
dać w dziedziczne władanie ziemię, a przez ożenek z przedsta
wicielami ludności przemysłowej, mieszkającej pod miastem czy 
na podgrodziu, nie musiało być swych praw pozbawione.

O tym wszystkim i wielu dalszych charakterystycznych szcze
gółach nie podaje nam wstęp żadnych wiadomości ani wyjaśnień. 
A szkoda; zanalizowanie wiadomości o stanie stosunków społecz
nych lesistego pogórza i porównanie wyników takiej analizy 
choćby z ostatnimi wynikami nauki radzieckiej (choćby z pod
stawowymi pracami B. Grekowa nad ustrojem feudalnym Rusi), 
mogło by walnie posunąć naprzód w tym kierunku wiadomości. 
Jeżeli zaś na wydanie mielibyśmy spojrzeć nie jako na książkę 
przeznaczoną dla badaczy, ale na książkę popularyzującą zna
jomość przeszłości, to tym więcej potrzebnym jest wstęp wprowa
dzający czytelnika w zaznaczone w tekście zagadnienia i uczący 
go spostrzegać proces narastania wielkiej własności kościelnej 
w wiekach średnich jako proces ostrej walki klasowej.

Księga Henrykowska czeka nadal na swego naukowego wy
dawcę i na swego popularyzatora.

Karol Maleczyński

T a d e u s z  M i k u l s k i :  Spotkania Wrocławskie — Wrocław—
W arszawa (1950) 8°, s. 384. — Książnica-Atlas.
Genezą swą przynależy książka prof. Tadeusza Mikulskiego 

do tego pierwszego, ,,pionierskiego" okresu humanistyki uniwer
syteckiej we Wrocławiu, kiedy to historycy i literaci rzucili się 
gromadnie i ochoczo do odgrzebywania, wyszukiwania i odkry
wania wszelkich śladów polskości w dawnym Wrocławiu i prze
szłości Dolnego Śląska. Z upływem czasu w miejsce tego uczucio
wego entuzjazmu, zrodzonego zresztą z najszlachetniejszych po
budek, wstąpił planowy program systematycznych prac nad histo
rią Śląska i jego związkami z kulturą i piśmiennictwem polskim.

Prof. Mikulski jest na katedrze wrocławskiej prawowitym 
następcą Cybulskiego i Nehringa. I z tego też tytułu wypłynęły 
dla Autora jako kontynuatora ich pracy, moralnie uzasadnione 
zobowiązania. Nie odrywając się od swoich, dawniej już ugrun
towanych, zainteresowań literaturą polskiego Oświecenia wyty
czył sobie prof. Mikulski dodatkową linię badań, która dąży do 
nakreślenia roli Wrocławia w dziejach polonistyki uniwersyte
ckiej XIX wieku i do badania literackich związków Wrocławia 
z resztą Polski w okresie porozbiorowym. W tej dziedzinie dał już 
Autor szereg większych i mniejszych prac, z których najw ażniej
sze to : „Sto lat polonistyki wrocławskiej" (rzecz dawno refero
wana, a znana dotąd tylko ze streszczenia), „Z papierów W łady
sława Nehringa" (Sobótka II), „Związki rodziny Koraów z Pol
ską", (rzecz również dawno referowana, teraz dopiero w druku) 
oraz „Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu 1836— 
1886“ (Oblicze Ziem Odzyskanych II. — 1948).



Prócz prac powyższych pociągnęły Autora wszelkie ślady 
pobytu pisarzy i literatów polskich we Wrocławiu. A śledzić za
czął owe u e s t ig ia  niemal zaraz na drugi dzień po osiedleniu się 
we Wrocławiu. Zaczął od opisu pierwszego pobytu Słowackiego 
we Wrocławiu w 1831 r.a za nim zostali wzięci na warsztat inni 
przedstawiciele piśmiennictwa polskiego.

I odtąd, gdy krąg i liczba owych literackich gości Wrocławia 
zaczęła się zwiększać, na łamach lokalnych organów prasowych 
oraz w „Odrze", „Zesztach Wrocławskich" i gdzie indziej za
częły się ukazywać coraz nowe „wrocławskie spotkania litera
ckie". Trwało to bez przerwy przez parę lat, po upływie których 
owe szkice i gawędy zebrane zostały w pokaźny tom „Spotkań 
Wrocławskich", rzecz nagrodzoną nagrodą literacką miasta Wro
cławia.

A zatem zebrano tutaj dwadzieścia cztery „spotkań" na prze
strzeni chronologicznej od połowy 18 w. do końca 19 w. Poczet 
ich otwiera Stanisław Konarski a kończy Wł. Reymont. Znaleźli 
się tutaj obok wymienionych: Józef Wybicki, Staszic, Kołłątaj, 
Niemcewicz, Fryd. Skarbek, Stan. Jundziłł, Odyniec, Hoffmanowa, 
Słowacki (dwukrotnie), Julia Molińska-Woykowska, Roman 
Zmorski, Pol, Ujejski, Lenartowicz, Syrokomla, T. T. Jeż, 
J. I. Kraszewski, Asnyk, Felicjan Faleński, Aleks. Świętochowski 
i Kasprowicz.

Książka prof. Mikulskiego ma dwa oblicza: literackie i na
ukowe ; i stąd też podwójną należy stosować w ocenie miarę. Ale 
też strony literackiej nie można oddzielić od naukowego ujęcia 
i źródłowego opracowania. Literat po mistrzowsku władający pió
rem o wyrobionym własnym stylu pisarskim oraz skrupulatny 
uczony, drobiazgowo badający przekazy źródłowe i posługujący 
się szeroką erudycją spletli swój talent i wiedzę w całość nieroze
rwalną. I to jest powodem, że poza odrębną oceną literacką i na
ukową trzeba też patrzeć na książkę, jako na całość.

Gdy patrzymy na dzieło okiem historyka literatury to pod
kreślamy bardzo wielki, w przeważnej części nowy wkład, uzu
pełniający do biografii poszczególnych pisarzy. Epizody bowiem 
wrocławskie rzucone zostały każdorazowo na szersze tło życio
rysowe. Dysponował Autor przekazami o bardzo nierównej i nie
jednolitej skali źródłowej, od lakonicznych i suchych, prawie nic 
nie mówiących zapisek aż do obszerniejszych wspomnień. Fakt 
ten odbił się na opracowaniu. Ale Autor i z najbłahszej zapiski 
wyczarowuje sugestywnie malowniczy obraz. Wnikliwość nie gar
dząca drobiazgami i literacki dar rozwinięcia tychże w żywą 
akcję zasługuje na wyróżniające podkreślenie. Niektóre tematy 
traktuje prof. Mikulski ze specjalnym naukowym wzruszeniem 
jak  np. okres wrocławski Kasprowicza; do pewnych tematów 
obiecuje powrócić w osobnych rozprawach.



Zebrany przez Autora materiał jest dla historyka kultury 
polskiej we Wrocławiu i na Śląsku materiałem, na wybranym od
cinku, niepełnym i poniekąd przypadkowym. Przecież na prze
strzeni przeszło 100-letniej nie tylko tych dwudziestu kilku pisa
rzy zawadziło o Wrocław- — Niemniej jednak przedstawienie 
pobytu, a niekiedy nawet i żywej na terenie miasta działalności 
osób, które weszły do ,,Spotkań", stanowi już poważny wkład do 
tematu ,,Kultura polska we Wrocławiu w 19 wieku".

Można mieć niepłonną nadzieję, że już w niedalekiej przy
szłości doczekają się ,,Spotkania" dalszego uzupełniającego to
mu. Zasadniczo zacieśnił prof. Mikulski teren „Spotkań" do sa
mego W rocławia; w kilku tylko przypadkach wyszedł poza mia
sto na prowincję śląską (Pol, U jejski). Na tym miejscu zgłaszamy 
dezyderat rozszerzenia tematu na cały Dolny Śląsk i Opolszczyznę 
oraz objęcie poszukiwaniami epoki staropolskiej. Są też i innego 
charakteru odstępstwa, gdzie już wkraczamy w tem at „Wrocław 
w utworach literackich", jak  np. przy Świętochowskim.

Temat to zresztą nęcący i zasługuje na osobne opracowanie 
(nawiasem: tem at „Śląsk w polskiej literaturze pięknej 19 wieku" 
opracowywany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocławiu).

W arsztat naukowy prof. Mikulskiego imponuje wszechstron
nością i zakresem zasięgu kwerendy. Każdy szczegół w przedsta
wieniu znajduje oparcie w przekazie źródłowym, najczęściej ko
respondencji i pamiętniku; w bardzo licznych przypadkach sięg
nięto do źródeł rękopiśmiennych.

W całości książka prof. Mikulskiego jest pozycją literackiej 
i naukowej miary nieprzeciętną. Pobudza, instruuje i zachęca do 
badań dalszych. Uczy jak z drobnych szczegółów odbudowywać 
zapomniany „dom polskiej kultury" na Śląsku.

Antoni Knot

W ł. R u s i ń s k i :  Tkactwo lniane na Śląsku do r. 1850. Poznań, 
Instytut Zachodni 1949 (osobne odbicie z „Przeglądu Zachod
niego" Nr 11— 12, rok 1949).
Rozwój tkactwa lnianego to jedno z najciekawszych zagad

nień dziejów śląska. Znaczenie tego problemu zdecydowanie wy
kracza poza ramy zainteresowań lokalnych. Stąd już za czasów 
niemieckich interesowali się nim również i historycy burżuazyjni 
z innych ośrodków (Brentano, Schmoller, Sombart), zaintereso
wała się nim również i historiografia radziecka, czego dowodem 
jest obszerna, gruntowna monografia K an a1)- Z drugiej strony 
wymienić należy wielką ilość książek i przyczynków historyków 
lokalnych, jak  również współczesnych artykułów czy prac o cha-

x) Praca ta drukowana była w „Istorik Marksist" r. 1936 t. 6 (58) 
str. 97—123, podaje według „International Bibliography of Historical Scien
ces" r. 1938 Nr 4308 s. 280.
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