
dukcji miejskiej i górniczej na Śląsku w omawianym okresie i przyjmuje, że roz
wój tej produkcji nosi cechy rodzącego się kryzysu feudalnego sposobu wytwarza
nia. Szczególną uwagę zwraca on na rozrost warsztatów pozacechowych. Podkreśla, 
że wyraźnym hamulcem trwałego ich rozwoju była oblięzona na doraźny zysk dzia
łalność obcego kapitału handlowego. Wreszcie omawia wspólne wystąpienia pol
skiego i niemieckiego chłopstwa- oraz biedoty miejskiej.

Główna teza referatu brzmi: między Śląskiem a innymi ziemiami polskimi 
istniała w omawianym okresie bardzo silna więź gospodarcza. Autor podkreśla, że 
granica polityczna nie zdołała przerwać bardzo żywej wymiany towarowej zaspo
kajającej codzienne potrzeby szerokich mas zarówno w dziedzinie spożycia, jak i su
rowca dla warsztatów rzemieślniczych. Nie zdołały jej również przerwać „wojny 
handlowe“ prowadzone przez nastawiony na handel eksportowy i tranzytowy pa
tryc jat. W świetle wywodów autora granica polityczna nie odegrała decydującej 
roli w rozwoju gospodarczym Śląska, ale zaciążyły na nim zmiany zachodzące 
w ekonomice polskiej, zwłaszcza skierowanie eksportu polskiej produkcji zbożowej 
na północ. Ujemnie zaś odbiło się na rozwoju gospodarczym Polski odłączenie Ślą
ska od całości ziem ojczystych. Zerwanie więzi politycznej z dzielnicą posiadającą 
najsilniejsze mieszczaństwo, jaką był Śląsk, ułatwiło zapanowanie w Polsce regre
su, który z kolei utrudnił powrót Śląska do Rzeczypospolitej.

Referat spotkał się w zasadzie z pozytywną oceną uczestników sesji. Podkreślo
no dużą zasługę autora, który po raz pierwszy w historiografii polskiej uwypuklił 
tak silne więzy gospodarcze ziem nadodrzańskich z resztą kraju w XV i XVI w. 
Z drugiej strony wysunięto pewne zastrzeżenia odnośnie do niektórych tez zarzuca
jąc referentowi zbytnią ostrożność w ocenie narastania na Śląsku elementów wcze- 
snokapitalistycznych oraz podkreślając, że znaczenie granicy politycznej było mimo 
wszystko większe, niż to autor przyjmuje. Dyskusja poszerzyła nadto problematykę 
referatu. I tak S. Arnold w swej wypowiedzi zajął się rolą dialektów wielkopolskich 
w powstawaniu polskiego języka literackiego zwracając równocześnie uwagę na sil- 
njr w tej dziedzinie związek Wielkopolski i Śląska. J. Gierowski wysunął jeszcze 
silniej, niż to uczynił referent, rolę polskich najemników na Śląsku. R. Heck zesta
wił dane świadczące o dużej ilości silnych gospodarstw kmiecych na Śląsku wysu
wając równocześnie własne hipotezy o ich powstawaniu. J. Tazbir podkreślił zbież
ności w napięciu walki klasowej na Śląsku i w innych ziemiach polskich. K. Piwar- 
ski zajął się sprawą stosunków narodowościowych i wpływem, jaki na nie wywarły 
reformacja i kontrreformacja. E. Maleczyńska omówiła zagadnienie oddziaływania 
husytyzmu na rozwój języka polskiego i udziału w tym Śląska oraz problem prze
chodzenia radykalnych agitatorów chłopskich ze Śląska na tereny Rzeczypospolitej.

Szereg wzmianek o Śląsku zostało wypowiedzianych również w dyskusjach nad 
innymi referatami. Ogólnie biorąc były to wzmianki raczej marginesowe. Wyjątek 
stanowiła ‘jedynie wypowiedź R. Hecka w dyskusji nad referatem S. Arnolda, do
tycząca przebiegu i etapów walk chłopstwa śląskiego w dobie odrodzenia.

Wypada żałować, że opóźnienie publikacji narad sesji sprawiło, iż wydawni
ctwo dostaje się w ręce czytelnika w chwili, gdy liczne elementy jego treści zostały 
już zdystansowane przez dalsze badania tychże autorów.

Leokadia Matusik
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Artykuł Szyreckiego opublikowany w czołowym literacko-krytycznym czaso
piśmie NRD stanowi pierwszą część opracowywanej przez autora rozprawy o pisa



rzu śląskim XVII w. i wybitnym reformatorze literatury niemieckiej Marcinie Opi- 
tzu. Artykuł obejmuje w zasadzie okres pobytu i działalności młodego poety na zie
mi śląskiej aż do jego wyjazdu do Heidelbergu (lata 1597 — 1619).

Dotychczasowa bibliografia Opitzowska jest olbrzymia. Składa sią na nią długi 
szereg prac — monografii, opracowań poszczególnych problemów, dysertacji, przy
czynków, wreszcie wydań dzieł i listów poety. Prace te jednak ograniczają się nie
mal wszystkie do samej osobowości Opitza-pisarza i Opitza-reformatora; izolują 
go sztucznie od ówczesnej rzeczywistości i związują mechanicznie z pisarzami i prą
dami kulturalnymi Zachodu. Drobiazgowa „wpływologia“ niemieckich historyków 
literatury, nakazująca doszukiwać się w każdym utworze poetyckim, a zwłaszcza 
w każdej myśli wyrażonej w pismach programowych Opitza, odpowiedników u pi
sarzy i teoretyków zachodnich, zatracała i zaciemniała niezaprzeczalne zasługi Opi
tza na polu literatury niemieckiej.

Szyrocki stawia sobie zadanie niełatwe. Przeciwstawiając się dotychczasowym 
poglądom stara się udowodnić, że przyczyn reform Opitzowskich szukać należy nie 
w zewnętrznych często nieistotnych zapożyczeniach, nie we wpływach obcych; re
formy te wyrastają bowiem ze stosunków społecznych i politycznych Niemiec i Ślą
ska na przełomie XVI i XVII w. oraz z prądów kulturalnych tego okresu. Wykaza
nie związku Opitza ze Śląskiem, wykazanie, że Opitz był pierwszym, który w caasie 
panowania w Niemczech dworskiej poezji łacińskiej zrozumiał potrzebę literatury 
narodowej, pozwala w pełni ocenić doniosłość Opitzowskiej . reformy literatury 
w Niemczech.

Obraz życia i działalności literackiej młodego Opitza poprzedza autor charakte
rystyką ówczesnych stosunków społecznych i kulturalnych na Śląsku, charaktery
styką opartą o najnowsze badania historyczne zwracając przy tym szczególną uwa
gę na strukturę społeczną i narodową Śląska oraz na silne więzy łączące Śląsk 
z Polską. Przedstawiając poszczególne etapy rozwoju młodego pisarza, jego kolej
ny pobyt w Bolesławcu, Wrocławiu i Bytomiu nad Odrą, autor daje za każdym ra
zem szeroki obraz sytuacji, przedstawia kontakty Opitza z najwybitniejszymi jed
nostkami, co pozwala jasno wykazać, jak na tym tle kształtowała się osobowość 
poety i reformatora. Tym samym autor udowadnia, że zapożyczenia obce i wpły
wy pisarzy zachodnich pełniły tu funkcję tylko uboczną.

Pobytowi Opitza w Bytomiu nad Odrą, jednemu z najważniejszych okresów 
życia poety, poświęca autor wiele uwagi. Bytom, związany w tym czasie z Polską 
więzami gospodarczymi, kulturalnymi i narodowymi, był ważnym ośrodkiem ruchu 
ariańskiego, którego propagatorami byli profesorowie gimnazjum bytomskiego. Je 
den z nich, Jerzy Manlius, pełnił przed przyjazdem do Bytomia funkcję rektora 
wyższej szkoły ariańskiej'— „Aten sarmackich“ — w Rakowie. Gimnazjum bytom
skie — nie zbadane dotychczas przez historyków — istniało zaledwie kilkanaście 
lat i zostało zniesione na skutek rozporządzenia cesarskiego nakładającego na fun
datora szkoły olbrzymią karę pieniężną. Charakteryzując działalność bytomską 
Opitza, wychowanka tej szkoły, autor wykazuje, że zwrot do narodowej poezji nie
mieckiej bierze początek właśnie w Bytomiu n. O. w kręgu radykalnych idei ru
chu ariańskiego.

Głównymi zagadnieniami artykułu są: walka Opitza o narodową poezję nie
miecką oraz jego reforma metryki niemieckiej. W oparciu o analizę dzieł Opitza 
autor wykazuje, że wygłoszona w Bytomiu mowa Opitza Aristarchus, pierwszy 
utwór teoretyczny 20-letniego poety, jest ostrzem swym skierowana przeciwko ła
cińskiej kulturze klas panujących. Opitz oskarża tu chciwych pochlebstw samowład- 
ców o to, że oni w głównej mierze stanowią przyczynę upadku literatury i wypa



czeń językowych. Przepowiada on upadek łacińskiej kultury w Niemczech i wyra
ża przekonanie, że przyszłość należy do literatury narodowej pisanej w języku 
ojczystym.

Szczegółowo przedstawiona jest w artykule Opitzowska reforma metryki nie
mieckiej oraz poprzedzający reformę proces krystalizowania się poglądów Opitza 
na tę sprawę. Reforma metryki stanowi główną zasługę Opitza wobec literatury 
niemieckiej. Większość dawniejszych historyków literatury odnosi jednak tę refor
mę do lat późniejszych, nawet do r. 1624, roku ukazania się rozprawy Opitza Buch 
von der deutschen Poeterey. Analizując różne redakcje tych samych utworów Opi
tza i wniesione przez niego poprawki z uwagi na metrykę wierszy autor udowadnia, 
że świadome i konsekwentne wprowadzenie przez Opitza sylabotonizmu, właści
wego językowi niemieckiemu, zostało zapoczątkowane już w r. 1619, a więc również 
w czasie pobytu Opitza n£  terenie Śląska.

Wyzyskanie obszernego materiału źródłowego pozwala autorowi rozprawić się 
z wypaczonymi, częstokroć świadomie szerzonymi poglądami niemieckich history
ków literatury oraz sprostować dawno popełnione, a następnie tylekroć powtarza
ne błędy rzeczowe. W oparciu o postępową metodologię ukazuje nam autor w no
wym świetle młodzieńczy okres działalności Opitza, okres przełomowy zarówno 
w twórczości poety, jak i rozwoju całej literatury niemieckiej.

•
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