
v období pozdního feudalismu (Český lid, 1952), stwierdzić pragniemy, że niewątpli
wie spełni on swoje zadanie, wywołując ożywioną dyskusję nad teoretyczną i meto
dologiczną stroną zagadnienia walki klasowej w mieście i na wsi w epoce feudalizmu. 
Dyskusja ta wykroczy na pewno poza granice Czechosłowacji. Artykuł ten stanowi 
też wyraźny postęp w dotychczasowych badaniach nad tym tak interesującym i waż
nym odcinkiem naszej wiedzy historycznej.
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Badaniom nad piśmiennictwem niemieckim na Śląsku w XVII w. poświęcono u nas 
od zakończenia ostatniej wojny, od powrotu ziem śląskich do Polski, sporo uwagi. 
Germaniści polscy w swych rozprawach i artykułach stawiali często w centrum za
gadnienia sprawę oddziaływania kultury polskiej, zwłaszcza literatury, na twórczość 
pisarzy śląsko-niemieckich tego okresu. Spośród prac z tej dziedziny wymienić na
leży publikacje Cieśli, Ogrodzińskiego, Pipreka, Anny Wróbel oraz szereg rozpraw 
Autorów Silesiaców. Niniejsza antologia jest w tym zestawieniu pozycją tym cen
niejszą, że informuje czytelnika w sposób bezpośredni o żywych związkach Śląska 
z Polską na przestrzeni w. XVII, odsyłając go wprost do źródeł, do dzieł pisarzy 
niemieckich.

Autorzy antologii zebrali i opracowali bogaty i różnorodny materiał dowodzący 
niezbicie silnego promieniowania kultury polskiej na piśmiennictwo niemieckie na 
Śląsku. Znajdujemy tu wiersze pochwalne, pisane na cześć królów i wybitniejszych 
osobistości z Polski, przekłady pieśni, psalmów i fraszek Kochanowskiego; wyjątki 
z kronik dotyczących dziejów Polski, dłuższe fragmenty udramatyzowanego podania 
o Piaście i Popielu; epigramaty, listy, wiersze okolicznościowe oraz wyjątki z po
wieści; teksty niemieckie i łacińskie, a także wiersze poetów niemieckich pisane w ję 
zyku polskim. W sumie tom zawiera wybór tekstów 21 pisarzy — od Opitza do 
J. Chr. Giinthera — oraz fragmenty dwóch utworów anonimowych, obejmuje więc 
stuletni okres literatury niemieckiej na Śląsku, od pierwszych dziesięcioleci XVII w. 
do początków XVIII w. Obok materiałów odnoszących się bezpośrednio do spraw 

polskich zamieszczono również pewną ilość tekstów mówiących o stosunkach spo
łecznych na Śląsku.

Wybór tekstów został poprzedzony obszernym wstępem, napisanym żywo i przy
stępnie, w którym Autorzy informują dokładnie i ze świetną znajomością przedmiotu
0 piśmiennictwie niemieckim na terenie Śląska. Wstęp został pomyślany jako wpro
wadzenie do cytowanych w antologii dzieł; daje jednak nie tylko sylwetki poszcze
gólnych pisarzy z wnikliwą analizą ich twórczości i oceną znaczenia rozwoju lite
ratury niemieckiej, nie tylko naświetla sprawę oddziaływania poetów polskich na 
śląsko-niemieckich, ale ponadto daje ogólny pogląd na piśmiennictwo niemieckie 
Śląska XVII w. Autorzy ukazują na tle skomplikowanych stosunków społecznych, 
politycznych i kulturalnych, jak tworzyła się i rozwijała — właśnie na terenie 
Śląska — narodowa literatura niemiecka, podkreślając przy tym, że „podstaw naro
dowej literatury niemieckiej nie stworzono na gruncie szowinistycznych tendencji"
1 że „przedstawiciele postępowych nurtów kultury niemieckiej potrafili wznieść się 
ponad antagonizmy narodowościowe, podsycane przez klasy panujące i posiadające". 
Główną uwagę zwrócono oczywiście na więzy narodowościowe, ekonomiczne, kultu
ralne i wyznaniowe, łączące w tym czasie Śląsk z Polską, i wykazano, że pisarze



niemieccy byli niejednokrotnie dobrze obznajomieni z historią Polski i polską litera
turą, przewyższającą znacznie ubogie wówczas narodowe piśmiennictwo niemieckie. 
Charakterystyki pisarzy niemieckich działających na Śląsku, zarówno wybitnych — 
Opitza, Gryphiusa, Lohensteina, Logaua czy Hofmanna voň Hofmannswaldau — jak 
i drugorzędnych składają się tym samym na pierwszy chyba w Polsce gruntownie 
opracowany zarys dziejów literatury niemieckiej na Śląsku w XVII w., zarys napi
sany — co szczególnie należy podkreślić — niezależnie od tendencyjnych opracowań 
niemieckich, często świadomie wypaczających stan rzeczywisty, lecz głównie na pod
stawie własnych badań Autorów antologii względnie innych prac polskich z tego 
zakresu.

Zamieszczając obok utworów oryginalnych przekłady polskie, Autorzy dążyli ■— 
jak podają w przedmowie — w pierwszym rzędzie do oddania treści utworów, traktu
jąc je jako dokumenty historyczne i rezygnując z tłumaczenia artystycznego, co w te
go rodzaju publikacjach wydaje się drogą jedynie słuszną, tym bardziej że za
mieszczonym utworom, cennym i ciekawym pod względem zawartości treściowej, 
w wielu wypadkach daleko do doskonałości formalnej, do artyzmu.

Jednak przekłady dokonane przez Autorów antologii nie są jednolite. Do bardzo 
dobrych zaliczyłbym tłumaczenie utworów Gryphiusa, Alischera, Hofmanna von 
Hofmannswaldau czy Lohensteina; oddają one dokładnie, wiernie tekst oryginału, 
co w tym wypadku jest rzeczą najważniejszą, ponadto pisane są jasno, gładko 
i płynnie. Pewna, drobna część tekstów została natomiast przetłumaczona mniej sta
rannie; należą tu głównie przekłady Czepki i Scherffera von Scherffenstein. Zdarzają 
się w nich takie niezręczne sformułowania, jak np.: „ponieść zasługi" („a zasługi, 
które Wasi przodkowie ponieśli już dawno...", s. 75), „zanik publicznych miejsc" („że 
po zaniku publicznych miejsc przedstawień i gier...", s. 63) lub „Najpierw odmówił 
on jednak, w r e s z c i e ,  w k o ń c u  za namową..." (s. 53). Zdarzają się wypadki nie
zbyt dokładnego oddania słów oryginału. Np. zwrotowi „nach der Zeit" (w zdaniu: 
,,o Königliche lhát! die nach der Zeit im Sohn auch funden ihre stat...") bardziej 
odpowiadałoby polskie „następnie", „potem”, niż użyte w przekładzie „po czasie" 
(,,... o królewski czynie! który po czasie znalazłeś również oddźwięk u syna", s. 79), 
a „Issländisches Reisebiichl" to nie „islandzka książeczka podróżnicza" (s. 75, przy
pis), lecz „książeczka o podróży islandzkiej". Zdarzają się też, co prawda bardzo 
rzadko, potknięcia gramatyczne i ortograficzne, np. „i nikt nie potrzebuje z Was 
żywić psów całą a r m ię ..."  (s. 79) lub tytuły dzieł (Księga rodzaju i Dzieje apostol
skie, s. 73) pisane z małej litery. W kilku miejscach w ogóle nie przetłumaczono 
pewnych zwrotów i całych wierszy; na s. 78/9 opuszczono w przekładzie słowa: „des 
fleisches weeg", na s. 74/5 pominięto cały wiersz: „das Land, das tief hinein sich 
gegen Norden strekkt" zaś na s. 67 nie zostały przetłumaczone dwa wiersze:

Wo man viel Meilen muss um unsre Gegend reisen,
Eh als man einen Pflug kan Wandersleuten weisen.

Usterki te są jednak nieliczne i nie mogą zaważyć na ocenie całego przekładu, 
dokonanego na ogół z dużą sumiennością. Należy również wziąć i to pod uwagę, że 
tłumaczenie siedemnastowiecznych utworów barokowych, pisanych zawile, długimi 
okresami, naszpikowanych mnóstwem figur retorycznych i mitologią, zawsze nastrę- 
cza poważne trudności. Trudności te wzrastają przy przekładzie pisarzy drugo
rzędnych, których styl jest nie wyrobiony, a którzy często dla rytmu i rymu uży
wają słów i zwrotów nie mających właściwie żadnego uzasadnienia w tekście.

Autorzy zamieścili przekłady paralelnie z tekstem oryginału, co znakomicie 
ułatwia porównanie obu wersji; zyskuje na tym książka, która służyć może za



równo historykom, jak i polonistom czy germanistom. Przypisy objaśniają w sposób 
zwięzły i rzeczowy wszystkie wątpliwe i niezrozumiałe miejsca w tekście, a cyto
wana w nich bibliografia daje czytelnikowi możność dokładniejszego zapoznania 
się z interesującym go problemem. Wydaje się jednak, że z uwagi na szerokie kręgi 
odbiorców o różnym stopniu przygotowania można było niektóre objaśnienia nieco 
poszerzyć, np. „Reineccius Reinar (1541— 1595), historyk", ,,Cluverius Filip (1580— 1623), 
sławny geograf" itp.
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W latach 1954—1955 współpracownicy Zakładu Etnografii IHKM PAN w Krako
wie pod kierunkiem M. Gładysza prowadzili badania zespołowe, których celem było 
opracowanie etnograficznej monografii Górnego Śląska. Praca ta stawiała sobie za 
zadanie —■ cytujemy za M. Gładyszem — „etnograficzne ujęcie kultury ziem górno
śląskich co najmniej od końcowej epoki feudalizmu po czasy obecne", a badania 
terenowe zostały poprzedzone przez „poszukiwania wcześniejsze, tak terenowe, jak 
muzealne i archiwalne", zaś „uzyskane wówczas różnej wartości materiały, tak 
publikowane, jak też pozostające w kartotekach, choć gromadzone przy stosowaniu 
różnych metod, a także założeń metodologicznych, dały przecież ogólne rozeznanie 
regionu śląskiego”, toteż należałoby się spodziewać, że monografia ta będzie miała 
dużą wartość nie tylko dla etnografów, ale i dla historyków.

Badania prowadzono na terenie dwu województw, przy czym szczegółowo prze
badano jedynie wieś Siołkowice (pow. Opole), uzupełniając zebrane wiadomości in
formacjami ze wsi sąsiednich. Wprawdzie dołączone mapy wykazują 57 miejscowości 
przebadanych, rozrzuconych po całym terenie obu województw (w tym 14 w okolicy 
Siołkowic), jednakże opublikowane materiały dotyczą prawie że wyłącznie Siołkowic. 
Miejscowość ta została uznana za najbardziej typową, stąd badania w innych oko
licach miały charakter jedynie uzupełniający. Jest to o tyle uzasadnione, że wybra
no miejscowość o starych tradycjach rolniczych i rzemieślniczych, gdzie odcięcie 
lasami od Śląska środkowego gwarantowało dłuższe przetrwanie starszych form 
kulturalnych. Należy się jednak liczyć z możliwością, że zjawiska zaobserwowane 
w Siołkowicach mogą nie być typowe dla całego obszaru, a prawie na pewno wystę
pują w innych okresach czasowych. Niestety, w omawianych pracach brak danych, 
na podstawie których można by zorientować się, jak poszczególne procesy przebie
gały na innych terenach Górnego Śląska.

Całość badań obejmuje ostatnie stulecie, wyjątkowo sięga bardziej wstecz. Mimo 
że wymieniano w tekście dokumenty archiwalne z XVII i XVIII w., przeważnie nie 
zastały one przebadane i należycie wyzyskane, a praca opiera się na badaniach te
renowych i opublikowanych już statystykach.

Opracowanie powyższe rozpoczyna wstępny artykuł M. Gładysza, Prace nad 
etnograficzną monografią Górnego Śląska, będący podsumowaniem treści poszcze
gólnych artykułów, podający historię i metody badań. Należy żałować, że ten 
ostatni dział nie został poszerzony, co zlikwidowałoby zarazem powtarzające się 
w następnych artykułach opisy metod poszczególnych badaczy.

Najwartościowsze opracowanie stanowi S. Bronicza Rolnictwo wsi Siołkow ice 
Stare i Nowe w XIX i XX  w. Autor opiera się nie tylko na badaniach terenowych, 
ale także solidnie wyzyskuje dostępne mu dane archiwalne, a przede wszystkim 
urbarze dotyczące Siołkowic, pochodzące z XVI, XVII i XVIII W. Bronicz bardzo 
dba o udokumentowanie każdego niemal faktu danymi z archiwów lub z literatury —■


