednego z licznych 
barbarzyństw Niemiec hitlerowskich — była już 
w r. i 939 niemal cała wydrukowana, ale Niemcy 
wkroczywszy do Cieszyna, w drukarni Mitręgi jej na
kład doszczętnie zniszczyli — jak informuje autorka 
w przedmowie. Ale uratowanie się rękopisu umożli
wiło jej ponowne opublikowanie po wojnie.

Autorka kreśli we wstępnym rozdziale stosunki 
szkolne w Prusach w chwili obejmowania ziem pol
skich przez drugi zabór pruski; 'najważniejszym ich 
zjawiskiem było utworzenie Naczelnego- Kolegium 
Szkolnego jako centralnej władzy szkolnej państwowej. 
Zrazu złożone z ludzi światłych i rozsądnych, z dobrych 
pedagogów, niebawem po opanowaniu go przez popie
ranych przez następcę Fryderyka II, króla Fryderyka 
Wilhelma II obskurantów, skupionych w Wyższym Ko
legium Religijnym, stało się prawdziwym Ciemnogro
dem, i w takim składzie i stanie miało się ono zetknąć 
po drugim rozbiorze z niezwykle postępowym szkolni
ctwem polskim, z niezwykle nowoczesnym jego ustro
jem, oraz z wybiegającym daleko w przyszłość jego pro
gramem i duchem. Nieufność jednak i niechęci, jakie 
politycy i członkowie rządu pruskiego żywili dla Ko
legium szkolnego i religijnego, sprawiły, szczęściem 
czy nieszczęściem dla pozostających do niedawna pod 
mądrymi i postępowymi rządami Komisji Edukacji Na
rodowej szkół polskich na ziemiach zabranych, że one 
tj. szkoły katolickie, uchylone zostały spod zwierzch
ności Najwyższego Kolegium szkolnego, a poddane pod 
dozór Kamer, które przejęły na siebie na terytorium 
zabranym Polsce w II i III rozbiorze agendy KEN i z kró
tką przerwą sprawowały je aż do r. 1806. To zetknię
cie się pruskich mężów stanu i pedagogów z Ustawami 
KEN wywołało u nich — jak pisze B. — podziw i słowa 
najwyższego uznania'4 (str. 32). A wynikiem tego ich 
wprost zachwytu dla przepisów, regulaminów i ustroju 
szkolnego było to, że władze pruskie nie pokusiły się 
w pierwszym rzucie o wprowadzenie jakichkolwiek 
zmian w ustroju i programach szkół, zachowały je n ie
mal całkowicie. Co więcej utworzono nawet (na bar
dzo krótko co prawda) za wzorem polskim dla Prus Po



łudniowych w r. 1797 Komisję Edukacyjną z identycz
nymi niemal atrybutami, co polska KEN. Niebawem 
wezwał król pruski Kamery, aby przesłały o szkołach 
w swoich obwodach dokładne raporty. Raporty te, 
z wyjątkiem raportu z Warszawy, pióra radcy Fischera, 
były albo pochwalne, albo nawet entuzjastyczne, jak 
np. radcy Kamery białostockiej, Ehma, i zalecały nie 
wprowadzać znaczniejszych zmian w szkolnictwie za
branym. Zarządzono też przebadanie używanych dotąd 
podręczników. Znaczny w tym udział powierzono pol
skiemu pastorowi w Ełku, Giseviusowi (Giżyckiemu), 
który uznał np. w podręcznikach historii Skrzetuskie- 
go dużą wiedzę, dobry styl, racjonalną metodą układu, 
ale — czy wychodząc z własnych konserwatywnych 
poglądów, czy stojąc na stanowisku absolutnego pań
stwa pruskiego, nie godził się z ich „republikańskim1' 
i „burzliwym11 duchem, z ich rewolucyjnym tw ier
dzeniem o równości ludzi itd. i odradzał ich używanie 
w zabranych ziemiach. Nie podobały mu się też: libe
ralna „Nauka prawa przyrodzonego11 Stroynowskiego 
i „W ymowa11 Piramowicza. Pomimo tych zastrzeżeń 
Giseviusa i innych, okazało się jednak w końcu rzeczą 
konieczną zatrzymanie w szkołach tych podręczników 
z dawniejszych polskich czasów wobec smutnego 
przez samych Niemców stwierdzenia (Gedike), że 
„Prusy nie miały czym zastąpić dorobku KEN w dziale 
podręczników szkolnych11 (str. 101).

I tak co krok, w miarę rozglądania się Prusaków 
w dorobku szkolnym KEN, okazywało się, że nie tylko 
pruscy mężowie stanu, jak rządca prowincji wielko
polskiej Voss, jak minister Śląska Hoym, prezes Kol- 
legium szkolnego Massow, referent szkół dla Prus Po
łudniowych Klewitz, ale i zawodowi najwybitniejsi 
ówcześni pruscy pedagogowie: Gedike i Meierotto 
stawali zdumieni w obliczu wielkości i doskonałości 
dzieła KEN i jej szkół, które zastali. Stawali zdumieni 
i oszołomieni i właściwie nie znajdowali w swoich, 
pruskich urządzeniach szkolnych niczego, co by mogli 
im przeciwstawić, i czym by mogli urządzenia pol
skie zastąpić. Przez szereg lat zatem, pomimo zastrze
żeń i protestów gorliwych patriotów pruskich, jak 
Zerboni di Sposetti lub Fischer, zachowano dawny 
stan szkolnictwa i dawny tryb nauczania. „Ustawy



Komisji Edukacyjnej stanowiły zatem — jak resumuje 
długi ciąg swych inform acji Bobkowska — podsta
wowy zrąb dla zarządzeń władz pruskich tak w P ru
sach Południowych, jak i w Prusach Nowowschod- 
nich“ (str. 96).

Mało tego. Okazało się nawet — co ze skrupula
tnością ukazuje autorka — że nie tylko nie potrafili 
pruscy politycy i pedagogowie stworzyć na zabranych 
przez siebie ziemiach wyższego i lep&zego szkolnic
twa, ale że, nie przyznając się do tego, poszli po nau
kę dla własnego pruskiego szkolnictwa właśnie do 
Komisji Edukacji Narodowej. Okazało się, że „bezpo
średnie zetknięcie się członków berlińskiego Kole
gium szkolnego (tj. najwyższej ówczesnej pruskiej 
m agistratury szkolnej), Gedikego, M eierotta i Zóll- 
nera z Ustawami KEN miało siłę sugestywną i stano
wiło pobudkę i bodziec do ich prac na własnej niwie 
szkolnej14 (str. 97). Pociągnął ich szczególnie tkw ią
cy w Ustawach „duch obywatelski“ . I oto ci trzej 
działacze szkolni ogłaszają po kolei broszury-roz- 
prawy na tem at pruskiego szkolnictwa i potrzeby jego 
reformy. Pisze Gedike „Uber den Begriff einer Biir- 
gerschule“ (1799), ogłasza Massow (przy pomocy 
Gedikego, Heckera i Zóllnera) „Ideen zur Verbesse- 
rung des offentlichen Schul- und Erziehungswesens‘: 
(1.801), drukuje członek Kolegium szkolnego Zóllner 
„Ideen tiber Nationalerziehung11, a i wielki Schleier- 
iriacher oceniając rozprawę Zóllnera, aprobuje różne 
pomysły i idee KEN. Cóż więc się okazuje? Wszyscy 
trzej czy czterej publicyści podejm ują skwapliwie 
najlepsze myśli KEN, jak ideę nauki moralnej, nauki 
prawa, nauki przedmiotów realistycznych i u ty litar
nych, alboli też ustrój i hierarchię szkolną, jednoli
tość podręczników, troskę o kształcenie nauczycieli, 
a nade wszystko ducha obywatelskiego szkół, żeby w y -. 
mienić tylko najgłówniejsze myśli styczne. Ten piąty 
rozdział książki Bobkowskiej, zatytułowany: „Wpływ 
ideologii KE. na pruską publicystykę pedagogiczną 
czyta się z niegasnącą ciekawością. A przy czytaniu 
tych stronic mimowoli przenosi się myśl do innej, 
przez Francuza Jobert‘a napisanej i niedawno ( w r. 
1941) wydanej monografii o Komisji Edukacyjnej, 
gdzie ten cudzoziemiec, nakreśliwszy świetnie obraz



genezy i działalności Komisji, oddaje jej należną po
chwałę za to, że umiała szkolnictwo polskie zorgani
zować na ,,sposoh głęnOko rodzimy'*, na sposoh repu
blikański, a resumując to uznanie dodaje, że ,,jemu 
to system szkolny organizowany przez KEN zawdzię
cza swój charakter oryginalny,i swoją ważność dzie- 
jow ą“ . Nie omieszka przy tym dodać, w in. miejscu, 
ze Polska XVIII w. tym jeszcze góruje pod tym wzglę
dem nad innymi krajam i Europy, iż swą reformę 
szkolną zrealizowała i to zrealizowała energicznie 
i wcześnie, gdy inne państwa tonęły zaledwie w pro
jektach, pomysłach, zamiarach. Gdy się zestawi te 
fakty, tym silniej wystąpią wartości reformy szkolnej 
KEN, które tak wielkie i tak obiektywnie wielkie w i
docznie być musiały, że nawet swoją republikańsko- 
ścią nie odstraszyły Prusaków od ich przyjęcia. Ba
dania Bobkowskiej tę wysoką pozycję historyczną 
dzieła KEN jeszcze silniej utrwalają.

Ale z tym wpływem myśli KEN na publicystykę 
pedagogiczną pruską kojarzy się jedna jeszcze spra
wa, zwięźle, może za zwięźle dla nas dzisiejszych, od
krywających polskie ślady na Śląsku, opowiedziana 
(na str. 39—47) przez autorkę. Góż to za kwestia? 
Oto dowiadujemy się, że ówczesny minister Śląska, 
Hoym, objąwszy w r. 1794 po popadłym w niełaskę 
Vossie zarząd Prus Południowych, zainteresował się 
żywo szkolnictwem tej powierzonej mu ziemi, tudzież 
działalnością gospodarczą (wezwał nawet w tym celu 
do Wrocławia skarbnika KEN, Karola Lelewela) 
i szkolną KEN. W ciągu krótkich, bo trzyletnich zale
dwie rządów, on to ustanowił dla Prus Południowych 
wspomnianą poprzednio Komisję Edukacyjną. Ale gdy 
z odebraniem mu rządów upadła Komisja, Hoym po
stanowił wyzyskać dla Śląska te urządzenia, z którymi 
miał sposobność się zapoznać. Uczynił to na własną 
rękę, bez oparcia się. o Berlin; uprawiał on bowiem 
w ogóle 'politykę możliwie dużej niezależności od sto
łecznej biurokracji pruskiej. Tak więc zostały dobra 
i majątki dotąd istniejącej korporacji „Duchownych 
Instytutu Szkolnego11 (Priester des Schuleninstituts) 
zabrane na rzymsko-katolicki fundusz szkolny śląski. 
Wszystkie zaś szkoły katolickie poddał Hoym pod za
rząd jakby miniaturowej śląskiej Komisji Edukacyj



nej czyli tzw. Dyrekcji szkół, złożonej z dwóch rad
ców. Kamery wrocławskiej, dyrektora szkoły, dwóch 
nauczycieli i dwóch delegatów episkopatu, btatu t jej, 
złożony z 22 paragraiów  powtarzał dosłownie tekst 
zniesionej instrukcji południowo-pruskiej oraz w pro
wadzał dosłownie urządzenia, tak charakterystyczne 
dla Ustaw KEN, jak obowiązek rektorów gimnazjów 
wizytowania wszystkich szkół w ich okręgu, w pro
wadzenie wspólnego stołu dla nauczycieli, dobór nau
czycieli, ich automatyczny awans itp. które to urzą
dzenia — jak zauważa Bobkowska — ,,obce były do
tąd ustawodawstwu niem ieckiem u11. Tak to Hoym 
„najwierniej odtwarzał polskie wzory i przyswajał je 
...katolickim szkołom Śląska" ( s tr . '4 7 ).

Skorośmy zawadzili o Śląsk, to trzeba zauważyć, że 
książka Bobkowskiej zawiera więcej jeszcze owych 
potrąceń o śląskie stosunki, szkolnictwo, ludzi. W y
mieńmy niektóre: A więc przewija się jeszcze przez 
jej rozprawę wielokrotnie uniwersytet wrocławski. 
Wobec bowiem dość wiernego przejęcia po drugim 
i trzecim rozbiorze szkolnego zarysu organizacyjnego 
KEN, trzeba było tę strukturę oprzeć, jak to było 
w KEN, o jakiś uniwersytet i jako zwierzchnią władzę 
szkolną, i jako instytucję kształcącą nauczycieli dla 
szkół polskich. Nie było oczywiście mowy o oparciu 
o uniwersytet krakowski, raz dlatego, że leżał on poza 
granicami zabranych ziem pruskich, po drugie z oba
wy niepożądanych dla pruskiej racji stanu wpływów 
na polskie nauczycielstwo. Rozważano więc sprawę 
już to stworzenia ad hoc jakiejś nowej uczelni wyższej 
w którymś z miast okupowanych ziem (przesunęły się 
takie miejscowości,, jak: Poznań, Rydzyna, Toruń, 
Chełmno) już też skierowania kandydatów do które
goś z istniejących uniwersytetów pruskich; wypłynęły 
uniwersytety w Królewcu i we Frankfurcie n. Odrą. 
Ale najuparciej, kilkakrotnie nawracano do myśli, aby 
tą centralną uczelnią dla polskich ziem okupowanych 
zrobić uniwersytet wrocławski. Cóż, kiedy w rozwa
żaniach różnych mężów stanu i pedagogów pruskich 
stwierdzano za każdym razem konsekwentnie, że do 
tego celu uniwersytet wrocławski się nie nadaje. To 
jego dyrektor, jezuita Zeplichal wysuwał rozliczne 
trudności co do przeorganizowania uniwersytetu, cia



snotę budynków, trudność pomieszczenia studentów, 
drożyznę w mieście, wreszcie za wysoki, w stosunku 
do przygotowania studentów polskich stan nauk 
w uniwersytecie (to już była osobista, a niebardzo 
uzasadniona żarozumiałość jezuickiego rektora!), to 
m inister Hoym podnosił, że rozbudowa uniwersytetu 
dla proponowanych celów byłaby zbyt kosztowna, to 
niejaki Fessler, ex-kapucyn, a teraz wolnomyśliciel 
i konsulent prawny pruski nicował hielitościwie 
w swym memoriale uniwersytet wrocławski, robiąc 
mu (str. 34—5) rozliczne zarzuty: jest on przepojony 
jezuityzmem, odpusty i kongregacje mariańskie utrzy
mują się tam uparcie, uczniów skłania się do przy
siąg bronienia Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, 
profesorowie nie mogą niczego drukować, co nie przej
dzie przez cenzurę, nauka opiera się na samych prze
starzałych podręcznikach. Wspominał też, że ,,biskupi 
polscy żądali, aby tam umieszczać kleryków“, i do
dawał emfatycznie: „Tak wychowuje się i kształci du
chowieństwo dla Śląska, to samo byłoby z polską mło- 
dzieżą“. W tej ostrej naganie wrocławskiego uniw er
sytetu przez zradykalizowanego dawnego mnicha 
i wiernego urzędnika pruskiego możnaby się doszu
kać jakby obawy, że uniwersytet ten gotów nie tylko 
nie dokonywać nawracania polskich kandydatów nau
czycielskich na pruski patriotyzm, ale nawet ich pol
ski patriotyzm tolerować czy może nawet, łącznie z ka
tolicyzmem, utwierdzać.

Jeden jeszcze znajdujemy w książce Bobkowskiej 
szczegół, wiążący sprawę pruskiej polityki szkolnej na 
ziemiach polskich ze Śląskiem. Jest to współpraca 
w urządzaniu szkolnictwa polskiego w Prusiech tak 
bardzo ze Śląskiem związanego Jerzego Samuela Bandt- 
kiego, nauczyciela wówczas gimnazjum im. św. El
żbiety we Wrocławiu. Przybrał go sobie w r. 1803 za 
towarzysza do wizytacji szkół na ziemiach polskich 
Gedike. Po wizytacji odbyła się w Warszawie poważna 
konferencja Gedikego i Bandtkiego w sprawie szkół 
z udziałem wybitnych członków Towarzystwa Przyja
ciół Nauk ze Staszicem na czele. Nie było już dane 
inspektorowi pruskiemu przedłożyć sprawozdanie z w i
zytacji i konferencji z powodu śmierci, która go za
skoczyła w maju 1803. Memoriał noszący tytuł: Myśli



o urządzeniu szkół w Prusach Południowych, opraco
wał zatem sam Bandtkie (przedrukowuje go autorka 
w Dodatku). Poza propozycjami co do organizacji 
szkolnictwa, do czego zobowiązywała go powierzona 
mu funkcja, pomieścił tu B. niezmierne słuszne i tra 
fne uwagi o charakterze narodowym Polaków, tudzież 
o ich języku, uwagi, które mu posłużyć miały do uza
sadnienia tezy, że niesłuszne byłoby wprowadzać je 
żyk niemiecki już do szkół niższych, że nawet choćby 
dla pozyskania jak najbardziej i jak najszybciej Po
laków dla państwa pruskiego konieczne jest uszano
wanie ich języka ojczystego, że przeciwnie jego ru 
gowanie, że „zaniedbanie języka ojczystego prow a
dzi raczej do zdziczenia niż do kultury1' ukazywał to 
na przykładzie górnoślązaków, którzy od 300 lat są 
pod rządami niemieckimi, a prawie nie nauczyli się 
mówić po niemiecku i tylko zniekształcili swój język 
ojczysty. Dowodził dalej, że nie zasmakują w lite ra 
turze niemieckiej, jeżeli nie będą pielęgnowali swo
jej. Te opinie — jak informuje B. (str. 187—192) — 
podzielał z nim Gedike. Nie potrzeba niemal dodawać, 
że te poglądy Bandtkiego nie spotkały się z uznaniem 
u oficjalnych władz pruskich w osobach radców 
Troschla i Uhdena, którzy z pruską zaciekłością do
wodzili konieczności bezlitosnej germanizacji ludno
ści polskiej poprzez szkoły, co więcej wyrażali prze
konanie, że postęp kultury wymaga, aby język polski 
po kilku stuleciach, a bodaj nawet kilku pokoleniach 
zaginął zupełnie (str. 197). Nie zostały te poglądy 
przez władze niemieckie przez z górą sto lat zapo
mniane! Skoro jesteśmy przy Bandtkiem, warto zano
tować, że te jego bliskie stosunki nawiazane w W ar
szawie ze światem szkolnym, a szczególnie z p ijara
mi, nie przerwały się. Swój Elementarz, wyd. w r. 
1803 u Korna, B. dedykował prowincjałowi pijarów, 
ks. Zaborowskiemu; mieli w nim pijarzy ,,w czasach 
prześladowania naj czynnie jszego... obrońcę" (str.
322).

Chodziło mi o wydobycie z książki Bobkowskiej 
dwóch najciekawszych i najważniejszych momen
tów: po pierwsze wielkiego znaczenia dzieła KEN i tnk 
dużego wpływu jej idej i urzędzeń nie tylko na prak
tyczną organizację szkolnictwa polskiego na zagarnię



tych ziemiach, ale i na ich publicystykę pedagogiczną, 
po drugie związków pomiędzy tą ,.pruską polityką 
szkolną11 a Śląskiem. Dlatego już tylko bardzo krótko 
powiem o reszcie zagadnień, które omawia w swej 
doskonałej książce Bobkowska. Dobrze więc oświe
tlona tu została sprawa utworzenia Liceum warszaw
skiego i rola w tym Lindego. Znów mówiąc o nim, ko
rzysta autorka skwapliwie ze sposobności, aby poka
zać wielki ciężar gatunkowy idej KEN. Sprawiły one, 
że tak nieprzyjazny, a nawet zaciekle wrogi Polsce 
radca kameralny Fischer, kiedy mu przyszło przygo
tować plan organizacyjny dla Liceum, pomimo wysił
ków, aby „przekonać polskie społeczeństwo, że i P ru 
sy potrafią stworzyć Ustawy szkolne“ (str. 237). 
ostatecznie od Ustaw KEN w niczym nie odbiegł, lecz 
literalnie, z większą tylko dokładnością i drobiazgowo- 
ścią, je odtwarzał. Rzuca też B. ciekawe światło na 
postać i charakter Lindego. Zarzuca mu dwulicowość 
w jego stosunkach z jednej strony ze społeczeństwem 
miejscowym, z drugiej z władzami Pruskimi (str. 
254). Zarzut to, zdaje mi się, zbyt surowy. Jeśli sobie 
uświadomimy dziwną jego pozycję Niemca, przechyle- 
jącego się ku polskości (ostatecznie spolszczonego), 
ale w owych czasach pruskich wyraźnie jako Polak 
nie występującego i jego pozycje między gorącą atm o
sferą narodową Warszawy a zaciekłością np. pruskiego 
radcy Fischera, to cóż miał robić on, w kulturze pol
sko-niemieckiej wyrosły, a do tego gorąco do Liceum 
warszawskiego przywiązany, ponadto człowiek nauki?

Bardzo interesujący jest też w książce B. rozdział 
„Walka pijarów o egzystencję41, gdzie czytamy o za
ciętych, to dyplomatycznych, nawet chytrych, to 
otwartych ostrych bojach tych dobrze około oświaty 
zasłużonych zakonników z Niemcami, którzy nie mogą 
nie uznać ich wysokich kwalifikacji naukowych i pe
dagogicznych, ale właśnie dlatego tym ostrzej ich 
atakują i radziby ich odsunąć od nauczania szkolnego. 
Dodam, że znajdujemy u B. też interesujące inform a
cje o roli leszczyńskiego profesora, Cassiusa, o dzia
łalności pijarów: Czarneckiego i Szweykowskiego. Jest 
w ogóle w książce Bobkowskiej wielkie bogactwo ma
teriału historycznego, czerpanego nie tylko ze współ
czesnych publikacji niemieckich i polskich, nie tylko



z niemieckich opracowań tej epoki szkolnej, ale i z a r 
chiwów polskich oraz, co ważniejsza, z Tajnego P ru 
skiego Archiwum Państwowego w Berlinie. Ta jej 
rozprawa, podobnie jak poprzednie, stanowi mocną 
pozycję w dziejach naszego szkolnictwa.

Trochę przykro razi niezbyt staranna korekta: Nie 
wiem, czy jej, czy niedopatrzeniu trzeba przypisać ta 
kie błędne brzmienie nazw miejscowości, jak: Birn- 
baum (w Wielkopolsce) zam. Międzychód, Pszasnycz 
zam. Przasnysz, Skąpce i Skąpe zam. Skępe; nazwiska: 
Kalumella zam. Kolumella, Gravegand zam. Gravesand 
(str. 55) i in. pomniejsze omyłki jak np. str. 94, 

przyp. 40, str. 118, 164 (askulanci?) i in. drobne.
Stanisław Tync

K a z i»m i e r z  P o p i o ł e k ,  Śląsk w oczach Gestapo. 
W ydawnictwa Instylutu Śląskiego. Polski Śląsk. Se
ria II, nr. 8, Katowice 1948, s. 96.
W pracy pod tak dość niewinnym tytułem zobrazo

wał autor życie Ślązaków w ściśle określonych latach 
okupacji hitlerowskiej. Równie dobrze mógł dać inny 
tytuł, bo i tak zaraz na wstępie swych wywodów m u
siał wyjaśnić założenie tematowe i omówić organiza
cję komórek policyjnych, oplątających Śląsk mackami 
swego podsłuchu dla dobra Rzeszy Niemieckiej. Nie 
tylko Gestapo, ale też Sicherheitsdienst i Kriminalpo- 
lizei miały czuwać nad niemiecką prawomyślnością 
mieszkańców Śląska, tych mieszkańców, którzy wedle 
twierdzeń propagandy hitlerowskiej z niebywałym en
tuzjazmem powitali fakt powrotu Śląka do niem iec
kiej narodowej wspólnoty.

Już samo zajęcie się demaskowaniem fałszów oku
panta przez doc. Popiołka jest godne uznania, tym bar
dziej, że równocześnie wywody jego stanowią frag
ment materiału dla przyszłego opracowania dziejów 
Śląska pod zaborem Hitlera. Tu dochodzimy do najbar
dziej interesującego nas problemu użyteczności oma
wianej pracy dla dalszych studiów naukowych. Jest bo
wiem rzeczą widoczną, że podobnie jak nikt nie będzie 
opracowywał dziejów działań bojowych na podstawie 
komunikatów zamieszczanych w prasie, a wydawanych



przez nie wiedzieć jaką Naczelną Komendę i użyje ich 
tylko dla kontroli innych źródeł lub oddania ogólnego 
tła przebiegu operacyj, tak i w naszym wypadku trzeba 
ustosunkować się bardzo krytycznie do meldunków 
i materiałów policyjnych, jako źródła poznania życia 
i działalności oraz nastrojów ludności konkretnego 
rejonu.

Zdaje sobie z tego sprawę autor pisząc: ,,W pracy 
niniejszej nie chodzi o danie syntetycznego obrazu rze
czywistości śląskiej w interesującym nas tu okresie 
czasu. Chodzi tu jedynie o pokazanie śląskiej rzeczy
wistości w takim świetle, jak ją widzieli niemieccy 
obserwatorzy'* (s. 13). Ponieważ jest to jedyny m a
teriał, na którym oparł autor swe wywody i sądy (ibi
dem ), więc też wysunąć musimy jedyny właściwie za
rzut, że nie przeprowadził jawnej analizy tych policyj
nych sprawozdań. Ich specjalny charakter, a tfiadto 
okres czasu, do którego się odnoszą (lata 1942—1943) 
wymagały odrębnego ustosunkowania się psycholo
gicznego badacza do wiadomości i opinii w nich za
wartych, przy równoczesnym uwzględnieniu oddzia
ływania sytuacji na frontach bojowych na mentalność 
niemieckich informatorów i ich policyjnych zwierzch
ników. Jednym słowem można kwestionować zgodność 
treści meldunków z istotnymi zapatrywaniami choćby 
poszczególnych jednostek niemieckich, nie mówiąc 
już o błednej ocenie poczynań obserwowanych ośrod
ków, możliwej przy znanym braku znajomości psycho
logii u Niemców. A przecież autor sam powiada: 
.....świadectwa ich (konfidentów i policjantów) mają 
dla nas ogromna wage“ (s. 12) ) .  Mogły też sprawozda
nia być specjalnie preparowane dla celów kariery oso- 
bistei lub ze względów natury policyjnej.

Wynika stad, że materiały zużyte przez doc. Po- 
piołka, jak i jego praca mogą sie stać tylko jednym 
z elementów odtwarzania rzeczywistości Śląska w la
tach 1942—1943 i to elementem wcale nie najważ
niejszym. Jaka wiec konkretna wartość posiada oma
wiana praca? Zdaie sie nam, że przede wszystkim te, 
iż zaznajamia czytelnika z żywotnością elementu pol
skiego na terenie Śląską i obok prac innych badaczy 
rozprasza resztki nieufności do Ślązaków, wypływają



cej z problemu Volkslisty, dzięki której ,,Śląsk przy
brał jednolitą barw ę“ (s. 20).

Ponieważ jedynie Śląsk, obok Pomorza, miał „spo
sobność do otwartego, publicznego manifestowania 
swego prawdziwego stosunku do okupanta44 (s. 50), 
zbudziła się i u autora wątpliwość, czy wystąpienia 
i akty manifestacyjne propolskie w latach omawianych 
nie były jedynie nową maską Ślązaków, lub choćby 
tylko czynem ekspiacyjnym za masowe przyjęcie Volks- 
listy. Sprawozdania niemieckiej policji przekonały go, 
że „większość ludności śląskiej mimo wpisu do DVL 
nie zmieniła swych narodowych (polskich) przekonań 
i że bynajmniej nie kryła się z nim i44 (s. 88). Śląsk 
w oczach niemieckich niczym nie różnił się od reszty 
ziem polskich.

Omawiana praca doc. Popiołka winna znaleść się we 
wszystkich bibliotekach szkolnych i świetlicowych czy
telniach nie tylko województw śląskich, ale i reszty 
kraju. Czyta się ją jednym tchem, a w części omawia
jącej dowcipy okupacyjne z prawdziwą radością zna- 
chodzi się i te. które podtrzymywały nas na duchu 
w tak zwanej Generalnej Guberni.

Bronisław Kocowski

K a n  S. B.: Dwa powstania tkaczy śląskich (Dwa wos- 
stanija silezskich tkaczej). Moskwa—Leningrad 
1948, Wyd. Ak. Nauk Z. S.'R. R. s . 482.
Rozprawa niniejsza ma stanowić, w myśl założeń 

autora, jedną z odpowiedzi radzieckiej literatury h i
storycznej na podejmowane niejednokrotnie przez nau
kę burżuazyjną próby rozwiązania problemu genezy 
kapitalizmu. Autor poddaje analizie zamierzenia h i
storyków i ekonomistów zachodnio - europejskich, 
a w szczególności niemjeekich, podkreślając zależność 
wszystkich tych teoryj od pewnego klasowo uw arun
kowanego schematu, jaki uporczywie stosowano w ba
daniach. Płynęło to stąd, że pomyślne rezultaty dzia
łalności zjednoczeniowej, zwycięstwa Prus nad Au
stria i Francją i otrzymana na nodstawie pokoiu frank
furckiego kontrybucja nadawały silnego uroku tronowi 
Hohenzollernów, a wydarzenia, we Francji w czerwcu



1848 i podczas Komuny Paryskiej jeszcze mocniej 
związały wszystkich zwolenników kapitalizmu z Ho
henzollernami, w których widziano odtąd jedyną pod
porę. Wprowadzenie protekcjonizmu przez Bismarcka, 
ustawy wyjątkowe przeciw socjalistom, plany reform 
socjalnych, wszystko to działało sugestywnie nawet na 
średnią burżuazję niemiecką, z której właśnie rekru
towali się uczeni. Na tym polega klasowy charakter 
nauki niemieckiej i stworzona podówczas legenda 
o specjalnej misji państwa pruskiego, jeśli chodzi o ro
zwój całego narodu niemieckiego.

W atmosferze nowego imperium pisał ekonomista 
Gustaw Schmoller, otwarcie entuzjazmując się apara
tem państwowym Prus i polityką władców pruskich, 
która zdaniem jego uchroniła Niemcy od tego wszyst
kiego, co spotykało Francję od r. 1789. Schindlerowi 
wtórowali inni, pomniejszając w sposób bardzo zna
mienny stopień rozwoju gospodarki niemieckiej w w. 
XVII i XVIII. Według nich Niemcy przechodzą po po
koju westfalskim okres zupełnego zastoju gospodarcze' 
go. Tendencja historyków i ekonomistów niemieckich 
idzie w kierunku przeciągnięcia niemieckiego średnio
wiecza aż do okresu wojen napoleońskich. Uczeni nie
mieccy (zwłaszcza Sombart) nie spostrzegają kapita
listycznego charakteru rozwoju manufaktury niem iec
kiej. Z tego rzekomo długotrwałego zastoju gospodar
czego otrząsają się Niemcy dopiero pod wpływem re 
form Steina i Hardenberga.

Takie same fałszywe poglądy leżą u podstaw wyja
śnienia prób problemu przemysłu chałupniczego, 
w którym ekonomiści niemieccy widzą tylko eksportu
jące rzemiosło, nie orientując się, że chałupnik zależy 
całkowicie od kapitału już wtedy, gdy jeszcze osobi
ście zakupuje surowiec, a na rynku sprzedaje gotowe 
wytwory. Według niektórych uczonych niemieckich 
nawet kapitaliści dostarczający chałupnikom surowca 
nie są jeszcze przedsiębiorcami w pełnym znaczeniu 
tego słowa, a tylko kupcami biorącymi na siebie część 
funkcyj rozdzielczych i nie ponoszącymi dzisiaj żadnej 
odpowiedzialności za ciężkie położenie chałupników. 
Przyczyną tego ciężkiego położenia jest według nich 
konkurencja drobnych wytwórców, a nie to, że ci 
drobni wytwórcy są pozbawieni środków produkcji



i podlegają eksploatacji ze strony organizujących zbyt 
właścicieli kapitałów.

Fałszywe poglądy Sombarta i innych uczonych n ie
mieckich wpłynęły też na ekonomistów am erykań
skich (Veblen) i francuskich (B enaerts), którzy rów 
nież przesadzają, uważając stan gospodarczy Niemiec 
do 30-tych lat XIX w. za zacofany. Powstaje w ten 
sposób obraz jakiegoś nagłego utworzenia się w ielkie
go przemysłu kapitalistycznego w Niemczech, bez 
uwzględnienia długotrwałego procesu rozwoju tego 
przemysłu na stopniu manufaktury, przy czym moto
rem ożywiającym ten przemysł byłaby działalność Ho
henzollernów. Autor zdecydowanie przeciwstawia się 
tym poglądom; uważa, iż najważniejsze ogniwo w ba
daniach nad przejściem Niemiec od feudalizmu do ka
pitalizmu stanowi analiza historii powstania rozwoju 
manufaktury. Utrudnia ją  brak odpowiednich prac 
naukowych, które by odnosiły się do poszczególnych 
gałęzi przemysłu. Celem autora ma być właśnie na
świetlenie procesu przejścia do kapitalistycznych m e
tod w produkcji w odniesieniu do przemysłu tekstyl
nego i to tylko naJ Śląsku przy końcu w. XVIII i z pocz. 
w. XIX.

Początkowo przedstawia autor rozwój śląskiego 
przemysłu płóciennego od końca XIV w., kiedy to za
częły na Śląsku powstawać pierwsze cechy tkackie, 
stwierdzając przy tym, że już wtedy produkcja obli
czona była na zbyt poza Śląskiem. Równocześnie rozwi
jało się tkactwo na wsi, gdzie zmuszano nawet chłopów 
do tego, byle tylko zwiększyć ilość otrzymywanych od 
nich produktów dodatkowych. Proces ten przebiegał 
intensywnie zwłaszcza w podgórskich okolicach Dol
nego Śląską, gdzie trudno było o wielkie gospodarstwa 
rolne. Miasto kupowało od wsi len i przędze; handel 
ten przejęła w swoje rece warstwa tworzących się pod
ówczas drobnych kapitalistów wiejskich ze środowiska 
chłopskiego (młynarze, piekarze). Handlowali również 
przędza właściciele ziemscy. Produkcia wiejska sta
wała się coraz bardziej masowa, zaczęli się też nią in 
teresować i kupcy miejscy. W  XVII w. materiały ślą
skie zbywano już nawet w Ameryce.

W  r. 1726 przemieniło się 287 wsi śląskich w re 
jonie Karkonoszy i Gór Sowich na wsie czysto tkackie.



Analizując system pracy w tej dziedzinie stwierdza 
autor, że tak wielkie rozmiary produkcji osiągane oczy
wiście dzięki manufakturom, a nie, jak twierdzą Niem
cy. na skutek jakiegoś patriarchalnego sposobu pro
dukcji w warsztatach, wśród pozbawionych przeci
wieństw stosunków miedzy Drzedsiębiorcami a robo
tnikami. śląscy tkacze byli całkowicie zależni od sprze
dawców przędzy, a w drugiej połowie XVIII w. są już 
całkowicie odcięci od rynku i stanowią przedmiot bez
względnej eksploatacji ze strony przedstawicieli kapi
tału handlowego. Autor udowadnia również, iż przed
siębiorcy byli w tym czasie ludźmi krańcowo innymi 
w porównaniu do innych kupców, nawet jeśli chodzi 
o sposób życia, obyczaje, stopień wykształcenia i za
interesowania (Piotr H asenclever), czyli że byli już 
ludźmi nowego, kapitalistycznego systemu.

Eksploatacja drobnych tkaczy osiągnęła swoje 
szczyty z końcem XVIII w. Przedsiębiorcy domagali się 
nadto jak najintensywniejszego nadzoru nad tkaczami, 
bądź to ze strony policji, bądź jakichś specjalnych 
urzędników, byle tylko zmusić tkaczy do dostarczania 
materiału jak najlepszego. Edykty rządu szły na rękę 
przedsiębiorcom. Jednocześnie rosły ceny przędzy, 
a wywóz produktów rolnych za granicę spowodował 
zwiększony ucisk chłopów. W r. 1779 rozpoczęły się 
pierwsze ruchy chłopskie, powtórzone później w la
tach 1780, 1782 i 1787. W r. 1789 musiano już użyć 
kawalerii do stłumienia rozruchów w Nysie, a w 1790 — 
w Środzie. Zimą 1792/93 spadły znacznie ceny na wy
roby tkackie, a gdy przyszły wieści o zwycięstwach re 
wolucjonistów francuskich pod Valmy i Jemappes. roz
poczęły się rozruchy w Kamiennogórskiem, 23 marca 
1793. Tkacze rzucili się na stoiska sprzedawców przę
dzy, w parę dni potem powtórzyło się to samo w Bol
kowie, Wałbrzychu i Strzegomiu. W rozrzucanych pro
klamacjach domagano się, ażeby tkactwem przestali się 
zajmować bogaci chłopi i sprzedawcy przędzy, wzywano 
do zbrojenia się. I choć w rejonach górskich zdławiono 
powstanie już z końcem kwietnia, to jednak w maju 
objęły rozruchy i inne miasta (Oława, Trzebnica. Ole
śnica, Środa, Grodków. Opole, Kluczbork, Góra) przy 
czym udział w nich wzięli już nie tylko tkacze.



W latach następnych przemysł tkacki przechodził 
poważny kryzys. Wpłynęły na to w pierwszym rzędzie 
wojny na morzu i blokada napoleońska, a potem kon
kurencja angielskiego kapitału przemysłowego i w pro
wadzenie wysokich ceł wwozowych w Hiszpanii i Por
tugalii. Zastosowanie maszyn w przemyśle śląskim po^ 
głębiło przedział między bogatymi a ubogimi; rozluź
niało się życie rodzinne, zmniejszała się ilość m ał
żeństw, wzrastała ilość nieślubnych dzieci, mnożyły się 
wypadki dzieciobójstwa. Użycie maszyn umożliwiło za
trudnianie tańszej siły roboczej, tj. kobiet i dzieci. 
W r. 1836 rozpoczął się europejski kryzys ekonomi
czny; następstwem jego było bezrobocie i zmniejszenie 
się zarobków. Posucha w lecie 1842 i ciężka zima 
1842/43 wpłynęły na zwyżkę cen produktów spożyw
czych. W iosną 1844 znowu rozpoczęły się ruchy wśród 
tkaczy śląskich. Z początkiem czerwca ruchy przybrały 
na sile, zniszczono domy i urządzenia techniczne boga
tych fabrykantów w Skibicach i w Bielawie, m anife
stowano w Lutomi w pow. świdnickim i w Nowej 
Rudzie.

Powstanie z r. 1844, pomimo że niezorganizowane 
i spontaniczne, uważa autor za przejaw rewolucyjny 
o bardzo poważnym znaczeniu. Autor zwraca uwagę, że 
powstanie to miało, bądź co bądź, swoich przywódców 
(Karol Muller), że pod pewnym względem przeprowa
dzone zostało planowo; np. niszczono domy fabrykan
tów w sposób systematyczny, zaczynając od ksiąg han
dlowych, uważając, żeby nie było pożaru, ponieważ 
w tym wypadku fabrykanci otrzymaliby premię aseku
racyjną. nie zabierano niczego do domu, nie pito wina, 
jakie znaleziono w piwnicach. Mimo to powstanie 
z r. 1844 było jeszcze czynem rewolucyjnie niedojrza
łym, ponieważ uczestnikom jego nie chodziło w łaści
wie o jakieś istotne zdobycze rewolucyjne, lecz tylko 
o odzyskanie tego, co mieli dawniej, a przy tym wielu 
z nich wierzyło jeszcze w Berlin i w króla.

W dalszym ciągu rozprawy zajmuje się autor ana
lizą stosunku społeczeństwa niemieckiego do tego po
wstania, kładąc nacisk głównie na postawę burżuazji, 
w szeregach której pod wpływem wypadków na Śląsku 
z r. 1844 zapanował nie byle jaki popłoch. Następnie



rozpatruje autor kwestię tkacką w literaturze histo
rycznej, której przedstawiciele malowali zwykle w bar
wach różowych położenie drobnych tkaczy. Tak np. 
Schmoller uważał, że przedsiębiorcy musieli obniżać 
płace tkaczy, ażeby wytrzymać wysokie cła zagraniczne 
i że wyłącznie to było przyczyną ciężkiego położenia 
tkaczy. Zimmermann sądził, że przyczyną nędzy tkaczy 
było przejście Prus od merkantylistycznej do liberalnej 
polityki gospodarczej. Grunhagen dowodził, iż począw
szy od reform 1807—11 tkacze zwolnieni byli od wszel
kich powinności feudalnych i że właśnie zbytnia swo
boda okazała się dla nich szkodliwa. Frahne określał 
nawet gorzej sytuowanych tkaczy jako „wolnych fabry
kantów". Gała zatem prawie historiografia niemiecka 
przedstawia powstanie tkaczy z r. 1844 jako zwykły 
bunt głodnych, bez żadnego sensu politycznego.

W zakończeniu stwierdza autor jeszcze raz, że ce
lem jego rozprawy było przedstawienie w całej kon
kretności historycznej stosunków produkcyjnych, ja 
kie panowały na Śląsku w przemyśle tekstylnym. Pro
blem jest specjalnie ważny głównie dlatego, bo przed
stawiciele niemieckiej nauki historycznej celowo prze
dłużają okres zastoju gospodarczego Niemiec, ażeby na 
tym tle tym jaskrawiej wystąpiła dobroczynna działal
ność Hohenzollernów.

Rozprawa nie jest oparta na materiałach archiw al
nych, literaturę przedmiotu zna jednak autor wyczer
pująco; wykorzystał współczesne gazety, w pierwszym 
rzędzie Schlesische Provinzial-Blatter, pamiętniki 
i opisy ludzi współczesnych wypadkom, takie materiały 
jak zestawienia statystyczne i protokoły posiedzeń sej
mów prowincjonalnych — nadto pewne materiały z ro
syjskiego Archiwum Min. Spraw zagranicznych. Przy 
końcu rozprawy podaje autor spis źródeł i literatury 
dzieląc go na: dzieła klasyków marksizmu-leninizmu, 
gazety i materiały drukowane pochodzące z epoki ba
danej, materiały statystyczne, literaturę okresu obu 
powstań, literaturę drugiej połowy w. XIX i pocz. XX, 
literaturę poświęconą rozwojowi przemysłu tekstylnego 
w ogólności (nie tylko niemieckiego) i literaturę 
ogólną. Rozprawę zaopatrzył również w indeks osób.

Rozprawa- Kana jest rezultatem bardzo solidnych 
i bardzo drobiazgowych badań. Niewiele dostrzec w niej



można błędów formalnych, jak np. pominięcie kilku 
(niezbyt zresztą ważnych) pozycyj bibliograficznych, 
pewne niedokładności w cytowaniu (Festschr. ci. 
deutsch. Ing. zamiast znajdujących się w tej pracy 
zbiorowej rozpraw odnoszących się do problem u), czy 
pewne niejasne sformułowania kontekstowe. W cało
ści jednak udało się autorowi dowieść postawionych 
przez siebie tez: że poglądy nauki niemieckiej są ten
dencyjne i fałszywe, że na skutek strasznego wyzysku 
Ikaczy rozwijać się zaczęła walka klasowa i że powsta
nie tkaczy śląskich było pierwszym impulsem, który 
pchnął masy robotników niemieckich do walki z kapi
tałem. Autor zastosował w całej pełni marksistowską 
metodę rozwiązywania zagadnień; stąd jeszcze jedna 
olbrzymia korzyść dla historyków polskich, k tó
rzy w książce Kana znajdą wzorowy schemat takiej 
właśnie konstrukcji historycznej.

W zakończeniu podaje autor do wiadomości, że 
wTksiążce swojej, ukończonej zasadniczo przed r. 1941, 
dlatego zwrócił się do rewolucyjnej przeszłości narodu 
niemieckiego, ażeby dać wyraz swojej wierze, iż ro 
botnicy niemieccy powstaną kiedyś przeciw hitleryz
mowi. Rozbicie państwa hitlerowskiego i przejście 
Śląska z powrotem w ręce polskie są dla autora kon
kretnymi przejawami sprawiedliwości dziejowej.

Ludwik Bazylow

S l e z s k y  S b o r n i k .  Rocznik 46, zesz. 3. 1948.
Slezsky Sbornik, organ Macierzy Opawskiej, za

mieszcza często na swoich łamach artykuły, mające 
znaczenie również dla nas, ponieważ dotyczą historii 
Śląska oraz stosunków polsko-czeskich. Ze względu 
na rocznicę Wiosny Ludów trzeci zeszyt kwartalnika 
za rok bieżący rozpoczyna krótki artykuł Jifi Radim- 
skiego ,,K roku 1848 ve Slezsku“ . Mimo małych roz
miarów autor w oparciu o materiały archiwalne z Ar
chiwum Ziemskiego w Brnie przedstawia ciekawe 
aspekty roku rewolucyjnego na Śląsku austriackim, 
podkreślając jego oddźwięki społeczne. Niepowodzenie 
tłumaczy małym uświadomieniem ludności.

Większą jest rozprawa Rudolfa Zubera ,,Internace



krakovskeho biskupa Karla Skorkowskeho v Opave 
w 1. 1835—1851“ . Jest ona przyczynkiem do stosun
ków polsko-czeskich w okresie między powstaniem li
stopadowym a Wiosną Ludów, jak również przynosi 
nowe szczegóły, dla uwypuklenia polityki Kurii rzym
skiej w stosunku do Polaków. Obok odpowiednich 
opracowań wyzyskano w tym celu materiały z Archi
wum brneńskiego, co zdaje się syngalizować, że można 
by tam znaleźć jeszcze niejedno do historii Polski 
w XIX w. Karol Skorkowski (1768—1851) to postać 
stosunkowo mało znana. Szlachcic z Radomskego, kle
ryk warszawski, przeniósł się następnie do Krakowa, 
gdzie w r. 1829, po powołaniu Woronicza na arcybi
skupa warszawskiego, został biskupem. Niedługo cie
szył się tą godnością, bo podpisawszy 25 stycznia 
1831 roku manifest, pozbawiający Mikołaja I tronu 
polskiego, naraził sobie dyplomację rosyjską, która też 
nie spoczęła aż doprowadziła do usunięcia niebezpiecz
nego biskupa z Galicji. Nie znalazł poparcia w Rzymie, 
gdzie Grzegorz XVI stara się w tym czasie iść na rękę 
wielkorządcom Rosji i gdzie wpływy Metternicha są 
jednym z ważnych czynników politycznych. To też 
w r. 1835 Skorkowski musi przenieść się do Opawy, 
gdzie przebywając w klasztorze minorytów, znajduje 
się pod obserwacją urzędników cesarskich.' Ten w ła
śnie okres życia opisuje autor. Dość monotonne wyg
nanie przerywają kontakty z emigrantami i krajem, 
utrudniane zresztą przez władze policyjne. Złudne oka
zały się nadzieje, pokładane w zatargu Kurii rzymskiej 
z Petersburgiem ok. r. 1839 (sprawa Unii i biskupa 
Gutkowskiego). Ostatecznie rozwiał je konkordat za
warty 22 lipca 1847 r. Na starania o powrót do Galicji 
władze odpowiedziały nakazem wyboru nowego m iej
sca pobytu, Gelowca albo Gorycji. Groźby wzmogły się 
bezpośrednio przed wybuchem rewolucji, bo wówczas 
dla biurokracji austriackiej groźnym był nawet 80-cio- 
letni starzec. Wykonanie przeniesienia uniemożliwił 
wybuch rewolucji, ale nawet potem Skorkowski nie 
otrzymał pozwolenia na podróż do Krakowa. Doczekał 
się upragnionej translokacji dopiero w kilkadziesiąt lat 
po śmierci, w r. 1913.

W dalszej części Sbornika znajdujemy artykuły 
Ludvika Novaka, który omawia Kronikę osady Josefo-



vic (I część), ilustrując artykuł wyjątkam i tekstu. 
Pełne wykorzystanie tego rodzaju kronik rzuci ciekawe 
światło na ówczesne (druga połowa XIX w.) położenie 
gospodarcze. Libuśe Jandlova pisze o zagadnieniach ję 
zykowych: ,,Nazvy pozemkovych tra ti na Teśmsku“. 
Część artykułową kończą życiorysy niedawno zmarłego 
historyka i powieściopisarza, Adolfa Emila Vaśla, pióra 
Viktora Ficha, oraz Karela Handzela (Vojtecha Mar- 
tinka), literata, który ma w swoim dorobku m. in. tłu 
maczenia Prusa i Tetm ajera. Obok działu miscelaneów 
obficie reprezentowane są recenzje.

Adam Galos

L o 11 e K a m i  ń s k i, Die Auseinandersetzung um die
polnische Frage zur Zeit der Reichskanzlerschaft
des Fuersten zu Hohenlohe-Schillingfurst.
Rozpr. dokt. Hamburg 1938 str. 70.
Z całej serii rozpraw, rozpatrujących zagadnienie 

stosunków polsko-niemieckich z punktu widzenia ra- 
sistowsko-nacjonalistycznego, jakie wypuściła nauka 
niemiecka mniej więcej od roku 1936, praca powyż
sza wyróżnia się raczej ujemnie. Nie mówiąc już 
o braku znajomości języka polskiego, co jest wśród 
uczonych niemieckich, zajmujących się tym zagadnie
niem zjawiskiem notorycznym, rozprawa Kamińskiej 
wykonana jest niedbale, bez wykorzystania dostępnych 
źródeł i nie dotyka najważniejszych kwestyj.

W pierwszym z dziewięciu rozdziałów omawia au
torka rozwój zagadnienia polsko-pruskiego w oparciu 
o powszechnie znane opracowania (Oncken, Miinster- 
mann, Schinkel). ,,Sytuacja w r. 1894“ to właściwie 
stosunek Rismarcka do zagadnienia polskiego, powsta
nie Alldeutscher Verbandu i Ostmarken Vereinu oraz 
stanowisko Delbriicka. Trzy rozdziały poświęcone zo
stały kierującym osobistościom obu stron: kanclerzowi 
Hohenlohemu, Hutten-Czapskiemu i arcybisk. Stab- 
lewskiemu. Działalność i ocena Ostmarken Yereinu, 
zagadnienie zachowania się urzędników, do którego 
wstępem jest opis afery Carnapa, dyskusja nad po
większeniem funduszu Komisji Kolonizacyjnej oraz 
próby rządu zakazania używania polskiego języka na 
zebraniach, wyczerpują treść rozprawy. Resume tłu



maczy niepowodzenie polityki pruskiej tym, że po 
zdetronizowaniu szlachty i duchowieństwa z przodują
cego stanowiska w społeczeństwie polskim inteligen
cji udało się pozyskać „das gesamte polnische Volks- 
tum". Natomiast po stronie niemieckiej ,,im Parteien- 
staat des zweiten Reiches dach te man liochstens staat- 
lich, aber nicht volkisch‘\  Go ciekawsze tego rodzaju 
stanowisko przypisuje autorka nie tylko rządowi czy 
Ostmarken Yereinowi, ale nawet Wszechniemcom, bo 
nawet oni mieli widzieć w niebezpieczeństwie polskim 
zagrożenie państwa przez rewolucyjną mniejszość, 
którą trzeba było zwalczać środkami państwowymi.

Tendencją pracy jest więc uzasadnić przykładem 
historycznym stanowisko narodowego socjalizmu wo
bec zagadnienia narodowego. Ponieważ zaś polityka 
Niemiec cesarskich spaliła na panewce, starano się tro 
skliwie wymazać wszystko, co mogło w ówczesnych 
kierunkach nacjonalistycznych przypominać zasady 
hitlerowskie, aby błędami obciążyć stanowisko „pań- 
stwowe“ a nie „narodowe". Nie zawsze operację tą da 
się przeprowadzić dość dokładnie, stąd pomiędzy koń
cowym wnioskiem, a opisem powstawania nacjonali
zmu niemieckiego zachodzi pewna dysharmonia.

Nie dość na tym. Dla uzyskania „jaśniejszego" obra
zu pominięto cały szereg zagadnień pierwszorzędnej 
wagi. Wystarczy wspomnieć, że stosunek partyj poli
tycznych do sprawy polskiej został albo całkowicie 
pominięty, albo wspomniany gdzieś mimochędein. Nie 
ma oczywiście ani słowa objaśnienia, co reprezentuje 
poszczególne ugrupowania polityczne, nie mówiąc 
o jakiejkolwiek próbie scharakteryzowania podłoża 
społecznego Alldeutscher Verbandu czy Hakaty. Za
miast wysunąć na czoło rzeczywiście działające siły 
ekonomiczno-społeczne i polityczne, autorka wychodzi 
od charakterystyki postaci (Delbriick, Hohenlohe, Hut- 
ten-Czapski, Stablewski, Miquel), w najlepszym razie 
charakteryzuje związki, które na skutek tego wiszą 
całkowicie w powietrzu, nie wiadomo bowiem, jakie 
zajmują miejsce w społeczeństwie Niemiec cesarskich. 
Brak jest w ogóle powiązania sprawy polskiej z cało
kształtem życia politycznego i ekonomicznego państwa. 
Zagadnienia o tak kapitalnym znaczeniu, jak podłoże 
ekonomiczne kolonizacji pominięte zostało całkowicie.



O wyludnieniu wschodnich Niemiec mowa jest jedy
nie, gdy w jednej uwadze wspomniano (str. 42, 
uw. 198) o interpelacji sejmowej z powodu braku ro 
botników, oraz wymienianiu wśród żądań nacjonali
stycznych zamknięcia dopływu słowiańskich robotni
ków ze wschodu. Listę braków można by ciągnąć je 
szcze długo.

Nie podnoszą wartości błędy w szczegółach, czego 
dowrodem są fałszywe daty: 17 grudnia 1894 zamiast 
17 września 1894 (str. 17), 3 lutego 1894 zamiast 
3 listopada 1894 (str. 24) i inne, częste bezkrytyczne 
korzystanie z niemieckich źródeł nacjonalistycznych 
oraz braki bibliograficzne (obok prac w języku pol
skim nie wykorzystano choćby zbioru dokumentów 
Krysiaka, Hinter den Kulissen des Ostmarken Vereins 
— tylko że nie zawsze zgadzałby się z tendencją). A na
wet źródła, na których oparła się autorka, sprawozda
nia z posiedzeń Reichstagu i Sejmu, kilkanaście dość 
dowolnie dobranych czasopism oraz pewna ilość bro
szur, nie zostały wyzyskane w pełni. Budzi zaintereso
wanie uwaga, że niemożliwe było dotarcie do aktów 
Ostmarken Vereinu. Nie miał ich również w ręku h i
storyk amerykański, Tims, który pracował przed wojną 
w Berlinie, autor bardzo sumiennej pracy „Gerinani- 
sing Prussian Poland“ (por. recenzja Jakóbczyka, Rocz
niki Historyczne XVII, 1 str. 268 nn) .  Zostały więc 
usunięte, a może całkowicie zniszczone już w okresie 
przedwojennym, i jedyną fragmentaryczną pozostało
ścią jest wymieniony wyżej zbiór Krysiaka.

Zbierając powyższe uwagi, praca Kaminskiej może 
służyć jako przykład tendencyjności, a ze względu na 
brak nowych materiałów nie zasługuje na korzystanie 
z niej. Pojawianie się tego rodzaju prac doktorskich 
świadczy dobitnie o upadku, w jakim znajdowała się 
historiografia w hitlerowskich Niemczech.

Adam Galos

M a r i a n  P e l c z a r ,  Polski Gdańsk, Gdańsk 1947,
Biblioteka Gdańska, Seria monografii nr. 1, wyd.
Biblioteka Miejska w Gdańsku s. 180.
Niewielka książeczka M. Pelczara nie jest polity

czną, gospodarczą, czy też kulturalną historią miasta



Gdańska. Podzielona na 7 popularnych szkiców jest 
ona próbą zwrócenia uwagi szerszych czytelników na 
silne więzy, łączące to portowe miasto z Polską. Stąd 
i tytuł, który może do pewnego stopnia budzić sprze
ciw historyka, orientującego się dobrze, że Gdańsk był 
miastem wr większości zamieszkałym przez Niemców, 
miastem, które niejednokrotnie sprzeciwiało się woli 
władców Polski. Wydaje nam się jednak, że sprzeciw 
taki jest niesłuszny. Autor nie usiłuje nawet przeko
nywać czytelnika, jakoby ludność Gdańska była w y
łącznie lub też w większej części polska; podkreśla je 
dynie, że ci mówiący po niemiecku gdańszczanie czuli 
się obywatelami polskimi i składali niejednokrotnie 
dowody swej wierności wobec Bzplitej i to w chwi
lach, kiedy wierność przedstawicieli innych stanów za
wodziła; stwierdza, że zarówno w dziedzinie kultury 
jak i gospodarki, byli związani szeregiem więzów ż Pol
ską. Jeśli też w związku ż tym autor nazwał swą roz
prawę pracą o polskim Gdańsku to wydaje nam się, że 
nie popełnił błędu, zwłaszcza, że pisze przecież o cza
sach, w których poczucie narodowości nie było jeszcze 
dość wyraźnie skrystalizowane. Wprawdzie obrońcy 
przeciwnego stanowiska mogą podnieść zarzut, że lo
jalność gdańszczan była dość chwiejna i w gruncie rze
czy podyktowana wzglądami ekonomicznymi. Atoli czyż 
poszczególni magnaęi i szlachta nie chwytali również 
za broń przeciw swoim monarchom, czy i ich lojal
ność wobec państwa nie była podyktowana korzyścia
mi, jakie im dawał istniejący .ustrój.

Spośród siedmiu rozdziałów, na które autor dzieli 
książkę, najdłuższy jest drugi, w którym autor prze
chodzi po krotce najważniejsze momenty z dziejów 
Gdańska. Zapewne można w stosunku do tego rozdziału 
podnieść zarzut, że autor zbyt powierzchownie omawia 
momenty zatargów polsko-gdańskich. Atoli wydaje 
nam się, że z chwilą, gdy autor postanowił sobie pisać 
przede wszystkim o tym, co Gdańsk z Polską łączyło, 
jęsh w prawie nie zajmować się bliżej przejściowymi 
rozdźwiękami między miastem a Rzplitą.

W rozdziale trzecim autor omawia więzy ekonomi
czne łączące Gdańsk z Polską, przy czym nie ukrywa, 
że miasto odgrywało rolę pośrednika handlowego m ię
dzy Polską a Zachodem z wyraźną szkodą dla kupiec-



twa i szlachty Rzplitej. Może należało w tym miejscu 
wspomnieć o tym, że chwilami szlachcic otrzymywał 
za swoje zboże 60% ceny, płaconej potem przez obcego 
kupca.

W rozdziałach dalszych omawia autor kolejno życie 
kulturalne gdańszczan, ślady polskości w architekturze 
miasta, charakterystyczne cechy mieszczanina gdań
skiego, wreszcie daje dość ogólną charakterystykę sto
sunków polsko-gdańskich w okresie międzywojennym.

Wydaje nam się, że można było szerzej nieco omó
wić architekturę gdańską i rolę jaką przy jej tworze
niu odegrali Holendrzy i ich współpracownicy Polacy. 
Przy omawianiu sylwetki mieszczanina gdańskiego 
można było dalej rzucić tę sylwetkę'na tło porównaw
cze, sięgając do przykładów branych z innych miast 
Rzplitej lub też innych miast portowych. W ten sposób 
nie powstawałoby w czytelniku przekonanie, jakoby 
podkreślone cechy mieszczanina gdańskiego były ce
chami specyficznie miejscowymi.

Omawiana książka jest, jak to już podkreśliliśmy, 
dziełem popularyzatorskim, ale jest popularyzacją 
w bardzo dobrym stylu. Jest bowiem wynikiem nie 
tylko przestudiowania szerokiej literatury specjalnej, 
ale równocześnie owocem samodzielnych poszukiwań 
w bogatych zasobach starodruków gdańskich, dzięki 
czemu autor nie tylko skorygował niejednokrotnie do
tychczasowe sądy, ale równocześnie wydobył na świa
tło dzienne nieznane dotąd szczegóły. Jeżyk dobry i ła
dny, przedstawienie żywe, jasne i zajmujące snrawia, 
że książkę czyta się z prawdziwa przyjemnością. Sze
reg dość dobrych ilustracji podnosi jeszcze wartość 
książki.

Władysław Czapliński

B a r t o  ś F. M., Z publicistiky velikoho schismatu 
a koncilu basilejskeho, (Vestnik Geske Akademie 
Ved a Umeni 1944, nr. 1).
Pośród licznych studiów z XIV i XV w., jakie ogło

sił F. Bartos w wojennych rocznikach Vestnika Ceske 
Akademie zasługuje zwłaszcza na uwagę historyków 
polskich drobny szkic, opublikowany w t. 53, r. 1944, 
a poświęcony głośnemu traktatowi reformistycznemu



z początku XV w .: Speculum aureum de titulis benefi- 
ciorum. Autorstwo tego śmiałego traktatu było dotąd, 
jak wiadomo sporne. Bogata poświęcona mu literatura 
wiązała go przeważnie z nazwiskiem Mateusza z Kra
kowa, bądź (J. Haller) padewskiego kanonisty Zaba- 
relli. Bartos w sposób wysoce przekonywujący przypi
suje autorstwo Speculum Pawłowi Włodkowicowi. 
Główne argumenty autora stanowią: 1) Powołanie się 
Włodkowica w jego traktacie De Annatis, na: tracta- 
tus, quem scripsi de śimonia, uchodzący dotąd za n ie
znany, 2) zbieżność cytatów z tego traktatu z tekstem 
speculum, 3) podpis pod speculum: P. Minimus, odpo
wiadający ściśle podpisowi pod traktatem  de annatis: 
M. Paulus W ladimiri... inter decretorum doctores m i
nimus.

Daleko posunięty radykalizm Speculum tłumaczy 
dostatecznie troskę młodego Włodkowica o' anonimo
wość traktatu; wszak w dziesięć lat później na soborze 
w Konstancji z racji tez o wiele bardziej powściągli
wych i już jako rektor Akademii Krakowskiej spotka 
się dr Paweł ze strony dominikanina Falkenberga z za
rzutem herezji. Z drugiej strony autorstwo Speculum 
rzuca nowy snop światła na postać Pawła Włodkowica, 
stawiając go nie tylko w rzędzie najgłośniejszych re- 
formistów XV stulecia, ale każe przypisać duże znacze
nie pobytowi jego w uniwersytecie praskim. Autor 
podkreśla bliski związek myślowy, jaki zachodzi mię
dzy Speculum a traktatem  Husa de simonia, kończąc 
swój piękny szkic stwierdzeniem, że nie dał się nigdy, 
jak tylu jego krakowskich kolegów, pociągnąć ku te 
mu, abv stanąć w rzędzie rzeczywistych przeciwników 
uczni Husa.

Ewa Maleczyńska

M a c o u r e k  J o s e f ,  Slezsko a jeho vyznam w će- 
skem state 14—18 stoleti, (Slezsko-ćesky stal 
a ćeska kultura), Opawa 1946 i odb. str. 22 +  2 
nlb.
Przedstawić wyczerpująco a bezstronnie stosunek 

Śląska do królestwa czeskiego na przestrzeni 4 wieków, 
w dodatku na 22 stronach małej oktawy, to zadanie 
trudne i wymagające wielkiej znajomości przedmiotu.



Zadania lego podjął się prof. Uniwersytetu berneń
skiego Macourek, który dał w ramach małej książeczki 
syntezę poglądów czeskiej nauki na stosunek ŚJąska 
do Czech i stanowisko Polski wobec problemu śląskie
go na przestrzeni od końca XIII w. po koniec XVIII w.

Tezą autora, którą stara się na każdym miejscu 
udowodnić, jest, że przejście Śląska pod panowanie 
czeskie w latach 1327—35, nie dokonało się, jak to 
twierdzi często nauka niemiecka, pod wpływem ciążą
cych ku zgermanizowanym silnie Czechom Niemców 
śląskich, ani nie nastąpiło to siłą oręża, jak to udowa
dnia nauka polska; ale z jednej strony dzięki zwróce
niu się polityki czeskiej (która nie mogła dążyć na 
zachód i południe) ku wschodowi, a rezygnacji Polski 
z przeciwstawienia się jej na przełomie XIII i XIV w., 
z drugiej. Od czasu hołdów śląskich w r. 1327 do 
połowy XVIII w. Polska ani razu nie objawiła zainte
resowania sprawą śląską, ani razu nie sięgnęła po ten 
kraj, ani razu nie próbowała wspólnej z Czechami 
walki z Austrią czy Prusami. Autor wyolbrzymia przy 
tym znane słowna Potockiego do posła pruskiego w W ar
szawie Hoffmanna z r. 1741, propagującego neu tral
ność wobec walk Fryderyka Wielkiego z Marią Teresą 
o Śląsk..

Drugim argumentem za tezą prof. Macourka jest 
według niego fakt, że Śląsk pod panowaniem czeskim 
przeistoczył się z mozaiki drobnych księstw dzielni
cowych, w jeden organizm polityczny W reszcie wy
powiada autor ostrożnie zdanie, iż przyłączenie Śląską 
do Czech zahamowało pochód Niemczyzny; że gdyby 
Śląsk wytrwał w związku z Polską, spotkałby go los 
innych krain zachodnio-słowiańskich; że Śląsk sam 
bez pomocy Czech nie wytrzymałby nacisku niemiec-, 
kiego i jeszcze przed połową XVIII w. (początkiem 
walki z . naporem germańskim) uległby niemczyźnie.

Nie sposób wy ramach krótkiej recenzji omawiać 
punkt po punkcie wszystkie twierdzenia autora. For
mułując ogólnie uw^agi nad pracą prof. Macourka, 
stwierdzić należy, że wydobył on skrzętnie wszystkie 
te momenty, które mogą świadczyć za słusznością i ego 
tezy. Ale jeśli spojrzymy na zagadnienie stosunku Ślą
ska do Czech i Polski bezstronniej, to przekonamy się. 
że da się przytoczyć co najmniej drugie tyle argum en



tów, przemawiających przeciw tezie autora, iż Polska 
już w zaraniu XIV w. zrzekła się wszelkich pretensji 
do ziem nadodrzańskich. Przecież w końcu XIII w. 
księstwa wrocławskie i głogowskie wchodziły w obręb 
planów politycznych Leszka Czarnego i Przemyśla II, 
mając na równi z Krakowem i Wielkopolską wejść 
w skład przyszłego zjednoczonego królestwa polskie
go. A w r. 1322/3 Henryk VI wrocławski nim złożył 
hołd lenny królowi czeskiemu zwracał się z podobną 
propozycją do Łokietka, a nawet do Ludwika Branden
burskiego, bezskutecznie. W tej też epoce Śląsk cią
żył niewątpliwie silniej ku Polsce, niż ku nowokrzep- 
nącemu królestwu czeskiemu, czego najlepszym do
wodem mogą być słowa przedstawiciela wojującej 
niemczyzny wrocławskiej w Awinionie, który uważał 
miasto i kraj jeszcze w r. 1316 za część składową kró
lestwa polskiego. A jest rzeczą znaną, iż układ z r. 1335 
między Kazimierzem Wielkim a Janem Luksembur
skim doszedł ostatecznie do skutku przez przekrocze
nie pełnomocnictw udzielonych posłom w sierpniu 
1335 przez króla Kazimierza.

Przez cały prawie XV w. nie ustawały próby Polski 
odzyskania Śląską na królach czeskich, wszystkie nie
stety bez skutku; ale świadczące, iż myśl odzyskania 
utraconej prowincji wciąż tkwiła w umysłach królów 
i polityków doby jagiellońskiej. Tak było w r. 1404. 
tak w r. 1438, taka myśl plątała sie ieszcze wśród ro 
kowań z lat 1462—74. Jeszcze w XVI w. czy to Be
nedykt z Poznania, czy Marcin Bielski, czy Stryjkow
ski, żeby wymienić najważniejszych historyków na
szych. wciąż marzą o powrocie Śląska do Królestwa 
Polskieero. Nawet cytowany przez prof. M. memoriał 

.Zbaraskiego jest przecież jednym z oemiw w łańcuchu 
dyskusji nad sprawa śląską z lat dwudziestych XVII w., 
a odpowiedź ks. Łubieńskiego dowodzi, że broszurka 
Zbaraskiego, choć posiadała wielką wymowę propa
gandowa, jednak wyrazem opinii całego społeczeń
stwa nie bvła.

Że Polska rzeczywiście nie starała sie oreżem do
chodzić swych praw do ziemi nadodrzańskiej. to inna 
rzecz, która łatwo stwierdzić, ale trudniej loaricznie 
wytłumaczyć. Nie wchodząc w tvm miejscu w analizę 
zdarzeń z lat 1422/28, czy 1472/4, czy późniejszych



wypadków z lat 1618—21, nie mówiąc już o czasach 
wojny siedmioletniej, ale ogólnie tylko charakteryzu
jąc fakt, dlaczego Polska nigdy nie zajęła zdecydowa
nego stanowiska w zapasach czesko - niemieckich 
ó Śląsk, stwierdzić wypadnie jedno. Mimo wszelkich 
zatargów między Habsburgami a krajam i korony św. 
Wacława o podłożu politycznym i religijnym, których 
tematem bywał często Śląsk, istniała między nimi 
zgodność, jeśli chodziło o sprawę przynależności tego 
terenu do królestwa czeskiego, a pośrednio do ziem 
dziedzicznych habsburskich. Polska nie mogła liczyć 
na rekompensatę ze Śląska występując po stronie hu- 
sytów, czy później protestantów czeskich, z ich strony, 
podobnie jak nie dostała żadnych w tym kierunku za
pewnień ze strony Ferdynanda, liczącego na pomoc 
monarchy katolickiego przeciw różnowiercom czeskim 
w r. 1620/22. Śląsk zarówno dla Czech jak i dla Habs
burgów, był perłą w ich koronie i wojna Polski o Śląsk 
naraziłaby ją tylko na zgodną kontrakcję obu stron. 
Tak było w latach 1421—28, kiedy znaczna część ś lą 
ska była we władaniu wojsk polskich, posiłkujących 
Korybuta. tak w epoce wojny trzydziestoletniej, kiedy 
za cenę pomocy przeciw stanom czeskim gotów był 
cesarz iść na pewne ustępstwa, ale nie na odstąpienie 
Śląska Polsce. 1)

A wreszcie najtrudniejsze bodaj do odpowiedzi py
tanie, czy fakt, iż Śląsk znalazł się pod panowaniem 
czeskim zahamował tu postępy niemczyzny? Niepo
dobna nań z punktu widzenia metodycznego dać ja 
kiejkolwiek pewnej odpowiedzi. Autor na poparcie 
swej tezy przytacza okoliczność, że opawskie, hul- 
czyńskie i północna część cieszyńskiego są w XV—XVI 
w. czeskie; nie wynika z tego jednak, iż reszta Śląska 
była w tej epoce zgermanizowana. Niepodobna w ra 
mach niniejszej krótkiej odpowiedzi przytoczyć 
wszystkich danych za tym, iż Śląsk średni, a nawet 
część dolnego do końca prawie XVIII w. były jeszcze 
w znacznej mierze polskie. Prac syntetycznych w tym 
kierunku brak dotąd zupełnie, a jedynie przypadkowe 
fragmenty mogą poprzeć takie zdanie. Nie tu miejsce

!) Por. C z a p l i ń s k i ,  Śląsk a Polska w pierwszych lalach 
wojny trzydziestoletniej, (Sobótka 1947, II. 158—9).



nti rozważanie zagadnienia utrzymywania się polszczy
zny na Śląsku pod panowaniem austriackim i pruskim. 
Źródła mówiące o żywiole polskim na Śląsku, choć 
mołomówne i rozproszone, są jednak dosyć liczne 
i charakterystyczne, jak np. najstarsza księga miastk 
Woźnik z pierwszej połowy XVI w. spisana w języku 
polskim, jak list cechu rzeźników wrocławskich z r. 
15..., wygotowany w tymże języku, jak wreszcie fakt. 
że pierwotne cyrkularze i rozporządzenia Fryderyka W. 
z czasów wojen śląskich drukowane były prawie za
wsze w języku polskim i niemieckim. Sprawa etnicz
nych stosunków na naszym terytorium jest wciąż je 
szcze do zbadania, a wyniki jej, jeśli wierzyć wolno 
tymczasowo zebranym materiałom, świadczą, - iż do
wody polskości na naszej ziemi sięgają aż w głąb 
XX w. i są znacznie silniejsze, niż spodziewać się tego 
było można na podstawie oficjalnych danych niem iec
kich.

Kończąc nasze uwagi nad ciekawą książeczką prof. 
Macourka wyrażamy nadzieję, że badania nad prze
szłością ziemi, która na przestrzeni tysiąclecia kilka
krotnie zmieniała swych panów, dadzą się wyczerpu
jąco i bezstronnie przeprowadzić jedynie przy zgodnej 
współpracy polsko-czeskiej, której pierwszym etapem 
będzie niewątpliwie bogata w treść i instruktywna 
rozprawa czeskiego uczonego.

Karol Maleczyński


	1948-III-2-cb_OCR_pod 209
	1948-III-2-cb_OCR_pod 210
	1948-III-2-cb_OCR_pod 211
	1948-III-2-cb_OCR_pod 212
	1948-III-2-cb_OCR_pod 213
	1948-III-2-cb_OCR_pod 214
	1948-III-2-cb_OCR_pod 215
	1948-III-2-cb_OCR_pod 216
	1948-III-2-cb_OCR_pod 217
	1948-III-2-cb_OCR_pod 218
	1948-III-2-cb_OCR_pod 219
	1948-III-2-cb_OCR_pod 220
	1948-III-2-cb_OCR_pod 221
	1948-III-2-cb_OCR_pod 222
	1948-III-2-cb_OCR_pod 223
	1948-III-2-cb_OCR_pod 224
	1948-III-2-cb_OCR_pod 225
	1948-III-2-cb_OCR_pod 226
	1948-III-2-cb_OCR_pod 227
	1948-III-2-cb_OCR_pod 228
	1948-III-2-cb_OCR_pod 229
	1948-III-2-cb_OCR_pod 230
	1948-III-2-cb_OCR_pod 231
	1948-III-2-cb_OCR_pod 232
	1948-III-2-cb_OCR_pod 233
	1948-III-2-cb_OCR_pod 234
	1948-III-2-cb_OCR_pod 235
	1948-III-2-cb_OCR_pod 236
	1948-III-2-cb_OCR_pod 237
	1948-III-2-cb_OCR_pod 238
	1948-III-2-cb_OCR_pod 239
	1948-III-2-cb_OCR_pod 240
	1948-III-2-cb_OCR_pod 241
	1948-III-2-cb_OCR_pod 242
	1948-III-2-cb_OCR_pod 243
	1948-III-2-cb_OCR_pod 244
	1948-III-2-cb_OCR_pod 245
	1948-III-2-cb_OCR_pod 246
	1948-III-2-cb_OCR_pod 247
	1948-III-2-cb_OCR_pod 248
	1948-III-2-cb_OCR_pod 249
	1948-III-2-cb_OCR_pod 250
	1948-III-2-cb_OCR_pod 251
	1948-III-2-cb_OCR_pod 252
	1948-III-2-cb_OCR_pod 253
	1948-III-2-cb_OCR_pod 254
	1948-III-2-cb_OCR_pod 255
	1948-III-2-cb_OCR_pod 256
	1948-III-2-cb_OCR_pod 257
	1948-III-2-cb_OCR_pod 258
	1948-III-2-cb_OCR_pod 259
	1948-III-2-cb_OCR_pod 260
	1948-III-2-cb_OCR_pod 261
	1948-III-2-cb_OCR_pod 262
	1948-III-2-cb_OCR_pod 263
	1948-III-2-cb_OCR_pod 264
	1948-III-2-cb_OCR_pod 265
	1948-III-2-cb_OCR_pod 266
	1948-III-2-cb_OCR_pod 267
	1948-III-2-cb_OCR_pod 268
	1948-III-2-cb_OCR_pod 269
	1948-III-2-cb_OCR_pod 270
	1948-III-2-cb_OCR_pod 271
	1948-III-2-cb_OCR_pod 272
	1948-III-2-cb_OCR_pod 273
	1948-III-2-cb_OCR_pod 274
	1948-III-2-cb_OCR_pod 275
	1948-III-2-cb_OCR_pod 276
	1948-III-2-cb_OCR_pod 277
	1948-III-2-cb_OCR_pod 278
	1948-III-2-cb_OCR_pod 279
	1948-III-2-cb_OCR_pod 280
	1948-III-2-cb_OCR_pod 281
	1948-III-2-cb_OCR_pod 282
	1948-III-2-cb_OCR_pod 283
	1948-III-2-cb_OCR_pod 284
	1948-III-2-cb_OCR_pod 285
	1948-III-2-cb_OCR_pod 286
	1948-III-2-cb_OCR_pod 287
	1948-III-2-cb_OCR_pod 288
	1948-III-2-cb_OCR_pod 289
	1948-III-2-cb_OCR_pod 290
	1948-III-2-cb_OCR_pod 291
	1948-III-2-cb_OCR_pod 292
	1948-III-2-cb_OCR_pod 293
	1948-III-2-cb_OCR_pod 294
	1948-III-2-cb_OCR_pod 295
	1948-III-2-cb_OCR_pod 296
	1948-III-2-cb_OCR_pod 297
	1948-III-2-cb_OCR_pod 298
	1948-III-2-cb_OCR_pod 299

