
W. G l u z i ń s k i  przedstawia uwagi metodyczne dotyczące współpracy dzia
łów muzeum: historycznego i etnograficznego. Rozważania swoje Autor opiera 
na dotychczasowej praktyce współpracy Działu Historycznego Muzeum Śląskiego 
z Muzeum Etnograficznym. Wysuwa pewne postulaty, które — jego zdaniem — 
winny być uwzględnione przy organizowaniu wystaw tych dwóch działów muzeum 
Byłoby wskazane, aby poglądy te, wypowiedziane przez historyka, uzupełnione zo
stały wypowiedzią przedstawiciela Muzeum Etnograficznego.

Tom zamyka sprawozdanie L. I t m a n a  z działalności Muzeum Etnograficz
nego we Wrocławiu w latach 1953—1960. BÍ G.

M. S z y r o c k i ,  DER JUNGE GRYPHIUS, Riitten u. Leoning, Berlin, Neue 
Beiträge zur Literaturwissenschaft, t. IX, s. 196.

Nie tak dawno recenzowaliśmy na łamach „Sobótki” pracę Autora poświęconą 
M. Opitzowi. Tym razem przychodzi nam się zająć drugą jego pracą, poświęconą 
znowu pisarzowi śląskiemu XVII w., poecie, który podobnie jak Opitz nie tylko 
przebywał na pograniczu polsko-niemieckim — Śląsku, zachodniej Wielkopolsce, 
Gdańsku — ale który równocześnie wyrastał niejako na skrzyżowaniu się obu 
kultur, niemieckiej i polskiej.

Pracę Autora, aczkolwiek nie jest ona jeszcze pełną monografią poety, witamy 
z tym większym zadowoleniem, że urodzony w r. 1616 w Głogowie, z pochodzenia 
Niemiec, Andrzej Gryphius należy do grupy najwybitniejszych barokowych poetów 
nie tylko śląskich, ale i niemieckich. Dodajmy, że twórczość jego jest w Polsce, 
poza szczupłym gronem specjalistów, stosunkowo mało znana, podobnie jak i mało 
znany jest jego bieg życia. Warunki życia człowieka baroku były, ogólnie biorąc, 
jeszcze bardzo ciężkie. Victor Tąpie w swej pięknej pracy o baroku zwraca uwagę 
na to, że życie człowieka w tym okresie było zagrożone w różny sposób „Epidemie 
— pisze — których nikt nie był w stanie przewidzieć, tym mniej zatrzymać, roz
szerzały się w sposób katastrofalny, pociągając za sobą wielkie spustoszenia. 
W czasach zwyczajnych medycyna oparta jedynie na doświadczeniu pozwalała 
chorobom nieoczekiwanie i bezapelacyjnie niszczyć jednostki w kwiecie wieku . . .  
W okresie, kiedy produktywność zasianej ziemi była śmiesznie niska, nieurodzaje, 
niebezpieczne i w naszych czasach, doprowadzają do katastrofy ludność i tak nie 
dożywioną i wyczerpaną ciężką pracą . . .  Nieurodzaj sprowadza głód”. Jeśli w ta
kich warunkach rozgrywało się życie przeciętnego człowieka tego okresu, to trzeba 
stwierdzić, że Gryphius doznał na sobie specjalnych ciosów losu. W piątym roku 
życia utracił ojca, w dwunastym matkę i odtąd wychowywał się pod opieką 
ojczyma, Michała Edera, z którym pozostawał zresztą w nienajlepszych stosun
kach. Jako dwudziestoparoletni człowiek przeżył najpierw katastrofalny pożar 
swego miasta ojczystego, Głogowa, parę zaś lat później drugiego miasta, z którym 
był silnie związany, Wschowy. Przez czas jakiś pracuje jako wychowawca w domu 
człowieka chorego umysłowo. W sumie dość przyczyn, by uczynić z Gryphiusa czło
wieka poważnego, skupionego, zainteresowanego zasadniczymi problemami czło
wieka.

Przystępując do omówienia życia i twórczości Gryphiusa w okresie mniej 
więcej po r. 1639, miał Autor w pewnej mierze przetartą drogę, skoro — jak 
wykazuje, sumienna bibliografia zebrana przez Autora i umieszczona na końcu 
książki — Gryphiusem zajmowało się szereg badaczy. Mimo to jednak, zarówno 
gdy chodzi o przebieg jego życia, jak i o interpretację jego twórczości, napotkał 
Autor jeszcze szereg luk i miejsc ciemnych. Stwierdźmy też zaraz, że zarówno 
w jednej, jak i drugiej dziedzinie zdziałał Autor wiele i pchnął naprzód naszą



wiedzę o tym śląskim poecie. Nie oznacza to naturalnie, by wszystkie Jego do
wodzenia były przekonujące czy też by w pewnych miejscach nie można było 
zgłaszać do Autora pretensji.

Zaczynając najpierw od życiorysu Gryphiusa, stwierdźmy, że podjęta przez 
Autora próba wyjaśnienia powodów śmierci ojca poety nie jest przekonująca. 
Poeta pisze sam, że ojciec umarł „durch Gift, das ihm ein falscher Freund ge
geben”. Autor twierdzi, że słowo „Gift” należy rozumieć, zgodnie z językiem 
barokowym, jako „Anfeidung” lub „Verleumdung”. Nie chciałbym się dłużej za
trzymywać nad tym błahym w gruncie rzeczy szczegółem, wydaje mi się jednak, 
że można tę sprawę prościej wytłumaczyć.

Na s. 29 zwraca Autor uwagę, że protestanci w Głogowie obchodzili Boże 
Narodzenie w dniu 4 stycznia. Otóż sprawa przedstawia się chyba inaczej i pro
sto. Widocznie protestanci, idąc za przykładem innych krajów protestanckich, 
w tym i krajów niemieckich, jak Prus Książęcych, Brandenburgii i in., używali 
starego kalendarza i zgodnie z nim obchodzili święta 25 grudnia styli veteri, 
gdy katolickie kraje pisały wówczas (przy różnicy 10 dni) 4 stycznia następnego 
roku.

Historię życia Gryphiusa rzuca Autor na dość szeroko omówione tło, oma
wiając stosunki kulturalne prowincji, w których dane było Gryphiusowi spę
dzić swe lata młode, a więc w pierwszym rzędzie stosunki kulturalne Śląska 
i Gdańska. Przyznam się, że stosunkom gospodarczym i kulturalnym w .Gdań
sku warto było chyba poświęcić nieco więcej miejsca, uwzględniając szerzej pra
ce polskich badaczy, jak Biernata, Boguckiej, Fabiani-Madeyskiej, Pelczarowej 
i innych. Czy nie warto było szerzej udokumentować ten exodus artystów ślą
skich do Gdańska, przypominając nie tylko wybitnych śląskich poetów, ale i ma
larzy, pomiędzy którymi poza St.roblem znaleźli się wywodzący się z Nysy (zmar
ły zresztą przed przybyciem do Gdańska Gryphiusa) Herman Hahn, wrocławia
nin Adolf Boy, o którym Autor mówi słusznie jako o ulubionym malarzu gdań
szczan, nie wspominając o jego śląskim pochodzeniu. Z prac historyków sztuki 
warto wreszcie było uwzględnić pracę E. Ywanoyki poświęconą Bartłomiejowi 
Stroblowi, a wydaną w Poznaniu w r. 1957. Przy sposobności stwierdźmy jesz
cze, że podaną przez Autora na s. 74 datę przybycia Władysława IV w r. 1636 do 
Gdańska należałoby zgodnie z wynikami pracy Fabiani-Madeyskiej („Rocznik 
Gdański”, nr XV/XVI, r. 1956/57) poprawić na 12 stycznia.

Obok życiorysu poety zajmuje się Autor również obszernie omówieniem 
wczesnych utworów Gryphiusa, zwracając w pierwszym rzędzie uwagę na dwa 
poematy łacińskie poświęcone Herodowi i jego rzezi niemowląt w Betlejem, po
tem zaś napisane w języku niemieckim, a wydane w r. 1637 sonety. Autor cha
rakteryzuje tu obszernie najpierw ogólnie twórczość Gryphiusa w tym okre
sie, zwracając uwagę na różnorakie wpływy i maniery występujące w utwo
rach jego aż do mody polegającej na budowie swych utworów w oparciu o kom
binacje liczb albo częściej cyfr, będących symbolami dobrych i złych mocy. Na
stępnie zajmuje się On szczegółową analizą poszczególnych utworów, wyjaśnia
jąc równocześnie różne ciemne miejsca jego poezji.

Najmniej uwag nasuwa mi się naturalnie odnośnie do drugiej części, więc 
zacznę od niej, zgłaszając jedynie zastrzeżenia co do tłumaczenia przez Autora 
ciemnego tekstu Beschluss Sonnet na s. 85. Otóż zgadzając się z twierdzeniem 
Autora, że tajemniczym mężczyzną może być protestantyzm na Śląsku, wydaje mi 
się jednakże, iż upatrywanie w kobiecie, która odmawia całunu pogrzebowego 
mężowi, symbolu Habsburgów, nie da się utrzymać. Pod tym symbolem rozumiał 
Gryphius chyba Saksonię, za czym przemawiałaby dokładna analiza wiersza,



którą jednak ze względu na oszczędność miejsca wolę odłożyć do ustnego poro
zumienia się z Autorem.

Gdy chodzi o ogólne omówienie twórczości młodocianego Gryphiusa, to miał
bym w pierwszym rzędzie pretensje do Autora, że nie zajął się ustaleniem miej
sca . poety na Parnasie współczesnych synów Apollina. Twórczość Gryphiusa 
tego okresu — to twórczość przede wszystkim religijna. Otóż chcielibyśmy się do
wiedzieć, jakie miejsce przysługuje tym utworom śląskiego poety. Czy jego dzieła 
są wyższej, czy niższej rangi niż dzieła współczesnych niemieckich czy polskich 
poetów religijnych w rodzaju Sępa Szarzyńskiego, Sarbiewskiego czy Grochow
skiego. Drugą pretensję do Autora wywołuje fakt ominięcia przez Niego całko
wicie sprawy zależności dzieł Gryphiusa od innych wcześniejszych czy też współ
czesnych utworów. Sprawa to niebagatelna, boć przecież sam fakt, iż Gryphius 
tłumaczył czy też parafrazował utwory innych, świadczy o tym, że był naturą 
ulegającą wpływom. Pretensja ta dotyczy zarówno sprawy omawiania utworów 
łacińskich, jak i niemieckich. Autor podkreśla mianowicie, omawiając utwory ła
cińskie Gryphiusa, jak dalece popularnym wówczas tematem był w niemieckiej 
literaturze temat Heroda. Jest to niewątpliwie zjawiskiem uderzającym, rów’- 
nocześnie jednak chcielibyśmy się dowiedzieć, czy Gryphius, pisząc swe dwa 
herodowe poematy, czerpał od swych kolegów ewentualnie w jakim stopniu 
ulegał ich wpływom. To samo dotyczy i jego niemieckich utworów, zarówno 
oryginalnych, jak i tłumaczonych. Gdy o te ostatnie chodzi, to np. przy omawia
niu istotnie pięknego sonetu do Ukrzyżowanego Autor ogranicza się do dość 
sumarycznego stwierdzenia, że niemieckie tłumaczenie jest piękniejsze od łaciń
skiego pierwowzoru Sarbiewskiego. Przyznam się, że gotów jestem dać się Auto
rowi przekonać, ale chętnie ujrzałbym wpierw w Jego- pracy przedruk oryginału, 
paralelną analizę obu poezji. Gdy chodzi o sonety oryginalne, chętnie widziałbym 
też omówienie literackiej paranteli tych ciekawych utworów. Że badania prowa
dzone w tym kierunku mogłyby dać jakieś rezultaty, świadczy chociażby fakt. 
że już przy trochę uważniejszym wczytaniu się w ciekawy sonet do Ducha Sw. 
nietrudno ustalić, iż Gryphius przejął tu szereg określeń z dwu hymnów średnio
wiecznych, mianowicie Veni creator, jak i Veni sancte Spiritus. Wystarczy ze
stawić chociażby pierwsze predykaty, którymi obdarza Ducha Sw., jak „wahrer 
Liebe Feur”, „Brunn aller gutten Gaben”, „Freud die alles Leid vertreibt”, 
z określeniami z hymnów „ignis”, „caritas”, „fons vivus”, „consolator optime”, 
by przekonać się o tej zależności. Stwierdzam przy tym, że ograniczam się do 
zaznaczenia tych zbieżności, nie wyczerpując ich do końca.

W parze z tym wydaje mi się, że Gryphius ulegał w jakimś stopniu, poru
szając się na terytorium mieszanym, katolićko-protestanckim, na którym obok 
momentów walki dochodziło też i do momentów zbliżających, nie docenianych przez 
dzisiejszych historyków, wpływom katolickim. Mogło się to również odbywać na 
fali rodzącego się wówczas w Europie i sięgającego swymi wpływami do Polski 
ruchu irenistycznego, któremu hołdowało przecież szereg wybitnych umysłów 
protenstanckich. W związku z tym nieprzekonujące wydaje mi się tłumaczenie 
Autora, jakoby Gryphius przekładał utwory łacińskie jezuitów dlatego, że chciał 
wpływowych głogowskich jezuitów przychylnie dla siebie usposobić (s. 92). Jeśli 
Gryphius tłumaczył te utwory, to chyba jednak dlatego, że ich nastrój religijny 
odpowiadał jego nastrojowi, a równocześnie urzekało go ich piękno.

Kończąc nasze z konieczności me wyczerpujące i niespecjalistyczne uwagi 
o omawianej książce, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że uważam ją za cenny



wkład nauki polskiej w wiedzę o kulturze Śląska w XVII w. Wartość je j pod
nosi nie tylko sumienna bibliografia dzieł o Gryphiusie, o której wspomina
liśmy wyżej, ale również i bibliografia utworów samego Gryphiusa, których po- 
czytność, jak widać z tego, do dnia dzisiejszego jest dość duża.

Władysław Czapliński

T. Mu s i ó ł ,  PUBLICZNE SZKOŁY POWSZECHNE MNIEJSZOŚCI POL
SK IEJ NA Śl ą s k u  OPOLSKIM w  LATACH 1923—1939, Wydawnictwa Insty
tutu Śląskiego w Opolu, Katowice 1961, s. 236.

Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu przyniosły w roku ubiegłym 
książkę Teodora Musioła pt. Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej na 
Śląsku Opolskim w latach 1923—1939. Publikacja ta wywołała zrozumiałe za
interesowanie, ponieważ dzieje polskiej ludności Opolszczyzny w międzywojen
nym dwudziestoleciu nie były dotychczas przedmiotem syntetyzujących opra
cowań. Monografia tzw. szkolnictwa mniejszościowego mogła choć w części wy
pełnić tę dotkliwą lukę. Z drugiej strony również problem polskiego szkolnictwa 
tych ziem sam przez się ogromnie jest interesujący. Przepisy szkolne były naj
wyższym wykwitem ochrony mniejszości. Dzieje ich realizacji (względnie ich 
obchodzenia i zwalczania przez władze) winny zatem rzucić wiele światła na 
cały system ochrony mniejszości, wprowadzony po pierwszej wojnie światowej.

Zaraz jednak już na wstępie należy podnieść zastrzeżenie wobec terminologii 
stosowanej przez Autora. Używanie w tytule książki i w tytule je j drugiej czę
ści (pomijając już samą narrację) określenia „mniejszość polska” jest chyba nie
porozumieniem. To ulubione sformułowanie niemieckich władz miało przecież 
na celu pomniejszyć ilościowe i kulturalne znaczenie polskiej ludności Śląska 
Opolskiego. Jeżeli jeszcze dziś mamy je stosować, to chyba tylko w ironicznym 
cudzysłowie.

Praca T. Musioła jest podzielona na dwie części. Pierwsza z nich, wstępna, 
zatytułowana „Szkolnictwo polskie na tle struktury ludnościowej i politycznej 
Śląska Opolskiego”, jest tylko niewiele mniejsza od pozostałej, zgodnie z tytu
łem istotnej, mianowicie: „Publiczne szkoły powszechne mniejszości polskiej”. 
Na część pierwszą składa się pięć rozdziałów. Z tych’ pierwszy poświęcono liczeb
ności Polaków na Śląsku Opolskim. Omówiono w nim rezultaty spisów ludności 
z lat 1910, 1925 i 1933 oraz ujęcie przeprowadzone przez Bund Deutscher Osten 
w 1935 r. na podstawie języka nabożeństw. W odniesieniu do tego ostatniego, 
szacunkowego, ujęcia Autor popełnia nieścisłość twierdząc, iż był to „tajny spis 
ludności” przeprowadzony przez niemieckie władze (s. 18). Omówienie materiału 
statystycznego zostało uzupełnione przez zestawienie poglądów niemieckiej lite
ratury i wypowiedzi wysokich śląskich urzędników na ten sam temat.

Rozdział drugi nosi tytuł „Położenie ludności polskiej”. Autor mówi w nim 
najpierw o plebiscycie i jego skutkach w postaci emigracji polskiej inteligencji 
z części Śląska przyznanej Niemcom, przy czym daje ogólnikową wzmiankę 
o społecznym składzie polskiej ludności pozostałej w tej części Górnego Śląska, 
aby następnie skoncentrować swą uwagę na germanizacyjnej akcji władz. Nie
stety jednak Autor pominął tu cały szereg dziedzin życia społecznego i wiele 
szeroko zakrojonych antypolskich akcji i ograniczył się tylko do „Osthilfe”, 
bezrobocia i do wyliczenia pewnych aktów prawnych, jak np. Gesetz zur Verhü
tung Erbkrankennachwuchses z 14 VII 1933, Reichserbhofgesetz z 29 IX  1933, 
Reichsarbeitsdienstgesetz z 26 V 1935, Reichsbürgergesetz z 15 IX  1935 czy 
Gesetz über die Sicherung der Reichsgrenze und über Vergeltungsmassnahmen


