
z Jeleniej Góry, który później także wyrażał duże uznanie o poezji słynnego huma
nisty. Pod silnym wpływem Celtisa znajdował się również drugi jego śląski przyja
ciel, Zygmunt Gossinger, który w swoim domu we Wrocławiu na wzór organizowanych 
przez Celtisa stowarzyszeń literackich urządzał naukowe dysputy humanistów wro
cławskich. Nie od rzeczy będzie, jeśli wspomnę, że właśnie w jego towarzystwie Celtis 
przybył do Krakowa i w jego towarzystwie Kraków bpuścił, udając się z powrotem 
na Śląsk. Możliwe nawet, że bliska znajomość z Gossingerem, wychowankiem Uni
wersytetu Jagiellońskiego, odegrała pewną rolę przy podejmowaniu przez Celtisa 
decyzji wyjazdu do Krakowa.

Do znajomości Celtisa ze Ślązakiem Longinusem Eleuthuriusem (fakt korespon
dencji wymieniony przez Autorkę) dodam jeszcze jeden ciekawy szczegół, mianowicie 
że tenże z polecenia Celtisa złożył wizytę Aldowi Manuciusowi we Włoszech i od niego 
otrzymał pewne utwory dla siebie i Celtisa13. Do pominiętych przez Autorkę kontaktów 
Celtisa ze Ślązakami zaliczyłabym również znajomość z Grzegorzem Ritschem z Lwów
ka, który Celtisa nazywał swoim ojcem i bratem, oraz z Janem Langiem z Bolkowa, 
przez którego Celtis starał się odzyskać zagubione z winy furmana rękopisy14.

Bliskie stosunki Celtisa ze ślązakami, a nawet w wielu wypadkach przyjaźń, nie 
zaprzeczają faktowi, że spotykał wśród nich także ludzi sobie niechętnych. Do nich 
zaliczyłabym oprócz wspomnianego przez Autorkę Jana z Głogowa również Jana 
z Oświęcimia Sacranusa, który, jakkolwiek objawiał zamiłowania humanistyczne, był 
daleki od zerwania ze starymi tradycjami.

Problem wpływu Celtisa na ogólnopolski Renesans, w szczególności na Renesans 
śląski, pozostaje nadal tematem otwartym i wymaga dalszych badań.

Leokadia Matusik

F. M a t e j e k ,  PŘEHLED ROZVOJE RYBNIKÁŘSTVÍ NA MORAVĚ V 2J 
POL. 15. A V I .  POL. 16. STOLETÍ S PRIHLÉDNITÍM K PŘILEHLÝM ÚZEMÍM 
SLESKÝM (Časopis Slezského Muzea, Acta Musei Silesiae, Vědy společenské — 
scientiae sociales, Opava 1956, R. I, 28—59).

Matejek stwierdza, że od drugiej połowy XV w. pojawiają się w czeskiej literatu
rze gospodarczej i w źródłach archiwalnych bardzo liczne wzmianki o gospodarce sta
wowej. Zajmowały się nią wszystkie warstwy ówczesnego społeczeństwa. Z biegiem 
czasu coraz bardziej zaczynają się interesować gospodarką stawową wielcy panowie 
i szlachta.

Od połowy XV w. zaczyna się na ziemiach czeskich wzmożony ruch budowy wiel
kich gospodarstw stawowych i odnawiania oraz podwyższania grobli na dawnych 
rybnikach. W tym gorączkowym, jak pisze Matejek, zakładaniu nowych gospodarstw 
stawowych prym wiedli wielcy panowie i szlachta. Poważną ilość rybników w Cze
chach, na Morawach i Śląsku budowały klasztory i biskupstwa. Jednak tu należy 
uwzględnić przeszkody, na jakie napotykały te instytucje ze strony husytów i prote
stantów. Również miasta budowały liczne rybniki. Np. Olomouc, Moravská Ostrava, 
Frištat, Skočov, Hlučino, Přerov, Prostějov, M. Budějovice, Jamnice, Nowe Město 
miały po kilka rybników. Pomimo że czeska literatura gospodarcza nie posiada jeszcze 
pracy, która by ujmowała w całości dzieje czeskiej gospodarki rybnej od czasówT naj
dawniejszych aż do XX w., to jednak posiada szereg prac monograficznych zasługują
cych na uwagę. Są również prace starające się ująć całość zagadnienia, ale w krót

13 G. B a u c h ,  Beiträge zur Litteratur (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. 
Schles., XXXI, 125).

14 B a u c h ,  Beiträge zur Litteratur (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth- 
Schles., XXXI, s. 137—139); t e n ż e ,  Laurentius Corvinus... (Zeitschrift d. Ver. f . 
Gesch. u. Alterth. Schles., XVII, 242).



szym okresie czasu. Pierwszym z czeskich historyków gospodarczych, który zwrócił 
uwagę na gospodarkę rybną, był F. Hrubý, Z hospodářských převratu českých s to i 
X V  a X V I\ O rybnikářství. Najpoważniejszą pozycję stanowi tu praca F. Teplého 
Příspěvky k dějinám českého rybnikářství, nadto wymienić trzeba tegoż autora 
O rybnikářství v Cechách do husitských válek (V. C. Z. M., 1935, s. 10—20).

Z innych prac odnoszących się raczej do ściśle określonych terenów należy wy
mienić: J. Šusta, F ünf Jahrhunderte der Teichwirtschaft zu Wittingau; J. Gregor, 
Rybnikářství, Pisek 1914; J. Novotný, Jihočeské rybníky (Jihočeský přehled, I, s. 208— 
224; 276—281; 290—307); B. Ullik, Z dějin rybnikářství ve východ. Čechách (Sbor
ník věd práv. a stát., XXIV, 1924, s. 393—405); J. Veverka, K  dějinám rybnikářství 
ve středním Polabí. Odnośnie do Moraw: K. Dytrt: Rybniki na zboží budovském. (Mo
rav. Sever, 1924, s. 34, 36, 37); R. Hurt, Rybnikářství na Kyjovsku  (V. V. M., IX, 
1954, s. 1—6); V. Janoušek, Rybníky města Olomouce (Vlast, sbor župy olom., V, 
1926/27, s. 116—117); F. Koláček, O vypuštěných rybnících jihomoravských.

Matějek stwierdza, że najlepiej do tego czasu jest opracowany teren Czech po
łudniowych, najsłabiej zaś teren Śląska. Poważną poprawę pod tym względem ma 
przynieść praca R. Hurta z Brna, który pracuje nad obszerną monografią o moraw
skich i śląskich rybníkách w dorzeczu rzek Morawy i Odry (zapewne górnej). Praca 
ta ma wyjść nakładem w 1957 r .; dzieje gospodarki stawowej na wspomnianych tere
nach mają być w niej opracowane od najdawniejszych czasów aż do XX w. Matejek 
nie kusi się w swoim artykule o to, aby dać obraz dziejów gospodarki stawowej tego 
okresu, lecz wskazuje na momenty charakteryzujące rozwój budowy rybników i po
większania się szlacheckiej gospodarki rybnej, szczególnie na Morawach oraz na 
Śląsku Opawsko-Cieszyńskim i częściowo Opolsko-Raciborskim. Jako materiał źródło-, 
wy posłużyły Matejkowi materiały z ksiąg sądowych i ksiąg ziemskich. W artykule 
Autor podaje szereg przykładów o istnieniu dobrze rozwiniętej gospodarki rybnej — 
szlacheckiej, klasztornej, kościelnej (biskupiej) i miejskiej, brak jest natomiast licz
niejszych wzmianek o chłopskiej gospodarce rybnej, która zapewne była poważnie 
rozwinięta, przynajmniej na Śląsku Opawsko-Cieszyńskim i Opolsko-Raciborskim, na 
co wskazują wyraźnie wypowiedzi O. Strumieńskiego z połowy’ XVI w., odnoszące się 
do Pszczyny i Oświęcimia.

Matejek, charakteryzując rozwój gospodarki stawowej na Morawach i Śląsku 
w drugiej połowie XV i w pierwszej połowie XVI w., wyróżnia pewne jej okresy. 
Pierwszy okres niezwykle wzmożonego rozwoju trwa od połowy XV w. do lat dwu
dziestych XVI w. Od lat dwudziestych do sześćdziesiątych ^CVI w. można zaobserwo
wać, zdaniem Matějka, nieznaczne objawy stagnacji. Uwidacznia się to w niewykań- 
czaniu budowy rybników i wydzierżawianiu ich. Od lat sześćdziesiątych XVI w. przy
chodzi drugi okres ożywienia w gospodarce stawowej, przejawiający się w budowie 
dużych rybników.

Matejek stwierdza na podstawie wiadomości źródłowych z pierwszej połowy 
XIV w., że gospodarstwa stawowe na Śląsku już w XIV w. nie są czymś nowym. 
Dlatego też, pisze Matejek, nie można się zgodzić z twierdzeniem Dubraviusa o za
leżności rozwoju śląskiej gospodarki stawowej od stanu i osiągnięć czeskiej i moraw
skiej gospodarki stawowej, najwyżej można przyjąć tylko pewną (obustronną) współ
zależność rozwoju. Z uznaniem pisze Matejek o biskupie ołomunieckim Stanisławie 
Turzonie, którego nazywa wybitnym fachowcem, budowniczym rybników. Sam Dubra- 
vius w swej pracy De piscinis et piscibus, której pierwsze wydanie było drukowane 
we Wrocławiu w 1547 r., pisze, że wiele mógł się nauczyć, obserwując pracę w rybní
kách S. Turza oraz rozmawiając z nim i innymi panami czeskimi o hodowli ryb i bu
dowie stawów. Pochlebnie wyraża się Dubravius o śląskiej hodowli ryb, podkreślając



jej osiągnięcia produkcyjne, dzięki którym ryby na Śląsku były wówczas tańsze 
2—3 razy aniżeli w południowych Czechach. Chwali także sprawną organizację sprze
daży ryb na Śląsku oraz śląski sposób ich sortowania, który nawet na Morawach był 
stosowany.

Aleksander Nyrek

M. S z y r o c k i ,  MARTIN OPITZ, Rütten & Loening, Berlin 1956, Neue Beiträge 
zur Literaturwissenschaft, Bd. 4, s. 224.

Ktokolwiek zajmował się historią kultury Polski w pierwszej połowie XVII w., 
musiał coś słyszeć o Martinie Opitzu, utalentowanym pisarzu śląskim, który poświęcił 
szereg utworów Polakom, a na cześć króla Władysława IV napisał panegiryk, z któ
rego piękny urywek zamieścił w monografii o Jerzym Ossolińskim Ludwik Kubala. 
Nie każdy jednak wie, jak wielką rolę odegrał ten Ślązak w dziejach literatury nie
mieckiej, że był wskrzesicielem literatury w języku niemieckim, płodnym pisarzem, 
którego bibliografia liczy około 200 pozycji pisanych zarówno w języku łacińskim, 
jak i niemieckim.

Martin Opitz cieszył się jeszcze za życia dużym uznaniem u współczesnych, z cza
sem zaś ściągnął na siebie uwagę badaczy literatury, i to nie tylko Niemców, albo
wiem ostatnio oprócz Polaków zajęli się nim również Amerykanie, jak profesorowie 
Curt von Faber du Faur, C. Grant Loomis i inni. Tak się jednak z wielu przyczyn 
złożyło, że mimo istnienia szeregu prac i studiów poświęconych poszczególnym okre
som życia czy też dziełom naszego Ślązaka brak było dotąd monografii obejmującej 
całokształt twórczości Martina Opitza. Pierwszą taką monografią jest właśnie oma
wiane dzieło Mariana Szyrockiego, pracownika Wrocławskiego Uniwersytetu.

Autor nazywa swą pracę „próbą“ monografii i wydaje mi się, że w zasadzie 
słusznie. Aczkolwiek bowiem dzieło jego obejmuje całość twórczości i życia Opitza, 
to jednak wobec stosunkowo szczupłych ram tej pracy Autor nie mógł szczegółowo 
omówić wszystkich dzieł bogatej twórczości Opitza, wobec zaś dużych trudności zwią
zanych z wyszukaniem źródeł potrzebnych dla skreślenia biografii poety zarys życia 
Opitza, jaki nam dał Autor, nie może być uważany za ostateczne słowo nauki. Autor 
wprawdzie przeprowadził szerokie poszukiwania archiwalne, skorygował niejeden błąd 
dawniejszych badaczy, dotarł do wielu nie znanych przedtem dokumentów, nie zdołał 
jednak wyjaśnić wszystkich niejasnych punktów w biografii swego bohatera. Nadal 
jeszcze istnieje poważne prawdopodobieństwo, że dalsze poszukiwania prowadzone 
zarówno w polskich, niemieckich, jak i w szwedzkich archiwach wydobędą na jaw nie 
znane nam szczegóły z życia Opitza. 1

Biografia Opitza, na którą Autor w swej pracy kładzie główny nacisk, jest ze 
wszech miar interesująca i typowa. Urodzony 23 XII 1597 r. w Bolesławcu na Śląsku, 
a zmarły 20 VIII 1636 r. w Gdańsku, Opitz nie był domatorem. W czasie swego sto
sunkowo krótkiego życia przebywał kolejno poza Śląskiem w Palatynacie Nadreńskim, 
w Niderlandach, we Francji, Danii, Siedmiogrodzie, wreszcie w Polsce. Wędrując tak 
po środkowej Europie Opitz podobnie jak* szereg jemu współczesnych Niemców nie 
z jednego pieca chleb jadł. W pisanej przez siebie poetyce pt. Buch von der Deutschen 
Poeterey pisze Opitz, jakby przestrzegając swych przyszłych biografów, że poetów 
nie można mierzyć zwykłą miarą. Rzeczywiście też, gdybyśmy stosowali zwykłą miarę 
przy ocenie niestałego Opitza, sąd o nim mógłby wypaść niezbyt pochlebnie. Wpraw
dzie bowiem urodzony w protestanckiej rodzinie Opitz pozostał do końca życia prote
stantem, jednak odgrywał w czasie swego niestałego życia bardzo różnorodne role.

Po studiach w Bolesławcu i Wrocławiu znalazł się z kolei w Bytomiu, w głośnym 
wówczas akademickim gimnazjum wskrzeszonym przez Jerzego Schoenaicha, gdzie —


