
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
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