
Wreszcie przy okazji chciałbym tu sprostować dwa mylne stwierdzenia poja
wiające się czasem w naszej literaturze dotyczącej zasięgu języka polskiego w ubieg
łych wiekach, a występujące także w recenzowanej książce. Chodzi o oblicze etnicz
ne hrabstwa kłodzkiego i okolic Lwówka. W źródłach i starszych publikacjach brak 
jakichkolwiek danych o obecności polskich grup etnicznych w Kłodczyźnie około 
1800 r., a tym bardziej polskich parafii na terenie powiatu lwóweckiego w poło
wie X IX  w. Wiadomo natomiast dobrze, że granica etniczna przebiegała wtedy 
daleko na wschód od Kłodczyzny i na północ od Lwówka. Polskie więc tłumaczenie 
ogólnośląskiej Instrukcji dla sołtysów w iejskich na Śląsku i w hrabstwie glackim  
z 1805 r. nie może być poczytywane za wskazówkę obecności Polaków na obszarze 
Kłodczyzny, ponieważ oficjalna i powszechnie wtedy używana nazwa prowincji ślą
skiej brzmi „Śląsk i hrabstwo kłodzkie”. Obecność tego terminu w tytule instrukcji 
wskazuje, że dotyczyła ona całej prowincji, je j zaś tłumaczenie jest dowodem pol
skości pewnej nieokreślonej części kraju, ale nie Kłodczyzny. Dalej, słowniki nazw 
geograficznych nie znają wsi, a tym bardziej i parafii Łącznikowo ani pod Lwów
kiem, ani nawet na terenie całego Śląska Dolnego, nie zna je j tutaj także słownik 
S. Rosponda. Jest tylko jedna wieś parafialna Łącznik (po niemiecku Lonschnik), 
która znajduje się na zawsze polskim obszarze etnicznym Śląska Górnego, w po
bliżu miasteczka Biała w powiecie prudnickim. Bliziutko stąd było do granicy etnicz
nej polsko-niemieckiej, stąd charakterystyczny dopisek pisarza w księdze stanu 
cywilnego, podkreślający sąsiedztwo wsi niemieckiej i niebezpieczeństwo germani
zacji.
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Badania nad historią niemieckiej literatury Śląska podejmowano już niejed
nokrotnie. Liczne prace zajmują się problematyką szczegółową, nie brak również 
i dzieł syntetycznych, podsumowujących wyniki badań. Droga do książki Lubosza 
prowadzi od XIII-wiecznych słowników biograficznych pisarzy śląskich, poprzez 
prace historycznoliterackie Kahlerta, Krausego, Maxa, Kocha, Klemenza, Nadiera, 
Heckla, Józefa Klappera, Milcha i Wolfganga Baumgarta. Wartość wymienionych 
publikacji jest różna. Niektóre z nich są podporządkowane racjom nacjonalistycz
nym i propagandowym. Do tej grupy prac należy, niestety, i książka Arno Lubosa.

Lubos rozpoczyna swe dzieło od omówienia średniowiecznej literatury du
chownej i rycerskiej Śląska. W myśl swych założeń zalicza on wszystkie zabytki 
łacińskie do literatury niemieckiej. Okres od XIV w. do końca XVI w. to wed
ług Lubosa epoka humanizmu. Otwiera ją Johann von Neumarkt, kanclerz Karo
la IV, niedoszły biskup wrocławski. Lubos przedstawia ten okres bardzo barwnie, 
żywo i dostępnie, jego sformułowania są jednak często mało precyzyjne. Na stro
nie 93 np. czytamy o panującej na Śląsku atmosferze humanizmu: „Im humanisti
schen Schlesien konnte so volksmässige Ausgelassenheit keinen literarischen Bo
den gewinnen”. Na tej samej stronie jednak omawia Autor wspomnienia Hansa 
von Schweinichen, świadczące o upadku obyczajów, rozwiązłości i zepsuciu pano
szącym się wśród szlachty i mieszczaństwa, i stawia tym samym pod znakiem za
pytania swe pierwsze twierdzenie.

Wiele miejsca poświęca Lubos niemieckiej literaturze XVII w. na Śląsku, 
która przechodziła wówczas okres rozkwitu. Okres ten nazywa jednak niezbyt 
szczęśliwie barokiem. Obecny stan badań odrzuca taką periodyzację. Opracowanie 
tego okresu przez Lubosa nasuwa wiele wątpliwości, domaga się licznych sprosto
wań, których nie można oczywiście przeprowadzić w krótkiej recenzji.



Dlatego ograniczę się przykładowo do ustępu dotyczącego Andrzeja Gryphiusa 
(1616—1664). Gryphius uchodzi za najwybitniejszego niemieckiego liryka XVII w. 
Jego wspaniałe sonety i dzisiaj jeszcze cieszą się wielką popularnością. Lubos nie 
omawia jednak bliżej twórczości Gryphiusa jako liryka, lecz koncentruje swą uwa
gę na dramatach pisarza, które są wprawdzie dla rozwoju tego gatunku ważne, 
lecz od wieków stanowią już tylko martwy dokument historyczny (z wyjątkiem 
kilku komedii). Również w bibliografii Gryphiusa znajdujemy szereg nieścisłości. 
Tak np. czytamy, iż w Gimnazjum Gdańskim nauczycielem Gryphiusa był Opitz 
(s. 152). W rzeczywistości w latach, kiedy Gryphius był w Gdańsku, Opitz miesz
kał jeszcze we Wrocławiu, a później w Toruniu. Gryphius opuścił Gdańsk w koń
cu czerwca 1636 r., Opitz udał się zaś do Gdańska dopiero w końcu sierpnia 1636 r., 
i to jako historiograf i sekretarz Władysława IV, a nie jako nauczyciel Gimnaz
jum Gdańskiego.

Również nie zgadza się następna informacja biograficzna dotycząca Gryphiu
sa. Lubos pisze, iż Gryphius został nauczycielem domowym u cesarskiego palatyna 
Georga von Schönborn w Fraustadcie, czyli Wschowie (Wschowa należała wów
czas do Polski). W rzeczywistości Schönborn mieszkał w majątku nazwanym jego 
nazwiskiem u bram Freystadtu, czyli Wołowa. Co gorsza, Lubos nie zna pierwsze
go wydania sonetów Gryphiusa (Leszno 1637, odkryto je już na początku XX w.), 
a tym samym nie przedstawia właściwie poetyckiej drogi rozwojowej Gryphiusa. 
Heckel doprowadził swą historię literatury śląskiej aż do 1700 r. Następne dwa 
wieki literatury śląskiej zostały więc po raz pierwszy obszernie opracowane przez 
Lubosa. Zebrał on bogate materiały dotyczące zarówno pisarzy śląskich, jak i dzia
łających na Śląsku. Na marginesie uwzględnia również, inne dziedziny kultury 
i nauki.

Po okresie rozkwitu literatury śląskiej następuje pod koniec XVII w. je j 
gwałtowny upadek, który trwa przynajmniej do końca romantyzmu. Najwięcej 
uwagi poświęca Lubos w tej części dwum filozofom śląskim, Christianowi Wolfowi 
i Christianowi Garvemu. Drugim punktem ciężkości literatury Lubosa jest wiek 
X IX  (z wyłączeniem naturalizmu), który zajmuje ponad jedną trzecią dzieła. Okres 
romantyzmu zaczyna Autor od omówienia działalności znanego protestanckiego 
teologa wrocławianina Fryderyka Schleiermachera, który współpracował z „Athe
näum” Fryderyka Schlegla, pierwszym ważnym czasopismem romantycznym. Wiele 
miejsca poświęca jednemu z najwybitniejszych pisarzy romantycznych Niemiec, 
Eichendorffowi.

Następny okres to według Lubosa literatura Wiosny Ludów, której przewodzi 
Laube. Pokrótce omarwia Autor również działalność Lassalle’a. Wreszcie ostatni 
okres, którym zajmuje się Lubos, to tzw. realizm. Główną jego postacią jest nac
jonalista niemiecki Gustaw Freytag, nazwany przez Lubosa „Hausdichter der 
preussisch-deutschen Ära”.

Poza wspomnianymi już częściowo powyżej ważniejszymi pisarzami niemiec
kimi należącymi do historii literatury niemieckiej Lubos omawia również pisarzy 
trzecio- i czwartorzędnych (naliczyłem ponad pół tysiąca nazwisk), przynosi wiele 
ciekawych szczegółów, przekracza jednak tym samym często granice literatury 
i zaciera je j linie rozwojowe.

Książka zawiera również wykaz bibliografii (Autor nie uwzględnia pozycji pol
skich), wykaz ilustracji oraz indeks nazwisk. Bogato ilustrowana, wydrukowana 
na kredowym papierze prezentuje się okazale. Niewątpliwie ma być wyzyskana 
również jako propagandowy dokument niemieckości Śląska. Książkę wydano zre
sztą z zasiłku zachodnioniemieckiego Ministerstwa dla Przesiedleńców.



Lubos zatytułował swe dzieło Geschichte der Literatur Schlesiens, mimo to 
pomija milczeniem twórczość śląskich pisarzy polskich. Równocześnie przemilcza 
całkowicie wszelkie związki i kontakty literatury polskiej i niemieckiej, nie wy
mienia również ważnych przekładów utworów niemieckich na język polski. Brak 
tutaj chociażby takich nazwisk, jak Kochanowski i Mickiewicz. Dla Lubosa pol
ska kultura i literatura to tabu. A tam gdzie mówi o „Wschodzie”, robi to z punk
tu widzenia „Kulturträgera”: „Das schlesische Geistesleben im Mittelalter, wie 
etwa sein Schrifttum, ist lediglich eine Ausweitung des deutschen Kulturbereichs 
auf den jungen Siedlungsraum” (s. 21). W innym znów miejscu znajdujemy nastę
pujące określenie Uniwersytetu Jagiellońskiego: „Hochschule Krakau, die noch 
internationalen und dabei sehr deutschen Charakter hatte” (s. 62). Na próżno 
szukalibyśmy w dziele Lubosa wzmianek o więzach przyjaźni łączących niemieckich 
pisarzy Śląska z Polską i Polakami. Nawet w wypadku Scherffera von Scherffen- 
stein czy Kaldenbacha, autora pięknych polskich wierszy, milczy Lubos. A prze
cież Hans Heckel, który wydał w 1929 r. historię niemieckiej literatury Śląska, 
niejednokrotnie wspomina jej polskie związki. Za to z satysfakcją przytacza Lubos 
wypowiedź Bartłomieja Steina, który charakteryzuje mieszkających na Śląsku 
Słowian: „als minderwertig, ohne Fleiss, ohne Intelligenz” (s. 66).

Reasumując, należy żałować, że w swym pracowitym i mimo tych licznych 
usterek interesującym dziele Lubos nie potrafi się zdobyć na obiektywizm, że nie 
chce czy nie widzi pewnych faktów historycznych, związków kulturalnych polsko- 
niemieckich w literaturze śląskiej, że nie wie, iż pisarzy i ludzi obu narodowości 
łączyły niejednokrotnie więzy przyjaźni i współpracy. O jego warsztacie pracy 
źle świadczy nieznajomość polskich prac źródłowych.
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Czy były dwie wyprawy Mieszka II polskiego na cesarstwo (w r. 1028 i 1030), 
czy też tylko jedna, a w takim razie, czy w r. 1028, czy też w r. 1030 — oto 
pytania stojące w związku z całokształtem polityki drugiego króla polskiego wo
bec Konrada II, a stanowiące od dawna w literaturze przedmiot sporu. Za pierw
szą ewentualnością oświadczyła się większość historyków polskich i niemieckich, 
od Giesebrechta i Lewickiego po Tenckhoffa i nowego wydawcę Regestów Im 
perii czy podręcznik Historii Polski IH PAN1; za jedną tylko wyprawą, i to 
z r. 1030, obstawali z dawniejszych badaczy Wattenbach i Perlbach, a ostatnio 
Z. Wojciechowski i Meysztowicz1 2. Obecnie D. Borawska ponownie zajęła się tym 
zagadnieniem, próbując je rozstrzygnąć na korzyść tezy o jednej wyprawie Miesz
ka na wschodnie Niemcy, i to w r. 1030.

Przyczyną tego sporu w literaturze jest fakt, iż mimo że mamy aż 4 prze
kazy źródłowe o napadzie Mieszka II na cesarstwo, jednak wszystkie one

1 Z nie uwzględnionych przez Autorkę ważniejszych prac wymienić wypadnie: 
W. G i e s e b r e c h t ,  Geschichte d. deutschen Kaiserzeit, t. II, Braunschweig 1863, 
s. 259—260; Regesta Im perii, III. Salisches Haus 1024—1125. Die Regesten des 
Kaiserreichs unter Konrad II. 1024—1039, neubearbeitet von H. Appelt, Graz 1951: 
Historia Polski, IH PAN, pod red. T. Manteuffla, t. I, cz. 1, Warszawa 1960, 
s. 200—202.

2 Z opuszczonych przez Autorkę książek reprezentujących ten pogląd por. 
np. Z. W o j c i e c h o w s k i ,  Polska — Niemcy, dziesięć wieków zmagania, Poznań 
1945, s. 30.


