
J a n i n a  E n d e r :  Józef Lompa. Zarys biograficzny. Katowice—
Wrocław 1947, str. 117 (Wydawnictwa Instytutu śląskiego).
Autorka ma za sobą cały szereg rozpraw na temat pracy 

oświatowej w Polsce w ciągu w. XIX. Osiadłszy na Śląsku wciąg
nęła w zakres swoich poszukiwań i badań także dzieje oświatowe 
Śląska. Nie mogła przeto pominąć i tego rzetelnego ,,oświatowca“ , 
jakim był Lompa, jeden z najpierwszych w tej dziedzinie dzia
łaczy w Polsce, a pierwszy i bodaj ze wszystkich największy 
i najwybitniejszy na Śląsku.

Autorka zaznaczyła skromnie w przedmowie, że jej rozprawa 
ma za zadanie „kronikarskie odtworzenie kolei życia Lompy". 
Ale takie ograniczenie się ani nie było pożądane ani możliwe. Na
leżała się i należy Lompie (dziś to jest tym większą konieczno
ścią) monografia, a nie tylko kronikarski życiorys. Toteż i au
torka musiała wyjść i wyszła poza zakreślone sobie granice i dała 
nie tylko chronologiczną biografię Lompy, ale zobrazowała-za
sługi narodowe, polityczne, ale i kulturalno-oświatowe, i różno
rakie inne, tego prostego śląskiego nauczyciela elementarnego, 
starając się ukazać jego pełną działalność na dziesiątkach pól, 
jakie wymienił w swej broszurze Paweł Musioł. Trzeba bowiem 
było wyjść poza jedyną dotąd, sumienną, ale już niepełną (ileż to 
przyczynków po niej się pojawiło!) monografię Konstantego 
Prusa o Lompie z r. 1913. I autorka tę literaturę o L., te przy
czynki czy ogłoszone materiały (zwłaszcza jego korespondencję) 
sumiennie przestudiowała. Co więcej sięgnęła do materiałów ar
chiwalnych, wyzyskała to, co w ówczesnym (pamiętajmy, że 
książka ukazała się w r. 1947, a była przygotowywana wcześniej!) 
stanie archiwów i bibliotek dało się znaleźć. Za szczególną za
sługę należy jej zapisać dotarcie do Archiwum Archidiecezjal
nego we Wrocławiu, które je j dostarczyło ważnych dla przełomo
wego okresu życia Lompy: Acta denunciationis. Zaznacza też 
autorka przezornie, że spodziewa się, iż porządkowanie archi
wów może jeszcze niejedno źródło nieznane na światło wydobyć, 
tym więcej, że puścizna rękopiśmienna po Lompie rozpierzchła 
się po świecie i nie da się powiedzieć, czy, i co zostało z niej już 
całkiem zaprzepaszczone. Może więc dlatego nie pokusiła się o po
głębienie zarysu biograficznego Lompy, lecz ograniczyła się, ale 
co prawda nie do kroniki jego żywota, boć przecież zacytowała 
także dość obszernie i przedmioty jego twórczości oświatowej, 
pedagogicznej, etnograficznej, literackiej i in., ale już tych dzia
łów pracy jego pracowitego i sumiennego żywota nie omówiła.

Może to zrobi i sądzę, że powinna zrobić, jeśli nawet nie 
w całości (bo to po części wymaga specjalistów), to przynajmniej 
w jednym dziale, bodaj najważniejszym, a więc kreśląc zasługi 
Lompy na polu działalności oświatowej, bo, jak  się zdaje, to było 
główne i może najbardziej umiłowane pole jego pracy. Autorka 
mając dobre w tej dziedzinie przygotowanie, może rzucić tę dzia
łalność na szersze tło dziejów oświatowej pracy w Polsce, a szcze-



golnie na Śląsku. Tym więcej trzeba będzie te związki ukazać, że 
w istocie — jak  się dowiadujemy właśnie z rozprawki autorki 
(nie mówiąc o wydanych przed nią przez różnych autorów mate
riałach), w toku działalności Lompy ta jego praca kulturalno- 
oświatowa wybiegała poza szranki śląska. Zadzierzgały się jego 
stosunki z różnymi terenami Polski, a Lompa chwytał te idące 
z zewnątrz spoza śląska inspiracje, korzystał z nich, coraz bar
dziej uświadamiał sobie rolę, znaczenie i udział Śląska w polskich 
interesach i dążeniach, oraz swoją rolę jako budziciela (por. 
str. 97). Bo przecie praca jego wyszła pierwiastkowo z bardzo 
ciasnych opłotków, z jego miasteczka rodzinnego, z jego potem 
szkoły, była to jeszcze partykularna praca śląska czy raczej „ślą- 
zacza“ , a dopiero powoli rozrastała się i urastała do świadomego 
dążenia uczynienia ze Śląska nieodłącznej części składowej Pol
ski, jej kultury (językowej, obrzędowej, pieśniowej, etnologicz
nej, itd.) cząstką kultury polskiej, a jeśli nawet nie uczynienia, to 
uświadomienia sobie i innym, że tą częścią Śląsk jest istotnie. Bę
dzie też rzeczą konieczną w tej przyszłej, już pełnej monografii 
Lompy, wiążąc tę kwestię z działalnością Lompy i innych jeszcze 
działaczy, ukazać, o ile ta praca, zmierzająca do budzenia na 
Śląsku Górnym, (a także i Dolnym) świadomości narodowej, 
ale nie tylko regionalnie śląskiej (bo ta trwała nieprzerwanie), 
ale i polskiej, ogólnopolskiej, wydała rzeczywiste plony, tj. trzeba 
będzie ją  prześledzić w prasie ówczesnej, w produkcji książko
wej, w działalności różnych stowarzyszeń i organizacji, w życiu 
religijnym, kulturalnym, gospodarczym itd.

Ale mówimy wciąż o tym, co zrobić by należało, a tylko nie
wiele zdań poświęciło się ,,zarysowi biograficznemu" (tak brzPii 
podtytuł) Józefa Lompy pióra dr J . Ender. Wspomniałem już, 
że autorka dała więcej ,niż w przedmowie zapowiedziała. Je j 
,,zarys" ukazuje nam postać Lompy plastycznie i wyraziście. 
Szczególnie jasno rysuje się on przed nami jako człowiek. Au
torka go, z pomocą jego autobiografii, korespondencji, materia
łów archiwalnych, relacji współczesnych, odtwarza dobrze. Wi
dzimy jego ludzkie cechy, jego zalety, ale i jego słabostki. Nie 
robi z niego jakiejś wielkiej (jeśli nie bohaterskiej) postaci. Uka
zuje owszem, jak  jego osobowość zwolna rośnie dzięki zdolno
ściom, dzięki własnej niezmordowanej pracowitości, dzięki do
świadczeniom, dzięki wypadkom dziejowym, stosunkom z wielu 
wybitnymi ówczesnymi osobistościami itd., ale go nie przecenia, 
nie wychodzi poza realia (dokumenty, świadectwa współczesne), 
nie tworzy legendy. Może zbadanie jego trochę samoucznej, ale 
wcale poważnie badawczej pracy (np. na polu etnografii Śląska) 
podniosłoby jego rangę osobistą i narodową, ale to pozostaje je 
szcze do zbadania.

Autorka starała się też w pierwszych rozdziałach stworzyć 
tło dziejowe dla działalności Lompy, kreśląc „stosunki społeczno- 
prawne" i „kulturalno-oświatowe". Rozdziały to bezsprzecznie



przydatne i ułatwiające zorientowanie się w tej epoce, ale choć 
w  nich zawarte są cenne informacje, jakoś one dla życia Lompy 
i jego późniejszej działalności nie dają dostatecznego podmalo- 
wania. W pierwszym rozdziale ograniczyła się bowiem do stosun
ków agrarnych, pomijając przemysłowe i robotnicze, w drugim 
dała tylko obraz stosunków szkolnych, mniej powiedziała o ruchu 
stowarzyszeniowym, religijnym, oświatowym, czy o stosunkach 
gospodarczych. Ale zapewne przy dzisiejszym stanie literatury 
nie łatwo jest taki obraz nakreślić. Może też dlatego, a może że 
nie uwypukliła autorka dostatecznie szczególnie okresu „wiosny 
ludów“ i je j odgłosów oraz skutków na Górnym Śląsku, nie uwy
datniła się, jakby należało, rola Lompy w tym żywym odruchu 
obudzenia się poczucia narodowego i potrzeby życia pełnią tej 
narodowości. To wypadnie też uwydatnić w przyszłej monografii.

Pomimo te wszystkie zastrzeżenia, pamiętając zwłaszcza, że 
praca omawiana była z konieczności i pracą ,,kwapioną“ , bo 
150 rocznica urodzin Lompy popędzała do jej przygotowywania 
i publikowania, wypadnie wyrazić dla tej pracy, choćby to i owo 
jeszcze w szczegółach można przyganić (zrobił to już zresztą po
przednio Al. Rombowski), duże uznanie, bo jednak przy lekturze 
je j i po odłożeniu książki, postać Lompy zarysowuje się przed 
naszymi oczyma całkiem wyraziście. A to chyba było celem mo
nografii. Stanisław Tync

E u g e n i u s z  P o n i a t o w s k i :  Duchowieństwo a sprawa polska
na Górnym Śląsku (w. XIX—X X ). Wyd. Śląsko-Dąbrowskiego^
Tow. Przyjaciół Nauk. Katowice 1950.
Przywykliśmy na ogół uważać Kościół katolicki za najpew

niejsze oparcie polskości na Ziemiach Zachodnich. Mniemanie to 
zrodzone głównie z tradycji sojuszu w czasie Kulturkampfu 
utrzymywało się do ostatnich czasów, tylko nieliczni dostrzegali 
przy tym różnicę między postawą kleru katolickiego w Poznań- 
skiem i w innych dzielnicach Polski Zachodniej, zwłaszcza zaś 
na Górnym Ś ląsk ą1). Skutkiem tego w oczach szerokich warstw 
społeczeństwa polskiego symbolem tej postawy narodowej były 
postacie nielicznych górnośląskich księży-patriotów jak  ks. ks. 
Skowrońskiego, Szramka, czy — po wojnie —  Klimasa lub Ko
ziołka, przeciwstawiane najwyżej najbardziej zdeklarowanym 
tylko renegatom w rodzaju osławionego ks. Nieborowskiego czy 
Ulitzki. Obok tych nazwisk zanikała w cieniu szeroka masa du
chowieństwa katolickiego na G. Śląsku wraz z je j stosunkiem do

x) Różnicę tę charakteryzuje trafnie dobry niewątpliwie znawca stosun
ków kościelnych w b. zaborze pruskim, jeden z najwybitniejszych germaniza- 
torów G. Śląska, dr R. Kii s t e r :  Na Górnym Śląsku odnosił się kler katolicki 
od dawna dużo przychylniej do państwa pruskiego, niż miejscowy kler w Po- 
znańskiem i Prusach Zachodnich, który — co u nas (tj. na G. Śląsku, p. m.) 
było wyjątkiem — pochodził przeważnie z narodowo uświadomionych kół pol
skich". (K ii s t e r :  Die polnische Irredenta in West-Oberschlesien, Berlin 1931, 
s. 178).
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