
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).



polskości; świadectwa prawdziwego stanu rzeczy w tej mierze 
dzięki rozproszeniu po najrozmaitszych opracowaniach, artyku
łach i przyczynkach nie przemawiały tak przekonywającym ję 
zykiem, jak  przejawy ofiarnego patriotyzmu owych nielicznych 
jednostek.

Jest dużą zasługą Poniatowskiego, że w pracy swej zajął wła
ściwe stanowisko wobec zagadnienia, przedstawiając czytelni
kowi skoncentrowane w jednym, samodzielnym opracowaniu ilu
stracje stosunku do sprawy polskiej ze strony tych właśnie setek 
proboszczów wiejskich, którym dotąd tak niewiele poświęcano 
miejsca. Obraz, jaki dzięki cyfrom, wspólnym deklaracjom itp. 
masowym wypowiedziom uzyskujemy, gruntownie zachwiać musi 
przekonaniem o pozytywnej roli Kościoła w ochronie polskości 
przed germanizacją.

Autor opiera się bowiem na poważnej podbudowie źródłowej 
i jakkolwiek wąskie ramy pracy i jej popularny charakter nie po
zwalają mu wykorzystać je j w całej pełni to jednak to co zostało 
wykorzystane wskazuje, że umiejętnie i z dużą znajomością 
przedmiotu potrafił uhierarchizować ciężar gatunkowy wyzy«- 
skanych materiałów, przytaczając te z nich, które według zgod
nej opinii nauki polskiej uznać należy za najbardziej zaufania 
godne i kompetentne. Do nich. w pierwszym rzędzie zaliczyć na
leży bezcenne rozprawy ks. Szramka, obfite cytaty z prasy pol
skiej, czy wreszcie mało znany szerszym kołom naukowym me
moriał Związku Polaków w Niemczech z r. 1938. źródła te tym 
są cenniejsze, że przeważnie pochodzą ze sfer na wskroś katolic
kich, mianowicie spośród kół duchowieństwa polskiego, zdolnego 
najtrafniej z natury rzeczy wyrokować o postępowaniu swych 
niemieckich konfratrów. Jeżeli więc na podstawie tego rodzaju 
materiałów autor konkluduje, iż ,,nie wspólnie ze swymi duszpa
sterzami, ale przeważnie przeciw nim walczyć musiał lud górno
śląski o prawo do swego ojczystego języka“ (str. 60) — to to 
ciężkie oskarżenie uznać trzeba za poważnie umotywowane, ża
łować tutaj należy, iż autor nie podkreślił wyraźnie zasadniczej 
różnicy między ustosunkowaniem się kleru górnośląskiego do 
polskości etnicznej i polskości uświadomionej; fakt bowiem, że 
język polski stosunkowo najtrudniej dawał się wypierać z kościo
łów tym tylko się tłumaczy, iż — zwłaszcza do pierwszej wojny— 
nie był on tam rozumiany jako deklaracja polityczna, lecz jako 
objaw głęboko zakorzenionego, naturalnego przywiązania do 
przyjętych z dawien dawna form kultu religijnego, pozbawio
nych wydźwięku narodowo-politycznego, a zatem nie specjalnie 
niebezpiecznych2). Pojawienie się ruchu radykalno-narodowego

2) Por. K o w a l c z y k ó w n a :  Odrodzenie narodowe G. Śląska, Katowice 
1937, s. 68, 74. Odgrywał też poważną rolę (zwłaszcza po I wojnie) w tym 
względzie interes materialny duchowieństwa, które usuwając z kościołów nabo
żeństwa polskie narażało się na poważne zmniejszenie swych dochodów, albo
wiem „ludność polska jest na ogół ofiarniejsza na cele kościelne niż niemiecka



Korfantego stanowi tu wyraźny próg, znaczący przeradzanie się 
poczucia odrębności językowo-etnicznej u Górnoślązaków w po
czucie odrębności narodowo-politycznej; temu właśnie zjawisku 
towarzyszy odpowiedni zwrot w postawie duchowieństwa wobec 
polskości. Książka, przeznaczona dla odbiorcy masowego, nie
fachowego (jej nakład wynosi 20 000 egz., w przygotowaniu jest 
wydanie drugie), winna mu wyjaśnić ten pozorny paradoks dłu
gotrwałego utrzymywania się j ę z y k a  polskiego w kościołach 
górnośląskich mimo zdeklarowanie wrogiej postawy duchowień
stwa. Nie uwłacza to w niczym trafności metody pisarskiej au
tora, który konsekwentnie pozostaje ze swoim zdaniem poza do
kumentami i faktami, im samym każąc przekonywać czytelnika, 
a czytelnikowi wysnuwać samodzielne wnioski z podanego ma
teriału. Zadanie to byłoby dlań co prawda łatwiejsze, gdyby 
praca była konstrukcyjnie przejrzystsza, gdyby* mianowicie roz
członkowanie materiału pod względem rzeczowym nie wykazy
wało nieuzasadnionego ćwiartowania zwartych kompleksów pro
blemowych na szereg odrębnych rozdziałów (dlaczego np. w roz
działach pt. „Księża-germanizatorzy. Deklaracje" i „Księża- 
germanizatorzy. Praktyka" nie pomieścił autor zawartości trzech 
następnych rozdziałów swej pracy, zatytułowanych „Księża na 
usługach rządu pruskiego", czy „W walce politycznej z odro
dzeniem narodowym", czy wreszcie „Ambona i konfesjonał 
w służbie germanizacji"). Podkreślić wreszcie należy, że na 
tym tle tym silniej występuje brak już nie tylko konstrukcyjny, 
lecz merytoryczny, mianowicie poświęcenie jednego tylko, krót
kiego rozdziału postawie klasowej duchowieństwa górnośląskie
go. Naukowiec, poświęcający się badaniom nad dziejami naj
nowszymi, zwłaszcza krainy o tak ostro występującej problema
tyce klasowej, jak  Górny Śląsk, błędu tego żadną miarą dopuścić 
się nie powinien. Należy żywić nadzieję, że w przygotowywanej 
obecnie szerszej pracy o podobnej tematyce luka tego rodzaju 
nie zaistnieje. Podniesione zastrzeżenie nie powinno jednak 
w ostatecznym rachunku zepchnąć w cień bezsprzecznych i istot
nych walorów pracy, w szczególności trafnego podejścia do za
gadnienia (spojrzenie na szerokie warstwy duchowieństwa górno
śląskiego bez zbytniego sugerowania się rolą narodowo-politycz- 
ną nielicznych jednostek), solidnej bazy naukowej, jaką praca 
rozporządza i wreszcie metody argumentacji autora, posługują
cej się nie jego subiektywnymi ocenami, lecz obiektywną i nie
dwuznaczną wymową czynów i faktów. Swe popularyzatorskie 
zadania spełnia książka Poniatowskiego tym skuteczniej, że ce
chuje się bardzo starannym wydaniem, obfitością facsimile waż-

i (dlatego) msze muszą się odbywać w języku, żądanym przez zamawiających". 
(Sprawozdanie landrata opolskiego z 1939 r., akta reg. opolskiej w Arch. 
Państw, we Wrocławiu, nr. prow. 19948, p. 1, k. 46).  Podobnie landrat raci
borski w sprawozdaniu z. r. 1938. (Arch. Państw, we Wrocławiu, akta reg. 
opolskiej, nr. prow. 19945, p. 1, k. 33).



niejszych dokumentów, załączonymi podobiznami najwybitniej
szych polskich księży patriotów i tym podobnymi plusami natury 
techniczno-wydawniczej. Z uwagi na to, że I wydanie mimo du
żego stosunkowo nakładu, zostało już rozkupione — widocznie 
temat pracy w pełni odpowiada zamówieniu społecznemu — na
leżałoby czym prędzej przystąpić do druku drugiego wydania.

Henryk Zieliński

S t a n i s ł a w  O s s o w s k i  : Zagadnienie więzi regionalnej
i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, Przegląd Socjologicz
ny t. IX, Łódź r. 1947, str. 73— 124.
Postulat współpracy naukowej historyka z socjologiem rzad

ko występuje z tak oczywistą koniecznością jak  w wypadku ba
dań nad przeszłością —  zwłaszcza najnowszą — śląska. Nie czę
sto zdarza się mieć równie wyrazisty i typowy przykład najści
ślejszej współzależności zjawisk natury politycznej, gospodar
czej, religijnej i kulturalnej, interesujących historyka, z innymi, 
natury socjologicznej, wymykającymi się zarówno spod jego 
metody badawczej jak  i kręgu jego bezpośrednich zaintereso
wań: zagadnienie wzajemnego oddziaływania patriotyzmu na
rodowego i państwowego, świadomości narodowej i klasowej, 
problem śląskiego ,,homo religiosus" jako kwestia postawy po
litycznej, stosunek i wpływ więzi regionalnej na tworzenie się 
więzi ogólnonarodowej, sprawa dwujęzyczności ślązaków, ich 
kompleksu niższości, ich separatyzmu itd. itd. — oto niektóre 
z zagadnień niemożliwych do rozwiązania bez pomocy socjo
loga, zagadnień, których wyświetlenie jest dla historyka nie
zbędne, pod groźbą wykrzywienia i zniekształcenia obrazu dzie
jów śląska.

Tymczasem jest rzeczą uderzającą do jakiego stopnia w ob
fitej skądinąd niemieckiej literaturze ,,śląskiej" słabo reprezen
towana jest problematyka socjologiczna Górnego ś lą sk a : w więk
szych monografiach o charakterze historyczno-politycznym z na
tury rzecży ustępuje ona na plan dalszy, przyjmując najwyżej 
formę wplecionej w tok narracji dygresji (przeważnie bardzo 
skromnej), mającej zilustrować podłoże społeczne wypadków 
historycznych, rzadko tylko przyoblekając się w postać głębszego 
studium w tym kierunku, jak  np. u Partscha czy Webera. Spo
śród nielicznych autorów niemieckich zajmujących się obszerniej 
i specjalnie zagadnieniami socjologicznymi G. śląska, wypadnie 
zwrócić uwagę na prace Hathe Muller (,,Die Psyche des Ober- 
schlesiers im Lichte des Zweisprachenproblems“ , Bonn, 1934), 
R. Vogla („Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungs- 
kampfes in Oberschlesien", Beuthen 1931, I rozdział) i E. Las- 
lowskiego (,,Verkanntes Oberschlesien",. Breslau 1933) z dużą 
dozą znajomości psychiki Ślązaka (choć często tendencyjnie) 
malującego stosunki społeczno-narodowe na G. Śląsku. Dorzućmy 
jeszcze kilka nazwisk autorów krótkich artykułów o tematyce
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