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PRZEŁOM W LITERATURZE NIEMIECKIEJ XVII WIEKU
A ŚLĄSK

Podręczniki literatury niemieckiej XVII w. poświęcają najwięcej 
miejsca pisarzom śląskim. Oni bowiem odegrali wówczas dominującą 
i przełomową rolę w piśmiennictwie niemieckim. To zaskakujące zja
wisko, które tak często próbowano wyjaśnić, uciekając się do przeróż
nych idealistycznych koncepcji, po bliższym zbadaniu ukazało się w zu
pełnie innym świetle. Wyniki tych badań zestawiamy w niniejszym 
artykule.

W pierwszej części przedstawiamy atmosferę umożliwiającą rozkwit 
literatury śląskiej i stanowiącą jej niezbędny warunek, rozprawiając 
się równocześnie z dotychczasowymi poglądami na ten temat. Na tę 
twórczą atmosferę złożył się cały splot zjawisk nie występujący w tej 
konfiguracji na terenie pozostałych części ówczesnego cesarstwa. Ta 
specyfika Śląska, opierająca się na dobrej bazie materialnej i czerpiąca 
z przodujących osiągnięć nauki oraz z postępowych ideologii, była do
tychczas w niemieckiej historii literatury i kultury całkowicie zapoznana.

W drugiej części artykułu omawiamy szczegółowo przełom w litera
turze niemieckiej, jaki dokonany został przez pierwszego wielkiego pi
sarza śląskiego owego okresu, starając się równocześnie wskazać na jego 
źródła. Jest to jak gdyby szczegółowa, udokumentowana kontynuacja 
początkowych rozważań, zakończona rzutem oka na dalsze dziesięcio
lecia, aż po schyłek interesującego nas okresu. Szeroki zakres poruszanej 
tematyki prowadzi niejednokrotnie autora poza dziedzinę czysto lite
racką, w zakres kompetencji historyka, historyka kultury i dydaktyki. 
Możliwe, że niejedno twierdzenie wzbudzi szerszą dyskusję, a może na
wet stanie się zachętą do dalszych badań.

Wyjątkowy rozkwit śląskiej poezji niemieckiej w XVII w., o którym 
świadczą tacy poeci, jak Marcin Opitz, Andrzej Gryphius, Fryderyk 
Logau, Daniel Czepko, Anioł Ślązak (Johannes Scheffler), Chrystian 
Hofmann von Hofmannswaldau, Daniel Casper von Lohenstein i Johann 
Chrystian Günther, wzbudzał zawsze żywe zainteresowanie licznych



historyków literatury. Próbowano też wielokrotnie rozwiązać zagadką 
tej niezwykłej koncentracji talentów poetyckich na obszarze, który do 
tego czasu nie wydał wybitniejszych pisarzy. Hans Heckel, autor hi
storii niemieckiej literatury na Śląsku, przypisuje jej rozkwit germani
zacji wykształconej warstwy ludności: „Fast über Nacht ward offenbar, 
dass das kaum bekannte entlegene Grenzland, dessen Bewohner man 
noch immer als halbe Polen anzusehen gewohnt war, in seiner geistigen 
Führerschicht vollkommen deutsch geworden war. Aus den Schülern von 
gestern wurden mit einen Male Lehrer, nicht ohne dass das ältere 
Sprachgebiet grollend gegen sie aufbegehrte ’ 1.

Nie wchodząc tutaj w polemikę co do stopnia germanizacji — w tym 
samym bowiem czasie rozwijała się na Śląsku również poezja polska — 
trzeba stwierdzić, że tłumaczenie rozkwitu poezji śląskiej przez „voll
kommen deutsch gewordene geistige Führerschicht” już chociażby dla
tego jest nie do przyjęcia, iż to stwierdzenie mógłby odnieść autor także 
do innych krajów Rzeszy, i to o wiele trafniej. A jednak kraje te nie 
zabłysnęły wówczas sławą poetycką.

Richard Newald w piątym tomie znanej historii literatury zajmuje 
się raczej tylko marginesem interesującego nas problemu: „Kaum hätte 
die Reform von Opitz, eine solche Wirkung ausstrahlen können, wenn 
sie sich nicht auf mitteldeutscher sprachlicher Grundlegung hätte ent
falten können. Seit Opitz ist der Blick aller, welche für die Nation in 
deutscher Sprache dichten upd schreiben, auf Schlesien gerichtet, ob
wohl dieses Land nicht als politische, kulturelle oder konfessionelle Ein
heit anzusehen ist und auch nicht über nennenswerte Vertreter des Buch
gewerbes verfügte” 1 2.

Paul Hankamer w dziele D eutsche G egenreform ation und deutsches 
B arock  jest zdania, że brak jakiejkolwiek tradycji literackiej na Śląsku 
odbił się bardzo korzystnie na twórczości Opitza. Dzięki też temu jego 
dzieło, zdaniem Hankamera, wydawało się bardziej nowoczesne: „Der 
traditions- und formleere Raum seiner weiteren Heimat konnte dem 
Opitz keine Widerstände bieten, und so erschien er bald moderner als 
West- und Süddeutschland” 3. Twierdzenie Hankamera jest niezgodne 
z faktami i wystarczy zająć się trochę dokładniej śląskim humanizmem 
względnie chociażby zajrzeć do wspomnianej już historii literatury ślą
skiej Heckla, by dojść do innych wniosków.

1 H. H e c k e l ,  Geschichte der deutschen Literatur in Schlesien, t. I, Breslau 
1929, s. 179.

2 R. N e w a l d ,  Die deutsche Literatur vom Späthumanismus zur Empfind
samkeit, München 1951, s. 7.

3 P. H a n k a m e r ,  Deutsche Gegenreformation und deutsches Barock, Stuttgart 
1935, s. 24.



Wreszcie należałoby jeszcze wspomnieć pracę, która w dużej mierze 
poświęcona jest powyższej problematyce, a mianowicie książkę Her
berta Schöfflera D eutscher Osten im  deutschen G eist, wydaną po raz 
wtóry po drugiej wojnie światowej. Schöffler zwrócił uwagę na kilką 
nowych elementów cechujących sytuację Śląska, niemniej uwikłany 
w swą idealistyczną koncepcję nie jest w stanie uniknąć jednostronności 
oraz nie potrafi wyciągnąć ze znanych mu faktów właściwych wnio
sków. Dla przykładu przytaczamy dwa istotne fragmenty z podsumowa
nia wyników jego badań, jakie zamieścił na końcu swej książki: „Die drei 
grossen Weltanschauungssysteme und alle Möglichkeiten des Spiritu- 
alentums spielen über Schlesien. Das Wesentliche von Nord-, von Süd-, 
von Westeuropa kommt also in dieser ostdeutschen Landschaft zueinan
der, und es ergibt sich ein bislang in aller Weltgeschichte der Neuzeit 
nie geschauter Reichtum der Denkmöglichkeiten für eine geistige Land
schaft: Luther, Thomas, Calvin, dann Pan- und Theosophisches, dazu 
Cartesius — dies alles im ersten Ansturm vielleicht gar nicht einmal als 
Inhalt, zunächst nur als Beziehung und Anregung, dann aber in jedem 
Fall als tiefe Wirkung . . . Nur das Schlesien grosser Not, das Schlesien 
der Friedens-, Gnaden-, Grenz- und Zufluchtskirchen, das Schlesien 
unter unsagbarem Druck, nur das lutherische Schlesien ist das Schle
sien der Dichtung und neuen Denkens. Als die Leiden wichen, war auch 
das Ende des Segens da” 4.

Z twierdzeniami Schöfflera nie zgadzamy się w trzech punktach, 
wydaje się bowiem, że ani wyłącznie Śląsk wielkiej ,,nędzy” (Not), ani 
też jedynie Śląsk luterański nie był motorem nowej poezji i nowego 
myślenia. Również twierdzenie o nie znanym dotychczas w historii dzie
jów powszechnych bogactwie możliwości myślenia jest chyba co naj
mniej przesadzone. Równocześnie trzeba zastrzec, że Schöffler, mówiąc 
o wpływach, pominął milczeniem wpływy wschodnie, a ściślej mó
wiąc — polskie, które — jak to później postaramy się dokładniej wy
kazać — odgrywały rolę niepoślednią.

Wielka ilość śląskich poetów XVII w. — tylko najważniejszych z nich 
wymieniliśmy na początku artykułu — ich sława, jaką się cieszyli, i ich 
silny wpływ promieniujący na całą Rzeszę wykluczają, naszym zdaniem, 
przypadkowość tego zjawiska. Można by stąd wyciągnąć wniosek, że 
istniały wówczas na Śląsku szczególnie korzystne warunki rozwoju lite
ratury. Nasze zadanie będzie polegało więc na wykryciu i wykazaniu ich 
bogactwa, przedstawieniu okresu przełomowego, związanego z nazwi

4 H. S c h ö f f l e r ,  Deutscher Osten im deutschen Geist, von Martin Opitz zu 
Christian Wolff,  Frankfurt a. M. 1940, s. 239, 240.



skiem Opitza, i wreszcie na wyciągnięciu możliwych wniosków w oparciu
0 znane fakty dotyczące rozkwitu śląskiej poezji niemieckiej tego okresu
1 powodów jej zmierzchu.

Do najważniejszych warunków korzystnego rozwoju kulturalnego, 
który by obejmował wielką liczbę twórców, należy pewna zamożność 
danych terenów względnie warstwy ludnościowej. Tymczasem wydawa
łoby się, że w wypadku Śląska mamy do czynienia ze stanem odwrotnym. 
„Nur das Schlesien grosser Not ist das Schlesien der Dichtung und des 
Denkens” — czytamy u Schöfflera. Widzi on bowiem w nędzy woiny 
trzydziestoletniej główne źródło rozkwitu śląskiej poezji. Nie negując 
wpływu, jaki wywarły wydarzenia wojenne na twórczość literacką, nie 
można im jednak — jak to się postaramy wykazać — przypisywać zna
czenia decydującego. Po pierwsze, wiadomo przecież, że i inne ziemie 
Rzeszy ucierpiały ciężko pod jarzmem wojny, a mimo to nie wydały 
wówczas tylu poetów co Śląsk. Ważniejsze od tego teoretycznego argu
mentu są jednak same fakty. Zasadniczy przełom w literaturze niemiec
kiej, stanowiący punkt wyjścia rozkwitu poezji śląskiej, nastąpił bowiem 
jeszcze przed wybuchem wojny 5, kiedy materialna sytuacja Śląska była 
nader dobra.

W odróżnieniu od Rzeszy rozkwit gospodarczy miast śląskich nastąpił 
dopiero w drugiej połowie XVI w. 6 Dotyczy to przede wszystkim prze
mysłu sukienniczego i lniarskiego, których prosperity trwało po części 
jeszcze w pierwszym dziesięcioleciu wojny. Wywóz sukna ze Śląska do 
Krakowa, który był głównym polskim odbiorcą tego artykułu, wynosił 
w r. 1600 około 176 000 m, w r. 1619 już 293 000 m, a w dziesięć lat 
później osiągnął prawie pół miliona. Dane te zostały zestawione na 
podstawie ksiąg celnych i są raczej zaniżone. Wzrósł eksport towarów 
żelaznych do Polski w pierwszej połowie XVII w., i to nawet poważnie. 
Tak np. jeszcze w r. 1644 śląscy kupcy przywieźli do Krakowa około 
113 000 kos, z których jednak znaczna część stanowiła towar tranzytowy. 
Korzystne warunki rozwoju posiadała na Śląsku również produkcja pa
pieru. W początkach XVII w. istniało tutaj ponad tuzin młynów papier
niczych. Sławne były w owym czasie śląskie browary. Tylko miasto 
Wrocław wyprodukowało w r. 1615 ponad 1700 hektolitrów piwa, z czego

5 Aristarchus sive de conteptu Linguae Teutonicae. Auctore Martino Opitio, 
Bethaniae, excudebat Johannes Dörfer (1617).

6 Dane dotyczące sytuacji społecznej i narodowościowej na Śląsku zawdzię
czam prof. dr. Gierowskiemu, który zapoznał mnie z wynikami ostatnich swych 
badań i udostępnił mi manuskrypty swych prac, za co składam Mu szczególne wy
razy podziękowania. Niektóre partie artykułu oparte są na opublikowanej w języ
ku niemieckim książce: M. S z y r o c k i ,  Martin Opitz, Berlin 1956.



około V3 eksportowano. Pięć lat później globalna produkcja piwa na 
Śląsku według ksiąg podatkowych wynosiła prawie 490 000 beczek 7,

Mimo wielkich zniszczeń wojennych, masowej ucieczki ludzi, przede 
wszystkim protestantów, do Polski, gdzie znaleźli dobre warunki egzy
stencji, nastąpiła w drugiej połowie XVII w. szybka poprawa śląskiej 
gospodarki, a szczególnie gospodarki Wrocławia, ponieważ miasto to 
dzięki swoim potężnym fortyfikacjom przetrwało nie zdobyte wojnę 
i obok rezydencji książęcej, Brzegu, stanowiło szczęśliwy wyjątek wśród 
innych miast tej ziemi. Budowa kanału Odra — Sprewa, która otworzyła 
w r. 1668 tanią drogę wodną do Hamburga, przyczyniła się znacznie do 
poprawy gospodarki śląskiej. W r. 1680 ilość owiec wynosiła na Śląsku 
1 680 000 sztuk, które rocznie dostarczały około 2000 ton wełny.

Jak z powyższego wynika, sytuacja gospodarcza Śląska w pierwszym 
dziesięcioleciu wojny trzydziestoletniej była jeszcze znośna, a w niektó
rych okolicach nawet dobra, dopiero w latach 1630— 1633 zaczęła się 
ogólna bieda. Trwała ona aż do końca wojny. Ten ciężki okres wybitni 
poeci śląscy spędzili w większości poza granicami Śląska względnie za 
silnymi fortyfikacjami Wrocławia lub Brzegu. Marcin Opitz opuścił 
w r. 1635 stolicę Śląska i udał się do Polski (do Torunia i Gdańska), 
gdzie wstąpił do służby u króla polskiego. Podobną drogę (Wschowa 
i Gdańsk) wybrał już wcześniej młody Andrzej Gryphius. W r. 1636 po
wrócił na krótki przeciąg czasu na Śląsk, by wyjechać na studia do Ho
landii. Dopiero po zakończeniu wojny osiadł znów w rodzinnym Głogo
wie. Także Hofmann von Hofmannswaldau spędził pewien okres czasu 
w gimnazjum gdańskim, studiował następnie w Lejdzie i odbył podróż 
po zachodniej Europie. Wrócił dopiero w r. 1641 do Wrocławia na we
zwanie swego bogatego ojca. Także Anioł Ślązak spędził ostatnie lata 
wojny trzydziestoletniej na uniwersytetach zachodnich.

Reasumując te wywody, możemy wbrew tezie Schöfflera powiedzieć, 
że literatura śląska rozwijała się w oparciu o dobrą bazę materialną, 
a w okresie dwóch dziesięcioleci (1630— 1650), w okresie nędzy wojennej 
pisarze śląscy przebywali w większej części poza jej kręgiem.

Jak już zaznaczyliśmy, Wrocław i Brzeg dzięki swej obronności zaj
mowały w czasie wojny trzydziestoletniej miejsce uprzywilejowane. 
W tych właśnie miastach nastąpiła po wojnie prędka poprawa gospo
darcza. Z tym związany jest również fakt, że dopiero po r. 1648 wy
chodzą zbiory wierszy poetów śląskich, mimo że liczne utwory napisane 
zostały już wcześniej, i to przeważnie poza granicami Śląska. Wyjątek 
stanowi tutaj Opitz, który wydał swe dzieła jeszcze przed okresem

7 Dane liczbowe wg M. W o l a ń s k i e g o  Zw iązki handlow e Ś ląska z Rzeczą- 
Vospolitą w X V II w ieku, Wroclaw 1961. Za umożliwienie mi wglądu w manuskrypt
przed jego drukiem składam Autorowi wyrazy szczególnego podziękowania.



nędzy, a później miał możność publikowania w Polsce. Twierdzenia 
o dobrej bazie materialnej dla rozwoju poezji śląskiej nie można jednak 
utożsamiać z dobrym usytuowaniem poszczególnych poetów. Opitz mu
siał aż do dwudziestego dziewiątego roku życia walczyć ciężko o swą 
egzystencję, ą dzieciństwo i młodość Gryphiusa stały pod znakiem tra
gicznych wypadków losowych. Jest oczywiste, że wywarło to również 
pewien wpływ na twórczość poetycką tych pisarzy. Nie brak było rów
nież w tym okresie pisarzy, którzy spędzili całe swe życie w dostatku. 
Jako przykład może tutaj posłużyć chociażby wspomniany już Hof- 
mannswaldau. Z powyższych rozważań nie wolno jednak wyciągać wnio
sku, że dobra baza materialna wystarcza do rozkwitu literatury. Jest 
ona tylko wyłącznie pożądanym, do pewnego stopnia koniecznym wa
runkiem wstępnym.

Rozwój gospodarczy Śląska był jak najściślej związany ze społecz
nym i politycznym układem sił, był jednym z elementów, które okre
ślały wyjątkowe stanowisko Śląska w obrębie Rzeszy. Stanowisko to 
znalazło również swój wyraz w niejednolitości i różnorodności zjawisk 
typowych dla ówczesnego Śląska. Ziemia ta przedstawiała barwną mo
zaikę pod względem społecznym, wyznaniowym, światopoglądowym, po
litycznym, narodowościowym i kulturalnym. Napięcie pomiędzy po
szczególnymi obozami, atmosfera walki, przesunięcia równowagi sił, na
miętne dyskusje i ostra krytyka poglądów przeciwnika, wszystko to za
grażało dogmatowi, tradycji i ułatwiało drogę temu, co nowe.

Gospodarcze umocnienie miast szło w parze z równoczesnym wzro
stem sił mieszczaństwa i patryc jatu. Wzrastała również liczba prole
tariatu miejskiego, stanowiącego stałe ognisko niepokoju. Biedota miej
ska odgrywała poważną rolę w czasie powstań i rozruchów. W ciekawym 
sprawozdaniu o wydarzeniach głogowskich w r. 1615 czytamy m. in.: 
„Das ists denn, was die Redlinsführer suchen, nämlich die Regierung, 
vnd denn respect vom gemeinen Manne: Mit dem sie der Obrigkeit durch 
den Sinn-fahren, vnd alle gutte Gesetze, Ordnung vnd Sitten zertreten 
können. Vnnd das ist die Freyheit des Pöbels: Dass sie vnter solchen 
Buben thun mögen was sie wollen” 8.

Próby ograniczenia wolności osobistej chłopa przez feudałów, obar
czanie go nowymi ciężarami, zmuszanie do pracy pańszczyźnianej na 
folwarkach wywołały silne wrzenia wewnętrzne. W latach osiemdziesią
tych XVI w. dochodzi do wieloletnich buntów chłopskich w księstwie

8 Gründlicher Bericht, Von der Oher-Glogäwischen Reheilion, Welche wider 
den W ohlgehohrenen Herrn, Herrn Georg von Oppersdorff . . .  Im anno 1616 vor- 
genomhen, Seithere continuirt, vnd jtze zu Rechtlichem Entscheid au ff eine vnpartey- 
liche Comission gestellet, Auch hiermit zu Jederm ännigliches vnpassionirten Ju 
dicio puhlicirt worden Jm  Jah r Christi 1625.



jaworsko-świdnickim, a pierwsze lata XVII w. przyniosły szereg wystą
pień chłopskich na Śląsku, zakończonych masowym powstaniem chło
pów w Kłodzkiem. Rywalizacja w zakresie opanowania produkcji su
kienniczej i handlu zaostrzyła również sprzeczności pomiędzy miesz
czaństwem a szlachtą. Feudałowie usiłowali odzyskać utracone w wieku 
poprzednim pozycje, podporządkować sobie chłopstwo i uwolnić się od 
konkurencji mieszczaństwa. Walka ta, związana z uciskiem ekonomicz
nym, politycznym i wyznaniowym, była szczególnie ostra w tych częściach 
Śląska, które podlegały bezpośrednio władzy Habsburgów, ostoi wstecz- 
nictwa feudalnego Rzeszy. Spowodowała ona wytworzenie się szerokiego 
frontu skierowanego przeciw absolutyzmowi habsburskiemu.

Różnorodne, pełne napięcia społeczne i polityczne stosunki były jak 
najściślej związane z wielowarstwowością światopoglądową i wyzna
niową. Najsilniejszą grupę tworzyli luteranie. Katolicy, mimo że mniej 
liczni, wykazywali dzięki poparciu Habsburgów wielką aktywność, by 
odzyskać utracone w ubiegłym wieku pozycje. Trzeci obóz tworzyli kal
wini, nie objęci wprawdzie przez augsburski pokój religijny, lecz ko
rzystający z poparcia książąt śląskich, którzy przeszli z początkiem 
XVII w. na kalwinizm.

W tym obozie szukali również schronienia przeróżni sekciarze, któ
rym trudno było występować samodzielnie, by nie stać się natychmiast 
celem ataków zarówno ze strony katolików, jak i luterán. Anabaptyści, 
bracia czescy i polscy oraz przeróżne kierunki mistyczne krzewiły się 
wówczas na Śląsku. Olbrzymia liczba pism polemicznych świadczy jesz
cze dzisiaj o zagorzałej walce, jaką prowadziły między sobą poszczegól
ne wyznania. Nie oszczędzano wówczas żadnego dogmatu, żadnej świę
tości. Czcigodni kaznodzieje i pobożni doktorzy obrzucali się najbardziej 
niewybrednymi przezwiskami. Wyrażonka, jak ,,arcywieprz”, „rajfura”, 
nie należały do rzadkości. Polemika rozniecała z jednej strony fanatyzm 
religijny, z drugiej jednak wstrząsnęła wiarą jako taką, a tym samym 
ułatwiała drogę do krytycyzmu i racjonalizmu. Nie związanemu dogma
tami samodzielnemu myśleniu sprzyjało gorzkie doświadczenie mas, 
które dotkliwie odczuły na sobie rozbieżność między teorią a praktyką, 
między zasadami wiary a życiem. Wojna trzydziestoletnia, nazywana woj
ną religijną, znana z bezprzykładnych okrucieństw dokonywanych przez 
żołdaków walczących w imię najwyższych ideałów, wzbudziła względnie 
pogłębiła nieufność i nienawiść ludu do władzy. W latach trzydziestych 
XVII w. pisał poeta Daniel Czepko: „So werden [den Menschen] alle
zeit Palmen und Ölzweige, Genade und Freyheit, Altäre und Kirchen 
vorgemahlet, unter welchen nichts als Harnisch und Waffen, Joch und 
Bande, Cepter und Cronen verborgen liegen” 9.

9 Z dedykacji do Coridon et Phyllis, D. C z e p k o ,  Weltliche Dichtungen, wyd. 
W. Milch, Breslau 1932, s. 9.



Jest zastanawiające, że właśnie niejednolity pod wzglądem politycz
nym, wyznaniowym i narodowościowym Śląsk, z mocno przemieszaną 
ludnością polską, niemiecką, a nawet czeską, odegrał w procesie powsta
wania niemieckiej literatury narodowej przełomową rolą. Struktura kla
sowa i narodowościowa nie pokrywały sią ze sobą w takiej mierze, jak 
w wiekach następnych 10 11. Podział szedł tu raczej poprzez poszczególne 
warstwy ludności. Zarówno wśród feudałów, jak mieszczaństwa i chłop
stwa byli Niemcy i Polacy. Niemniej polskie były przede wszystkim 
masy ludowe miast i wsi, natomiast klasy posiadające, zwłaszcza na Dol
nym Śląsku, były wówczas przeważnie niemieckie. Z Polską łączyły Ślą
zaków nie tylko wiązy natury narodowościowej, lecz i ekonomicznej, 
kulturalnej, a nawet i wyznaniowej. Handel z Rzecząpospolitą stanowił 
jedno z głównych źródeł zamożności miast śląskich. Równocześnie od
bywało sią wzajemne oddziaływanie kulturalne. Lud polski Śląska śpie
wał piąkne psalmy Jana Kochanowskiego, a wspaniały rozkwit poezji 
polskiego odrodzenia musiał znaleźć oddźwięk również wśród ludności 
niemieckiej u .

Poważne znaczenie odegrały w dziedzinie światopoglądowej idee 
polskich arian i innych sekt religijnych Rzeczypospolitej, ale również 
i polski katolicyzm znalazł na Śląsku pewien oddźwięk 12. W czasie wojny 
trzydziestoletniej Polska stała sią miejscem schronienia dla wielu tysięcy 
śląskich uchodźców, którzy znaleźli tutaj drugą ojczyzną. Stosunki pol
skie wydawały sią tym prześladowanym ludziom w porównaniu do ter
roru panującego w Rzeszy niemieckiej wzorowe. Chwalili oni przede 
wszystkim panującą w Polsce tolerancją, liberalizm i umiłowanie po
koju. Niejeden utwór poetów niemieckich przepełniony jest wyrazami 
wdzięczności wzglądem naszego kraju. Król Polski Władysław IV pró
bował złagodzić ciężki los śląskich protestantów i wstawiał sią w r. 1635 
na prośbą stanów śląskich za nimi u cesarza 13.

Charakterystyczny dla wyjątkowej sytuacji Śląska w obrąbie Rzeszy 
oraz dla polityki Habsburgów w stosunku do niego jak i dla politycznej

10 Por. przyp. 6.
11 W przedmowie do polskiego kancjonału drukowanego w Brzegu w r. 1673 

czytamy: „Kancjonałami w Toruniu, Gdańsku i Królewcu różnymi laty drukowa
nymi Ślązakom dotąd się wygadzało . . .  i nie schodziłeś u nas uczonym i dostat- 
niejszym nigdy na egzemplarzach, bo ktokolwiek tylko chciał, łatwie nabył z Prus 
książek potrzebnych do śpiewania”. Katalog rękopisów muzycznych XVI i XVII w. 
dawnej biblioteki miejskiej we Wrocławiu Emila Bohna wymienia m. in. rękopis 
należący do Samuela Butschkego, który zawierał kilkanaście psalmów Jana Kocha
nowskiego. S. Butschke, polsko-niemiecki pastor kościoła Sw. Krzysztofa we Wroc
ławiu, żył w latach 1564—1638. Por. również M. S z y r o c k i ,  Polnische Schrift
steller der Renaissance und Deutschland (Aufbau, 1955, s. 301 n.).

12 S z y r o c k i ,  Martin Opitz, s. 15 n.
13 K. P i w a r s k i, Historia Śląska, Katowice 1947, s. 207 n.



słabości śląskich książąt był brak uniwersytetu na tej ziemi14. Niektóre 
domy panujące cesarstwa utrzymywały nawet kilka szkół wyższych. 
Kiedyś ulubionym miejscem studiów Ślązaków był Kraków, teraz teo
lodzy protestanccy kształcili się przede wszystkim w Wittenberdze, 
prawnicy, lekarze i filozofowie wybierali daleką drogę poprzez Gdańsk 
albo Szczecin do Holandii, a w Lejdzie roiło się w XVII w. od Ślą
zaków. Kalwińska Holandia, wówczas czołowe państwo Europy, zaj
mowała w owym okresie również w dziedzinie nauki przodujące miej
sce, co nie było bez znaczenia dla życia umysłowego Śląska. Wykształ
ceni młodzi Ślązacy udawali się dla uzupełnienia swej wiedzy w po
dróż po Europie. Paryż, Florencja, Rzym, Wenecja, a nierzadko i Lon
dyn, nie mówiąc już o bogatych miastach holenderskich, nie były im 
obce. Droga innych prowadziła często nawet do Danii, Szwecji, Sied
miogrodu, wielu zaś przebywało lata całe w Polsce. Śląsk stał więc pod 
wpływem idei Zachodu i Wschodu, Północy i Południa, zapładniających 
jego życie umysłowe. Poezja Francuzów, Holendrów, Włochów i innych 
narodów była na Śląsku znana, a liczne obcojęzyczne dzieła z tego 
czasu znajdują się jeszcze dzisiaj w śląskich bibliotekach. Ten ścisły 
związek z różnorakimi prądami wiedzy i literatury światowej, uprzednio 
omówione stosunki ekonomiczne, niejednolitość polityczna, wyznanio
wa, światopoglądowa i narodowa oraz napięcie, jakie ona wywoływała, 
spór i polemika pomiędzy poszczególnymi grupami, społeczny ferment, 
który znalazł m. in. swój wyraz w powstaniach chłopskich i rozruchach 
miejskich — wszystko to stwarzało korzystną atmosferę do przełama
nia tradycji również w dziedzinie twórczości poetyckiej.

Wbrew faktom występuje Hankamer z tezą o braku jakiejkolwiek 
tradycji śląskiej (Traditions- und Formleere). Dlatego też musimy po
krótce scharakteryzować poezję Śląska przed reformą Opitza. W ko
łach ludzi wykształconych kraju panowała wówczas prawie niepodziel
nie literatura neołacińska. W gimnazjum uczono poetyki, a uczniowie 
układali zgrabne wiersze łacińskie, czasami nawet pisali dłuższe poema
ty. Również Opitz, Gryphius, Hofmannswaldau i inni napisali swe 
pierwsze wiersze już w szkole, i to oczywiście w języku łacińskim. 
Zdolność układania wierszy łacińskich należała w pewnej mierze do 
wykształcenia ogólnego i nie należy się dziwić, że z niej tak chętnie 
i często korzystano. Chrzty, śluby, zgony i różne inne wydarzenia stwa
rzały okazję do zabłyśnięcia tymi elukubracjami na forum publicznym. 
Jeszcze dzisiaj posiada Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu kilka 
tysięcy tego rodzaju utworów.

Twórczość w językach narodowych zajmowała o wiele skromniejsze 
miejsce. Zarówno poeci polscy, np. Rozdzieński, Gdacjusz, Beck* HerM-

14 S c h ö f f l e r ,  op. cit., s. 30 n.



nus, jak i poeci piszący po niemiecku odgrywali na śląskim parnasie 
rolę drugorzędną. Oddziaływanie literatury w języku niemieckim ogra
niczało poza tym jeszcze wielkie zróżnicowanie gwarowe. Nakłady tych 
utworów były niewielkie, a ich szata graficzna niedbała. Większość 
z nich zachowała się tylko w pojedynczych egzemplarzach. Pisarze ci 
zwracali się do szerszego, bardziej zróżnicowanego kręgu odbiorców 
aniżeli ekskluzywni poeci łacińscy. Twórczość ich miała charakter czy
sto użytkowy. Poeci opiewają bitwy, pożary miast oraz inne niezwykłe 
wydarzenia bądź też piszą utwory dydaktyczne czy religijne. Zarówno 
na Śląsku, jak i w całym cesarstwie poeci piszący w języku niemieckim 
zdawali sobie sprawę ze swej drugorzędnej roli, nie wykazując większych 
ambicji artystycznych. Jako przykład przytaczamy tutaj kilka zwro
tek z opisu pożaru Głogowa, opublikowanego w r. 1616 przez Eliasza 
Langego 15. To credo artystyczne jest typowe dla poetów przed refor
mą Opitza.

Als hab ich solch schrecklich Geschieht 
Wolin bringen in diss Deutsch Gedicht,
Zu Lieb vnd Dienst dem gemeinen Man 
Der es am besten fassen kan.

Vnd ob ich gleich eim jedem schon
Nicht mag thun satisfaction >
Durch die gering beschreibung mein,
Die ich gemacht ohn allen schein:

So hoff ich doch, der Leser gut i
(Wofern er nur hat rechten Mut) ;
Wird daraus gnug sich informirn,
Vnd meinen gutten Willen spürn:

Zumal, weil Ichs (wie vor gedacht) !
Für Hochgelährte nicht gemacht,
Sondern allein dem Deutschen Man,
Ders Lesen vnd Verstehen kan.

Przeciw kompleksowi niższości poezji narodowej wystąpił (jak to 
uczynił o wiele wcześniej w literaturze polskiej Mikołaj Rej) dwudzie

15 G logovia incinerata. Oder W arhafftige vnd eigentliche Beschreibung, Der g e
schw inden vnd gantz schreklich en  F ew erss-B runst zu G rossen Glogaw, Jn  w elcher  
den  28 Ju lii, des fer lau ffen en  1615. Jah res , in n erhalb  dreyen  Stunden, d ie gantze 
W olerbaw ete vnd V olckreiche Stadt, sam pt d er  Polnischen Vorstadt, jäm m erlich  
verw üstet, vnd in d ie A sche gelegt worden. B eyn eben : W as sich vor vnd nach  
dem  Brande m ehr D enckw ürdiges v erlau ffen  vnd zugetragen. Alles . . .  in Deutsche 
Rythmos verfasset vnd gestellet. Durch Elian Langium S. Röm: Kay: Mayt: Zoll 
vnd Biergeldes Vnter-Einnehmer daselbst . . .  Gedruckt zur Lignitz, in Nicolai 
Schneiders Druckerey durch Joachim Funcken, Buchdruckern zu Gross Glogaw 
(1616). Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. 4 V 43/4.



stoletni uczeń akademickiego gimnazjum w Bytomiu nad Odrą, Mar
cin Opitz.

Marcin Opitz urodził się 23 XII 1597 r. w Bolesławcu, starym mia
steczku śląskim położonym nad Bobrem 16. Bolesławiec przeżywał wtedy 
swój okres największego rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Je
szcze dziś mówią nam o tym piękne renesansowe zabytki architekto
niczne, bogate płyty i rzeźby nagrobkowe, które przetrwały liczne za
wieruchy wojenne i zachowały się do naszych czasów 17.

W r. 1614 rozpoczyna Opitz naukę w szkole Marii Magdaleny we 
Wrocławiu, która z powodzeniem konkurowała wówczas z miejscowym 
gimnazjum Elżbiety. Zainteresowania tej szkoły były wszechstronne, 
m. in. zajmowano się również językiem polskim. Właśnie w czasie po
bytu Marcina we Wrocławu nauczyciel szkoły Marii Magdaleny Jere
miasz Roter z Głogowa pracował nad podręcznikiem do nauki języka 
polskiego i niemieckiego18, który ukazał się drukiem w r. 1616. W czte
ry zaś lata później zespół nauczycieli szkół wrocławskich wydaje z pole
cenia senatu wrocławskiego łacińsko-niemiecko-polsko-czeski słownik19.

We Wrocławiu rozwijał się i dojrzewał Opitz bardzo prędko, uzu
pełnił swoje ogólne wykształcenie i wydoskonalił znajomość języka ła

16 Datę tę przyjmuje się ogólnie za rok urodzenia poety, idąc za jego wypowie
dzią z przedmowy do Pieśni nad pieśniami z 31 X II 1627 r. Opitz oświadcza w niej, 
że ukończył już trzydziesty rok życia. W przeciwieństwie do tego w rękopisie 
R 2306 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (dalej skrót: BUWr.), zawierają
cym różne materiały dotyczące Opitza, m. in. krótkie informacje biograficzne, jako 
datę urodzenia poety podaje się 23 X II 1595 r. Jak wynika z kontekstu, wypowiedź 
spisano na podstawie relacji brata poety, Sebastiana, który uszedłszy z powodów 
religijnych do Polski był szewcem w Rawiczu. Również Andrzej S e n f t l e b e n  
w Peplus bonorum ingeniorum Boleslaviensium, Lignicii 1674, wymienia jako datę 
urodzenia r. 1595. Także przyjaciel Opitza Jan Mochinger w zawiadomieniu o zgo
nie poety pisze: „Hic Gedani, Anno MDCXXXIX. Die XX. Augusti Anno Aetatis 
sue X L III”.

17 K. G. L i n d n e r ,  Umständliche Nachricht von des weltberühmten Schle
siers Martin Opitz von Boberfeld, Leben, Tode und Schriften..., Hirschberg 1740/41, 
cz. 1, s. 129—136. Lindner przedrukował m. in. łacińską biografię Opitza, której au
torem jest Krzysztof Coler, i przetłumaczył ją na język niemiecki. Podawane prze
ze mnie w przypisach strony odnoszą się do tekstu niemieckiego.

18 Klucz do polskiego y niem ieckiego języka, to jest gruntowna nauka, jako się 
nie tylko Niemiec polskiego, ale jako się i Polak niem ieckiego języka y rychlej 
czytać, zrozumieć, mówić y pisać nauczyć może, Wrocław 1616. Dalsze wydania 
ukazały się w latach 1C80 i 1706.

1B Dictionarium Nominum, Verborum que secundum accidentia Gramaticas L a
tine digestorum: addita interpretatione Germanica, Polonica, Bohem ica: Mandante 
Inclyto Senatu Vratislaviensi Pro Scholis potissimum Vratislaviensibus confectum. 
Breslae Typis C êorgii Baumanni. Sumptibus Davidis Miilleri Bibliopolae Vratis- 
laviensis Anno Christi MDCXX.



cińskiego i greckiego. Przełomowe znaczenie jednak w życiu poety ma 
jego pobyt w Bytomiu nad Odrą. To małe miasteczko, oddalone zaled
wie o kilkanaście kilometrów od ówczesnej granicy polskiej i Leszna, 
było związane silnymi więzami ekonomicznymi, narodowościowymi i kul
turalnymi z Polską. Niemiec Klopsch, autor historii gimnazjum by
tomskiego wydanej w r. 1818, pisze, że bytomianie chętnie wspominają 
dawne czasy, kiedy to ich miasto przeżywało okres rozkwitu, wyprze
dzając nawet pobliski Głogów. Żywe jest wśród nich podanie mówiące, 
jak to polska załoga zamku bytomskiego stawiała skutecznie opór ce
sarzowi Henrykowi V, który walczył z księciem Bolesławem Krzywo
ustym 20. Po wsiach okolicznych mówiono za czasów Opitza wszędzie 
wyłącznie po polsku 21.

Gimnazjum Schöneicha, zaopatrzone w dostateczne dotacje i posia
dające dobre grono profesorskie, przyciągało wielu studentów spoza 
granic Śląska. Klopsch podaje, że pochodzili oni w przeważającej czę
ści z Polski, a nawet z Czech, Moraw, Łużyc i Marchii22. Wielu byto- 
mian trudniło s ię , wówczas wynajmowaniem mieszkań i stołowaniem 
studentów. Tak np. w domu pisarza miejskiego prawie zawsze przeby
wali polscy żacy 23.

Równocześnie z Opitzem studiował w Bytomiu, kosztem Rafała Le
szczyńskiego, Andrzej Węgierski, gorący sympatyk braci czeskich 
i autor znanego dzieła System a historico-chronologicum  ecclesiarum  
Slavonicarum  24. W tej samej uczelni kształcił się kilka lat później jego 
brat Wojciech Węgierski, który ogłosił dłuższy poemat łaciński pt. Josua  
H eroico Carmino..., dedykowany Rafałowi Leszczyńskiemu 25. Studiowali 
tutaj również Maciej Ambroży z Ostrorogu, Władysław Gorajski i Mi

20 C. D. K l o p s c h ,  Geschichte des berühmten Schönaichschen Gymnasiums 
zu Beuthen an der Oder, aus den Urkunden des Fürstlich-Carolatischen Archivs 
und den besten darüber vorhandenen Schriften, Gross-Glogau 1818, s. 2.

21 Tamże, s. 8.
22 Tamże, s. 23.
23 Tamże, s. 23. Pańszczyznę na tych terenach nawet Niemcy nazywali „Die Ro- 

bothen”. A oto ciekawy wyjątek z Klopscha o zwolnieniu od pańszczyzny przez 
Schönaicha bytomian (nie jest wykluczone, że było ono następstwem wpływów 
ideologii ariańskiej, podobnie bowiem postępowali niektórzy polscy arianie): Die 
Bürger von Beuthen wären vielleicht nicht von Robothen frei, wenn er [Johannes 
v. Schönaich — M. S.] sie ihnen nicht für geringen Entgelt erlassen hätte, damit 
er sie als Bürger, nicht als Bauern behandeln könnte, und sie im Stande wären, 
besser zu bauen”. K l o p s c h ,  op. cit., s. 187.

24 T. W o t s c h k e, Das Lissauer Gymnasium am Anfänge des XVII. Jhts. (Zeit
schrift für die Provinz Posen, XXI, 1906, t. II, s. 24).

25 D. H. H e r i n g ,  Geschichte des ehemaligen berühmten Schönaichschen Gym
nasium zu Beuthen a. d. Oder, Breslau 1784—1788, cz. 4, s. 5, 10, 11; K. E s t r e i 
c h e r ,  Bibliografia, t. XX X II, s. 286, 300.



kołaj Wawrzyniec Siemieniecki26. Profesor gimnazjum bytomskiego 
Ernest Nolde pochodził z Polski, a Jerzy Manlius to były rektor sławnego 
gimnazjum braci polskich w Rakowie, zwanego Sarmackimi Atenami27.

Schönaichowie uchodzili za kalwinów, byli jednak wrodzy wszel
kiej nietolerancji religijnej i nie dopuszczali do polemik religijnych. Po
chodzącego z Polski Eliasza Schlichtinga wydalono ze szkoły, ponieważ 
występował przeciw Trójcy Świętej, a innego studenta wykluczono 
z alumnatu za publiczne wyznawanie socynianizmu28. Mimo to Schö
naichowie sympatyzowali potajemnie z arianami. Sympatie te ukry
wano jednak, groziły bowiem konfiskatą dóbr i wygnaniem.

Jeszcze za życia Jerzego Schönaicha oskarżono profesora teologii 
gimnazjum bytomskiego Vechnera najpierw o arminianizm, a potem 
o arianizm29. Ataki przeciw Vechnerowi i jego opiekunom nie usta
wały i po kilkuletniej nagonce skończyły się nałożeniem na Jana Schö
naicha kary pieniężnej w wysokości 54 444 talarów, co równało się jego 
całkowitej ruinie. Schönaich, by uchronić się przed dalszymi prześla
dowaniami, zbiegł w r. 1630 do Polski30. Ważne te wypadki, rzucające 
ciekawe światło na charakter uczelni, uszły niestety uwagi uczonych 
niemieckich.

Dziewiętnastoletni Opitz został przyjęty w Bytomiu przez radcę ce
sarskiego i fiskała kamery Scultetusa jako wychowawca syna31. Scul- 
tetus, doktor obu praw, cieszył się u współczesnych opinią nadzwyczaj 
wykształconego człowieka32. Sam pisał zgrabne wiersze łacińskie. Bo
gate w popisy retoryczne, dysputy i inne wydarzenia życie szkolne po
stępowego gimnazjum bytomskiego było również bodźcem dla Marci
na, by zabłysnąć swoją poezją łacińską, pełną młodzieńczego żaru i pa
tosu. W zgrabnych wierszach łacińskich opiewa Opitz Jana Melideusa 33,

26 W o t s c h k e ,  op. cit., s. 24.
27 Tamże, s. 18; K 1 o p s c h, op. cit. W ostatniej części zamieścił autor biografie 

wszystkich profesorów gimnazjum bytomskiego.
28 Tamże, s. 24, 25, 113.
29 Hering wymienia m. in. również dysputę, którą Jerzy Vechner prowadził 

z Polakiem Marcinem Ambrożym. Ukazała się ona drukiem pt. Psalmi XV analisis 
exegetica didactica scholasticae in ill. Gymn. Schoen, ex moderatione Georgi Vech- 
neri — proposita a Martino Ambrosio, Polono, responsuro ad 22. Dec. H e r i n g ,  
op. cit., cz. 5, s. 7.

30 K l o p s c h ,  op. cit., 114, 119, 154, 175.
31 L i n d n e r ,  op. cit., s. 154, 155.
32 H e n e l l i ,  Silesiographia Renovata, Wratislavia 1704, s. 1203 n.
83 Parallela oratorum poetarumque veterum et hodiernum..., adumbrata a J. Me- 

lideo . . .  III Non. April. 17 Bethaniae a Viadr. Zawiera wiersz Opitza Distrahitur 
binis doctorum natio sectis...



bytomskiego profesora poezji, Baltazara Exnera34, profesora historii 
i Tobiasza Scultetusa 35.

Wśród innych utworów okolicznościowych na plan pierwszy wysu
wają się wiersze do przyjaciół, szczere i pełne zwierzeń. W propempti- 
conie napisanym dla Wilhelma Cothurna wyznaje mu Opitz swoją 
przyjaźń, przeciwstawiając jej w ostrych słowach przewrotność i po
chlebstwo dworskie. ,,Żaden rys charakteru nie zdobi bardziej męż
czyzny — pisze poeta — niż szczerość i wierność, wolna od jakiejkol
wiek szminki i nienaturalności. Taki zadatek pochwały znaczy mi wię
cej aniżeli tytuł sprytnego nieroba, który jest obeznany ze schlebiającym 
podstępem lisa etruskiego . . . Takie lisie chwyty, znane na całym świę
cie, to domena wyrafinowanego mistrza obłudy, zręcznego i w życiu 
dworskim gruntownie doświadczonego politicusa. Piorun niechaj zni
szczy te bestie, z których ust płynie miód, a których serca są pełne 
żółci i mamią przekupną wiernością nie spodziewające się zdrady pra
we serce przyjaciela. Zaprawdę, nie przeklinam tak piekła, jak tych 
synów wilczycy, będących wstrętną zasadzką dla prawych umysłów, 
tych, którzy pełni wyrachowania chowają się w skórze owcy, a pod 
piękną skórką żmii kryją truciznę. Taka pelasgijska przyjaźń wzglę
dem ludzi jest okrutniejsza od samego okrucieństwa . . .  Czym może 
cuchnąć przyjaźń braterska zawarta między czkawką a śmierdzącym 
naczyniem nocnym, jak nie rzeczami, z których powstała? Kto z kuchni 
przychodzi, wnosi z sobą zapach kuchni. — Nic nie jest jednak trwalsze 
od miłości, która powstała wśród książek i pism. Ona to łączy nas nie
rozerwalnym łańcuchem i będzie nas zawsze łączyła” 36.

Ta nuta buntu i nienawiści względem obłudnych i zakłamanych 
sfer dworskich cechuje i inne bytomskie utwory poety i jest nie tylko 
następstwem jego przykrych doświadczeń i doznanych upokorzeń, lecz 
również wynikiem głoszonej potajemnie w kołach bytomskich rewo
lucyjnej propagandy ariańskiej.

Radykalizacja poglądów Opitza, jaka nastąpiła w czasie jego po
bytu w gimnazjum bytomskim, przyczyniła się nie tylko do dalszego 
rozwoju jego twórczości neołacińskiej, lecz również do podjęcia planu 
stworzenia kunsztownej poezji w języku niemieckim, nad którego rea
lizacją poeta przez całe życie pracował z ogromną energią.

34 Balth. Exneri De Hischberga, Poetas Caesari et Proffesoris Historici et Evae 
Barthiae Epotopaitnion. Zawiera wiersz Opitza Ut primum venere i epigram Exne- 
rus teneri...

35 Quaternio votorum pro salute . . .  Dn. Tobiae a Schwannensee et Bregoschitz 
cognomento Schulteti . . .  Bethaniae Typis Johannis Dörfferi. Zawiera wiersz Opitza 
Aestno nec voti novit se terminus, omnis...

36 Guilelmo Cothurnio „Non ulla...” w Martini Opitii Boleslaviensis Silesij „Poe
mata Latina", BUWr., R. 2305b, nr 35.



W Bytomiu, dzięki przebywającym tam licznym studentom polskim, 
zetknął się z bogatym dorobkiem poetyckim polskiego odrodzenia, pi
sanym w języku narodowym. Za pośrednictwem Dornaua i Scultetusa, 
którzy posiadali bogate biblioteki, poznał również niektóre dzieła fran
cuskie, niderlandzkie i włoskie. Młody, ambitny poeta postanowił do
równać przodującym poetom innych narodów europejskich i zaczął 
tworzyć w języku niemieckim.

Wiersz okolicznościowy, napisany na ślub pastora Macieja Rutharda, 
który odbył się 11 VII 1618 r., mówi o tych pierwszych utworach nie
mieckich, pisanych przed niecałym rokiem w domu Scultetusa.

Das Venus zu mir kam (es ist noch nicht ein Jahr)
Am schönen Wasserberg mit jhrer ganzen Schar.

Sie bat, ich wolť, jhr Kindt lassen bey mir einkehren,
Vnd die Teutsche Sprach’, so gut ich’s wiste, lehren...37

Już Hopfner zwrócił uwagę, że „schöner Wasserberg” to pałacyk 
Scultetusa nazywany „Bellaquimontium”, wznoszący się na wysokim 
brzegu Odry 38.

Mając na celu stworzenie nowej niemieckiej poezji kunsztownej, 
która by się mogła mierzyć z twórczością klasyczną Greków i Rzy
mian, zastąpił Opitz w swoich pierwszych wierszach niemieckich, idąc 
za przykładem francuskim, heksametry aleksandrynami. Pisze o tym 
w Aristarchusie: „Vor nicht gar langer Zeit habe ich dem erlauchten 
und edlen Herrn Tobias Scultetus von Schwanensee und Bregoschitz 
kaiserlichen Rat und Commisar und meinen stets zu verehrenden 
Herrn und Gönner, einige von mir nach französischer Art gedichtete 
Verse gewidmet . . .  So habe ich zuerst mich in jener Versart versucht, 
welche die Franzosen . .  . Alexandriner nennen und an Stelle der He
xameter verwenden” 39.

Pod koniec swego pobytu w Bytomiu, w jesieni 1617 r., napisał 
Opitz pracę niezwykłej wagi, łacińską mowę w obronie języka niemiec
kiego pt. Aristarchus sive de contem ptu linguae Teutonicae, która zapo
czątkowała nową erę w literaturze niemieckiej.

Pełen młodzieńczej zapalczywości i agresywności poeta występuje 
z odważną tezą, że języki grecki i łaciński, kiedyś przeżywające okres 
wspaniałego rozkwitu, uległy degeneracji. Blask języka łacińskiego za

37 Hernn Matthäi Ruttarti und Jungfrau Anna Namslerin Hochzeitslieder, von 
zweyen guten Freunden gestellet. Gedruckt zu Görlitz, bey Johann Rhambau 1618. 
Zawiera wiersz Opitza Ihr vielgeliebtes Par, die ihr die enge Strassen...

38 „Zeitschrift für deutsche Philologie”, nr 8, s. 471.
30 Aristarchus sive de contemptu Linguae Teutonicae. Auctore Martino Opitio. 

Bethaniae, excudebat Johannes Dörfer. Wydanie krytyczne: G. Witkowski, Leipzig 
1888, s. 113. Wydrukował on tekst łaciński Aristarchusa i dołączył przekład nie
miecki. Cytuję tekst niemiecki.



nikał równocześnie z rozkładem Rzymu, a jego ostateczny upadek zbli
ża się z każdym dniem. Teza ta zwrócona była przeciw „zlatynizowanej” 
kulturze klas posiadających. Przyczyną degeneracji języka zdaniem 
Opitza były panujące stosunki społeczne. Bowiem za panowania takich 
zbrodniczych potworów, jakimi byli Klaudiusz, Neron i Domicjan, ję
zyk nie mógł przecież być inny aniżeli władcy tych czasów. Mówcy 
schlebiający tyranom, zwracając całą swoją uwagę na czynniki formalne, 
zniszczyli szlachetną treść mowy łacińskiej, która stała się pusta i mar
twa. „Lüsterne Afterredner erstanden, die lieber witzige Zoten vorbrach
ten, als edel redeten. Alle Mühe, alle eifrige Arbeit verwandten sie 
auf die peinliche Genauigkeit des Ausdrucks, und während sie ängstlich 
Kraft zu heucheln suchten, vernichteten sie den edlen Sinn der Rede 
und wurden kraft und saftlos” 40.

Powstaje pytanie, jak Opitz mógł się odważyć te i temu podobne 
poglądy wygłaszać w szkole i ogłosić je drukiem w drukarni będącej 
pod kontrolą gimnazjum. Wiemy przecież, że głównym ośrodkiem 
zainteresowania gimnazjów śląskich był język łaciński. W przeciągu 
wielu lat nauki starano się uczynić z uczniów doskonałych łacinników. 
Miało to im otworzyć drogę w świat, drogę do stanowisk i godności. 
Atak Opitza na język łaciński był więc zarazem atakiem przeciw uświę
conemu celowi nauczania, celowi, który stanowił główne zadanie szkół. 
Wydaje się więc, że oficjalne wystąpienie Opitza z jego napaścią na 
języki klasyczne nie byłoby możliwe w żadnej szkole śląskiej z wyjąt
kiem sekciarskiego bytomskiego gimnazjum akademickiego, gdzie zbie
rała się wszelkiego rodzaju niespokojna młodzież ze Śląska i pogranicz
nych krajów, mogąca liczyć na zrozumienie u swych postępowych pro
fesorów. A oto jak charakteryzuje tę uczelnię głogowski jezuita: 
„Z największą szkodą dobrych ludzi kwitnie w Bytomiu nad Odrą gim
nazjum, z którego wychodzą do dnia dzisiejszego przeróżni przywódcy 
sekt, jak kiedyś wojownicy z konia trojańskiego, zaszczepiając nasienie 
ich zgubnej nauki młodym umysłom i wydając dzięki nader pilnym 
zabiegom odpowiadający ich naturze i nadzwyczaj liczny owoc. Gim
nazjum to, plugastwo. wszelkich występków, zostało przez zmarłego 
pana Schönaicha nadzwyczaj hojnie wyposażone” 41.

Opitz doceniał oczywiście osiągnięcia literatury antycznej i był jej 
gorącym wielbicielem. Widział jednak wyraźnie, że właściwe wyzy
skanie tego wspaniałego dorobku i jego dalszy rozwój nie jest możli
wy na drodze skostniałej twórczości neołacińskiej, której przepowiada

40 Aristarchus, s. 106.
41 J. M i l l e r ,  Historia Collegii Glogoviensis Societatis Jesu, Anno 1723 (Fest

schrift zur Dreihundertjahrfeier 1626—1926 des Staatlichen Katholischen Gymna
siums in Glogau, Breslau 1926, s. 18).



rychły i niechybny koniec. Przyszłość należy do języka narodowego, 
do mowy ojczystej.

Opitz nawołuje wszystkich „zdrowo myślących” rodaków, by strzegli 
języka niemieckiego, który ma nie mniejszą wartość niż inne języki 
europejskie, zarówno w dziedzinie prozy, jak i poezji. Przecież już Ta
cyt wspomina o pieśniach starogermańskich, jako zaś przykład wspania
łej niemieckiej poezji średniowiecznej podaje Opitz wiersz Marnera. 
Niestety, w późniejszych czasach zaniechano twórczości poetyckiej 
w języku niemieckim, gdy tymczasem inne kraje europejskie szczycą 
się wspaniałymi osiągnięciami literatury narodowej.

A przecież i Niemcy mogą z równym powodzeniem, i to w tych 
samych metrach, pisać wiersze. Jako dowód podaje poeta próby włas
nej twórczości w języku niemieckim. Zaczyna pełną namiętności i we
wnętrznego dramatyzmu skargę na los:

O Fortun, o Fortun, stieffmutter aller frewden,
Anfeinderin der lust, erwckerin der noth,
Du todtes leben, ja du lebendiger Todt,
Durch welcher grimm sich mus manch trewes hertze scheiden...42

W tym pierwszym drukowanym wierszu niemieckim Opitza, pisa
nym na wzór francuski w aleksandrynach, nie przestrzega on jeszcze, 
jak to czynił w swoich późniejszych utworach, zasady regularnego 
toku jambicznego. Zachowuje jednak ściśle metryczny wewnętrzny 
przedział międzywyrazowy po szóstej sylabie i regularne następstwo 
13-zgłoskowca z żeńskim i 12-zgłoskowca z męskim zakończeniem sze
regu metrycznego. Stosowane w wierszu rymy okalające zarzuca póź
niej na rzecz rymów sąsiadujących.

Wiersz ten nie jest pozbawiony piękna. Pobrzmiewa w nim nuta 
buntu i walki z losem, który obchodzi się z poetą, mimo jego osobistych 
zalet, niesprawiedliwie. Oskarżenie to jest niewątpliwie związane z trud
ną sytuacją, w jakiej się znajdował Opitz w latach swojej młodości. 
Od chwili opuszczenia miasta rodzinnego utrzymywał się ze stypen
dium i pracy jako wychowawca i był uzależniony od łaski swoich chle
bodawców. Mimo to życie nie zdążyło go jeszcze ugiąć, nie nauczyło 
ostrożności i dyplomacji, w której później tak celował.

W dalszym ciągu Aristarchusa podaje poeta kilka uwag teoretycz
nych na temat aleksandrynów, „Vers communs” (franc. 10-zgłoskowca), 
i zaleca zastąpić samogłoskę „e” na końcu słowa przez apostrof, o ile 
słowo następne zaczyna się również od samogłoski. Wywody te opierają 
się na pracy Pierre Ronsarda A bregé de Vart poétique Franęois (1565) 43 *.

42 Aristarchus, s. 113, 114.
43 R. S c h l ö s s e r ,  Ronsard und Schwabe von der Heyde (Euphorion, nr 6,

s. 271—276).



W końcu powraca Opitz jeszcze raz do tematu poruszanego na początku 
rozprawy i w gorącym apelu skierowanym do swoich rodaków prosi 
i zaklina ich, by bronili czystości języka ojczystego, a rozwijając go, 
dorównali i w tej dziedzinie innym narodom.

. Aristarchus, pierwsza rozprawa teoretyczna Opitza, jest uogólnie
niem osiągnięć jego młodzieńczej twórczości poetyckiej w języku nie
mieckim, jego niedoskonałych jeszcze prób w tym języku. Rozprawa ta, 
oddana zapewne do druku na krótko przed opuszczeniem przez Opitza 
Bytomia, podsumowuje osiągnięcia przełomowego okresu, jakim 
był dla niego pobyt w tej przygranicznej mieścinie, i wskazuje na za
dania, nad których realizacją poeta od tej chwili pracuje przez całe 
swoje życie.

Jeżeli rewelacją jest, że narodziny nowoczesnej niemieckiej poezji 
miały miejsce w maleńkiej, na wpół polskiej mieścinie na rubieżach 
cesarstwa, w kręgu rewolucyjnej ideologii ariańsko-kalwińskiej, to nie
mniej interesujący jest fakt, że w tym samym środowisku i na podobnej 
bazie powstała wówczas sławna teoria dydaktyczna Amosa Komeń
skiego, który był przyjacielem Opitza.

Gdy w r. 1628 zamknięto szkołę bytomską, większość uczniów i na
uczycieli przeniosła się do gimnazjum pobliskiej miejscowości przygra
nicznej — Leszna, gdzie w tym samym czasie nie znany wówczas je
szcze w Europie uczony, Komeński, objął stanowisko nauczyciela 44. Tu
taj napisał on w kilka lat później swe przełomowe dzieło Janua lingua
rum  reserata, którego polski przekład pochodzi spod pióra Andrzeja 
Węgierskiego45, bytomskiego kolegi szkolnego Ópitza i jednego z naj
bliższych współpracowników wielkiego pedagoga. W tym postępowym 
dziele Komeński przeprowadził gruntowną krytykę starej, feudalnej 
szkoły, wskazując bezużyteczność zlatynizowanego gramatyczno-reto- 
rycznego wykształcenia w życiu praktycznym, i wystąpił przeciwko ła
cinie jako właściwie jedynemu przedmiotowi, którego wówczas naucza
no. Celem nowego programu szkolnego uczyniono W tekstach Jan uy  
życie w jego różnorakich przejawach. Ten rewolucyjny krok znalazł 
w całym świecie głośny oddźwięk i doprowadził do upadku tak sko
stniałą średniowieczną rutynę, jak i system uczenia się na pamięć słów 
i zwrotów szkoły Sturma i jezuitów. Komeński w punkcie centralnym 
nauczania postawił naturę i jej najważniejsze stworzenie — człowieka 
i jego czynności. Równocześnie troszczył się o język narodowy, a pol
ski przekład Jan uy  służył jako podręcznik nauczania tego języka. * 46

44 K 1 o p s c h, op. cit., s. 203 n.
46 Ł. K u r d y b a c h a ,  Jan  Amos Komeński w Polsce (1628—1656) (Sesja na

ukowa w Lesznie, Wrocław 1957, s. 115 n.).



Fakt, że czyn Opitza, reforma poezji, nie jest odosobniony i że w tym 
samym środowisku powstało w innej dziedzinie wybithe dzieło, które 
zapoczątkowało reformę dydaktyki, wyklucza przypadkowość tych waż
nych wydarzeń i wskazuje na postępowe koła walczące o swą egzysten
cję, jako na duchowych inicjatorów tych nowych idei.

Wielkie znaczenie posiadają dla badacza lata młodości pisarza i po
czątek jego kariery literackiej. Proces rozwojowy poety nie odbywa się 
bowiem w próżni, lecz jest uwarunkowany przez zewnętrzne i we
wnętrzne doświadczenia twórcy, który rośnie i działa w określonym 
ludzkim społeczeństwie. Zbadanie tego pierwszego okresu nasuwa szcze
gólnie wielkie trudności, ponieważ dopiero ze wzrostem sławy pisarza 
mnożą się świadectwa dotyczące jego działalności. To tłumaczy też 
fakt, że właśnie lata młodości śląskich poetów były szczególnie niewy
starczająco opracowane. To co znajdujemy na ten temat w niemieckich 
podręcznikach historii literatury i w innych pracach, nie jest zadowa
lające. Istniejące luki uzupełniano przeróżnymi nie udokumentowany
mi hipotezami, które zaciemniały i spaczały prawdziwy obraz.

Tak np. czytamy w cytowanej już książce Newalda, że Opitz swój 
ideał formalny znalazł dopiero w czasie swego pobytu w Holandii46, 
a Wentzlaff-Eggeberth postawił tezę, że Gryphius dopiero w połowie 
lat czterdziestych XVII w., więc po wieloletnim pobycie za granicą, 
przezwyciężył styl łaciński na korzyść niemieckiego, mimo że poeta już 
dziesięć lat wcześniej, więc jeszcze przed wyruszeniem na Zachód, na
pisał część swych najwybitniejszych wierszy, a wśród nich takie sław
ne sonety, jak Tränen des V aterlandes i sonet o ukrzyżowaniu Zbawi
ciela według Sarbiewskiego 46 47.

Tego rodzaju twierdzenia powodowały, że w świetle wpływów za
granicznych nie doceniano miejscowych sił twórczych, które odegrały 
decydującą rolę w rozkwicie literatury śląskiej. Nie w Holandii, Francji 
bądź też Włoszech pisali Ślązacy swe najwybitniejsze utwory poetyc
kie, lecz na Śląsku względnie na terenie Rzeczypospolitej. Nie zauwa
żano na ogół faktu, że wielcy poeci śląscy XVII w. byli silnie zaanga
żowani w światopoglądową i polityczną walkę. Nie byli — wbrew 
powszechnemu mniemaniu — nigdy pedantycznymi, obcymi życiu uczo
nymi. Opitz, Gryphius, Czepko, Logau, Scheffler, Hofmannswaldau, Cas- 
per Lohenstein i inni brali jak najaktywniejszy udział w życiu publicz
nym i nie traktowali swej twórczości jako celu samego w sobie. Mimo 
to pokutuje do dnia dzisiejszego stworzony w X IX  w. pogląd o zagu
bionym uczonym, który w swym pokoiku za stosem zakurzonych ksiąg

46 N e w a 1 d, Die deutsche Literatur..., s. 159.
47 V. M a n h e i m e r, Die Lyrik des Andreas Gryphius, Berlin 1904, s. 299.



z wysiłkiem układa swe wierszydła. Przedstawienie to dotyczy wyłącz
nie grona nauczycieli szkolnych i epigonów, pozbawionych krzty ta
lentu poetyckiego, a mimo to parających się poezją. Zobowiązywał ich 
do tego w pewnej mierze wykonywany zawód. Dawniej pisali łacińskie 
elukubracje, po reformie Opitza sięgali również do języka narodowego, 
budując swe utwory według utartych reguł. Prawdziwi poeci śląscy 
stronili od pisania poetyk. Jedyny wyjątek stanowi „ojciec poezji nie
mieckiej”, (Jpitz, który zapoczątkowując nową epokę w literaturze nie
mieckiej, opracował krótki program poetycki. Ograniczył się jednak 
wyłącznie do ogólnych wskazań, by nadmiernie szczegółowymi prze
pisami nie krępować poetów. Dlatego też nie przerobił i nie rozszerzył 
swej poetyki, mimo że nadarzała się po temu niejedna okazja.

Po niespokojnej, nierzadko burzliwej młodości włączali się poeci 
śląscy w wir polityki wewnętrznej i zagranicznej względnie w walkę 
światopoglądową, stając się oddanymi obrońcami interesów przeróżnych 
grup i stron. Opitz jako najbliższy współpracownik Dohny, później jako 
agent dyplomatyczny książąt piastowskich, wreszcie jako sekretarz kró
la polskiego, Gryphius, syndyk głogowski, bronili interesów protestan
tów. Również Czepko, radca książąt piastowskich, prowadził wyjątko
wo aktywną działalność w tym kierunku, starając się równocześnie upo
rządkować sprawy publiczne i załagodzić biedę ludu śląskiego. Logau, 
sławny epigramatyk, działał jako radca książąt piastowskich, a jego 
poezja świadczy dobitnie o tym, że trzymał rękę na pulsie życia spo
łecznego i politycznego. Hofman von Hofmannswaldau został jeszcze 
przed osiągnięciem wymaganego wieku radnym miasta Wrocławia, a je
go owocne misje dyplomatyczne na dwór cesarski zdobyły szeroki od
dźwięk. Także Casper Lohenstein zajmował ważne stanowiska radcy 
książęcego i syndyka stolicy ziemi nadodrzańskiej i zabłysnął zdolno
ściami dyplomatycznymi. Ogólnie znane są niezwykle ostre starcia po
lemiczne i bezwzględne zaangażowanie byłego lekarza nadwornego księ
cia oleśnickiego, Anioła Ślązaka. Z wyjątkiem ostatniego, studiowali 
oni wszyscy prawo i byli jak najlepiej przygotowani do działalności 
publicznej. Nierzadko potrafili w tym celu wyzyskiwać również swe 
zdolności poetyckie.

Mimo wysokich stanowisk, jakie w wieku dojrzałym zajmowali 
w większości poeci śląscy, należeli oni prawie zawsze do opozycji. Re
prezentowali interesy Wrocławia, Głogowa względnie książąt piastow
skich, zagrożonych przez absolutyzm Habsburgów, któremu w końcu 
ulegli. Ze śmiercią ostatnich Piastów władza nad całym Śląskiem 
przeszła w ręce cesarza, a ziemia ta utraciła swe wyjątkowe stanowisko, 
jakie zajmowała w obrębie cesarstwa, które wywarło tak pozytywny 
wpływ na jej życie literackie. W czasie od wystąpienia Opitza do śmier



ci ostatnich wielkich śląskich poetów zlikwidowano wszystkie postępo
we centra Śląska, a opozycję osłabiono poważnie. Poezja utraciła swą 
ostrość i siłę i znalazła wydźwięk w wierszoróbstwie chmary epi
gonów. W tym starczym otoczeniu nie było miejsca dla talentów poe
tyckich. Miał się o tym przekonać jedyny wielki poeta śląski począt
ków XVIII w., Johann Christian Günther. Zniszczyło to jego talent 
i młode życie.

DIE WENDE IN DER DEUTSCHEN LITERATUR DES 17. JAHRHUNDERTS UND
SCHLESIEN

Eine hervorragende Rolle in der deutschen Literatur des 17. Jahrhunderts 
spielten schlesische Dichter. Diese überraschende Erscheinung versuchte man 
durch die verschiedensten idealistischen Konzeptionen zu erklären. Der Verfasser 
untersuchte eingehend die wirtschaftlichen, soziologischen, nationalen und reli
giösen Voraussetzungen der literarischen Blüte in Schlesien, das eine Sonder
stellung damals im Reich einnahm. Sie zeichnete sich sowohl durch gute materielle 
Voraussetzungen aus als auch durch die Existenz von fortschrittlichen Ideologien, 
die durch die Grenzlage des Landes zu dem Königreich Polen begünstigt wurden. 
Eine nicht unwichtige Rolle spielte das reformierte Akademische Gymnasium zu 
Bytom Odrzański, das wegen Verbreitung revolutionärer Propaganda auf Erlass 
des Kaisers schliesslich geschlossen wurde. Schüler dieses Gymnasiums war 
Martin Opitz, der Reformator der deutschen Dichtung und Vorbild für einige 
Dichtergenerationen. Seine Tat steht nicht allein da. In demselben Milieu hat 
einige Jahre später der grosse Pädagoge Comenius seine hervorragenden Werke 
geschaffen. Er lebte damals in Lissa, dem Ort, in dem das dortige Gymnasium 
die Aufgaben der Beuthener Schule nach deren Schliessung übernahm und den 
Beuthener Professoren ein neues Wirkungsfeld eröffnete.


