
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
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