


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

ści dziełka sprzed trzech niemal stuleci. Publikację tekstu źród-
łowego uzupełnia bibliografia  materiałów archiwalnych (Archi-
vum Romanum Societatis Jesu, Nationalbibliothek Wien, 
AGAD oraz zbiory krakowskie), haseł encyklopedycznych 
a także opracowań. 

Publikacja została przygotowana solidnie, łącząc  walory 
naukowe z przejrzystą  formą  wykładu. Z tego względu winni 
być zadowoleni zwłaszcza historycy wychowania. 

M.  K. 

[Johannes S i n a p i u s ] , Schlesischer  Curiositäten 
erste Vorstellung  ... ausgefertiget  von Johanne  Sinapio, 
Leipzig 1720, ss. 8 nlb. + 1100 + 8 nlb.; Des schlesi-
schen Adels  anderer  Theil,  oder  Fortsetzung  schlesi-
scher Curiositäten  ... ausgefertiget  von Johanne  Sina-
pio, Leipzig und Breßlau 1728, ss. 1144; un-
veränderter Nachdruck, Verlag für  Kunstreproduk-
tionen, Neustadt an der Aisch 2000. 

Johann Sinapius, żyjący  u schyłku czasów habsburskich 
(1667-1726) Legniczanin, należy do najważniejszych postaci 
śląskiej  historiografii  nowożytnej. Z jego pism pamiętane są 
dziś dwa: Olsnographia  (wydana w 1707 r. dwutomowa „mono-
grafia"  historyczno-ustrojowo-geograficzna  księstwa oleśnickiego), 
a nade wszystko pomnikowe Schlesische  Curiositäten.  Pod tym ba-
rokowym tytułem kryje się herbarz szlachty śląskiej.  Obejmuje 
on setki mniej lub bardziej wyczerpujących  haseł poświęconych 
poszczególnym rodzinom (ułożonych w miarę przejrzyście w ciąg 
alfabetyczny  w każdym tomie, choć z podziałem na rodziny uty-
tułowane i nieutytułowane). Autor przeważnie opisuje herb, 
przedstawia początki  rodziny, tam, gdzie to możliwe, prezentu-
je jej genealogię, przeważnie jednak zestawia tylko oderwane 
wiadomości o pojedynczych przedstawicielach. W przypadku 
pewnych rodzin, tych najbardziej znanych i najpotężniejszych, 
hasła urastają  do rozmiarów wielostronicowych monografii. 
Częściej wszakże obejmują  zaledwie kilkanaście linijek tekstu. 
Dzieło nosi oczywiście znamiona czasu, w jakim powstawało: 
na wkroczenie metod krytycznych do regionalnej historiografii 
trzeba było jeszcze czekać ponad sto lat. Nie należy się dziwić, 
że Sinapius poraża niekiedy dzisiejszego czytelnika naiwnością: 
pełnymi garściami czerpie z innych herbarzy, choćby polskich, 
wątpliwej  wartości wiadomości o najdawniejszych czasach, po-
wtarza też niekiedy rodzinne bajki, choćby te o przodkach nie-
których rodzin, czynnych w epoce wojen markomańskich. Do-
cenić trzeba wszakże widoczny jednak u naszego autora kryty-
cyzm wobec wykorzystywanych źródeł: niektóre ze wspomnia-
nych legend traktował już bodaj z przymrużeniem oka (acz za-
znaczał to bardzo dyskretnie), komentował niektóre przekazy, 
wskazując,  że wydają  mu się nieścisłe czy wątpliwe,  przede 
wszystkim zaś bawił się często w porównywanie herbów, którą 
to drogą  starał się dowieść identyczności pewnych rodzin ślą-
skich z familiami  żyjącymi  w innych karajach Rzeszy. Konstruk-
cje te mają  dziś już tylko walor ciekawostek. Szczególnie doce-
nić należy za to rozmiary wykonanej przez Sinapiusa kwerendy. 
Niezwykle pracowicie wykorzystywał nie tylko znane sobie ge-
nealogie i herbarze (częściowo rękopiśmienne), wcześniejsze 
dzieła miejscowych dziejopisów, ale także napisy nagrobkowe 
i liczne archiwa śląskie.  Znał w każdym razie ogromną  liczbę 
dokumentów, także średniowiecznych. Unika wprawdzie często 

dokładniejszego wskazywania źródeł informacji,  ale podaje jed-
nak zawsze dość dokładnie datę. Praktyka korzystania z „Ku-
riozów" uczy zaś, że ich autor wyzyskiwał swe źródła bardzo 
sumiennie: jego danym można spokojnie zaufać.  Warto zresztą 
byłoby na pewno dokonać zestawienia cytowanych przez Sina-
piusa w różnych miejscach dokumentów. Właśnie dzięki temu 
bogactwu szczegółowego materiału dzieło Sinapiusa stanowi 
wciąż  nieocenioną  kopalnię wiadomości do dziejów śląskiej 
szlachty, tak nowożytnej, jak i średniowiecznej (nie tylko zre-
sztą  śląskiej:  to właśnie u Sinapiusa udało mi się znaleźć prze-
kaz wyjaśniający  genealogię czternastowiecznych panów z wiel-
kopolskiego Bnina). Co więcej, przy wszelkich studiach prozo-
pograficznych  czy genealogicznych Sinapius pozostaje — wo-
bec braku nowszych i lepszych podręcznych zestawień tego ro-
dzaju — nadal niezastąpiony. 

Nic przeto dziwnego, że dzieło sprzed blisko 300 lat wciąż 
jest wykorzystywane i pilnie poszukiwane, choć od dawna nale-
ży do bibliotecznych białych kruków. Już w 1913 r. wykonano 
reprint starodruku, choć i ta edycja stanowiła bodaj dużą  rzad-
kość (nie notuje jej nawet bibliografia  śląska  Viktora Loewe-
go). Dlatego z ogromnym uznaniem powitać należy przygoto-
wanie kolejnego reprintu przez zasłużone dla publikacji genea-
logicznych wydawnictwo z Neustadt/Aisch. Z bogatego dorob-
ku tego środowiska wspomnijmy choćby reprinty wielkiego her-
barza Siebmachera (w ich ramach osobny wolumin, gromadzą-
cy wszystkie śląskie  tomy opracowane przez Konrada Blażka) 
czy staranną  edycję śląskiego  herbarza z XVII w. (Schlesisches 
Wappenbuch  von Crispin  und  Johann  Scharfenberg,  1984). No-
we wydanie Sinapiusa ogranicza się do kompletnej reprodukcji 
pierwodruku z lat 1720-1728. Recenzent odnotować może tyl-
ko, że jej jakość jest bardzo wysoka, przy czym książce  nadano 
nieco mniejszy niż w oryginale, a nader poręczny format. 

Pojawienie się reprintu znakomitego dzieła Sinapiusa sta-
nowi rzadką  okazję dla wszystkich zainteresowanych historią 
Śląska.  Warto z niej skorzystać, a spory co prawda, zwłaszcza 
na polską  kieszeń, wydatek (2 tomy à 180 DM), z pewnością 
sowicie się opłaci. Sinapiusa warto wciąż  czytać i warto go po-
siadać. 

T.  J. 

Frank-Lothar Kroll, Herrschaftslegitimierung  durch 
Traditionsschöpfung.  Der Beitrag  der  Hohenzollern  zur 
Mittelalter-Rezeption  im 19. Jahrhundert,  „Histori-
sche Zeitschrift"  274, 2002, s. 61-85. 

Ważny problem czerpania ze średniowiecza wzorców i ar-
gumentów użytecznych w czasach nowych, ostatnio cieszący  się 
wzmożonym zainteresowaniem historyków, na ograniczonym a waż-
nym odcinku stał się przedmiotem artykułu Krolla. Wśród pod-
danych nowoczesnej analizie kręgów społecznych szczególnie 
aktywnych w tym zakresie, trzeba przyznać rację Autorowi, że 
dziwnym trafem  zabrakło dotąd  rodów panujących.  Na przykła-
dzie pięciu władców pruskich i niemieckich z rodu Hohenzol-
lernów, poczynając  od Fryderyka Wilhelma III, poprzez Fryde-
ryka Wilhelma IV, Wilhelma I, Fryderyka III (panował wpraw-
dzie jedynie 99 dni, ale uprzednio, jako następca tronu, wywie-
rał znaczący  wpływ na sprawy państwa), a na Wilhelmie II koń-
cząc,  ograniczając  się w praktyce niestety niemal wyłącznie  do 
ważnej co prawda architektonicznej strony fascynacji  średnio-
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wieczem i jego instrumentalizacji (w minimalnym stopniu uwzglę-
dnia Autor także odpowiednie wypowiedzi i deklaracje monar-
chów), spróbował Kroll bliżej określić stopień intensywności, 
formy  i funkcje  „przeżywania" średniowiecza przez wymienio-
nych władców. W swej analizie stara się uwzględnić trzy aspekty 
czy poziomy recepcji: monarchiczny, narodowy i społeczny. Oka-
zuje się, że badani Hohenzollernowie bardzo się między sobą 
różnili, jeżeli chodzi o stosunek do tradycji średniowiecznej. Fry-
deryka Wilhelma III i Wilhelma I mało ona obchodziła, Fryde-
ryk Wilhelm IV w stopniu bodaj najwyższym uległ średniowiecz-
nej fascynacji;  obok cech osobowościowych, należy w tym wy-
padku dostrzegać daleko idącą  (zdaniem Autora nigdy przed-
tem ani potem nie osiągniętą)  ich zbieżność z nastrojami sze-
rokich kręgów społeczeństwa niemieckiego doby przed 1848 r. 
Godne uwagi jest przypomnienie przez Autora (s. 73 n.) jedy-
nej w domu Hohenzollernów „wielkoniemieckiej", uniwersali-
stycznej koncepcji politycznej Fryderyka Wilhelma IV, antycy-
pującej  poniekąd  stanowisko później reprezentowane przez Ju-
liusa von Fickera w jego sporze z obozem „małoniemieckim" 
Heinricha von Sybla. Interesujące  są  też uwagi na temat pre-
ferencji  architektonicznych tego władcy i ideowo-politycznych 
przyczyn odstąpienia  w późniejszej fazie  panowania od gotyku 
na rzecz romanizmu i sztuki bizantyjskiej. Instrumentalizacja 
tradycji średniowiecznych, występująca  w zasadzie zawsze, do 
szczególnego znaczenia doszła w czasach i z inspiracji Frydery-
ka III (który ponoć rozważał, w nawiązaniu  do tradycji śred-
niowiecznych, przyjęcie liczby porządkowej  IV), a zwłaszcza — 
w dość charakterystyczny dla tego władcy chaotyczny sposób — 
za Wilhelma II, kiedy to odwoływanie się do średniowiecza er-
folgte  jenseits aller  Inhaltsbezüge  und  geriet  zusehends  zur bloßen 
Formalität,  niekoniecznie przyczyniając  się do „stabilizacji i sa-
mowywyższenia godności cesarskiej" (s. 82). Podjęty przez Krolla 
temat wymagałby bez wątpienia  dalszych badań i znacznego 
poszerzenia pola badawczego. 

J.  S. 

Józef  Ignacy Kraszewski , Listy  do  Władysława 
Chodźkiewicza,  opracował Stanislaw B u r ko t, Wy-
dawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999, ss. 285. 

Autor Starej  Baśni nazywany jest Tytanem Pracy ze wzglę-
du na ogromną  spuściznę beletrystyczną,  natomiast mało kto 
sięgał do przebogatych zbiorów jego listów. O ile otrzymywane 
przezeń są  niemal w całości zgromadzone w Dziale Rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej, to listy jego autorstwa przetrwałe w nie-
wielkiej części (z ok. 40 tysięcy zachowało się zaledwie 1700) 
pozostają  w rozproszeniu po różnych zbiorach, głównie krajo-
wych, i w dodatku pisane są  bardzo nieczytelnie. Toteż z wdzięcz-
nością  przyjmowane są  kolejne tomy zawierające  bloki kore-
spondencji z określonymi adresatami — po drugiej wojnie świa-
towej ukazało się ich kilkanaście, głównie z inicjatywy i w opra-
cowaniu Wincentego Danka. Kontynuatorem jego dokonań jest 
Stanisław Burkot, który przygotował do druku blok zawierający 
220 listów do Władysława Chodźkiewicza (ok.1820-1898), uro-
dzonego na Podolu, a po wojnie krymskiej osiadłego we Francji 
inżyniera o zainteresowaniach naukowych (orientalistyka) i li-
terackich (powieści, dramaty). 

Pierwszy zachowany list Kraszewskiego do niego nosi datę 
25 II 1860 r., kiedy autor przebywał jeszcze w kraju (Warsza-

wa), następny został napisany dziewięć lat później z Drezna, 
ostatni natomiast 2 III 1887 r. z San Remo, a więc na dwa mie-
siące  przed śmiercią  powieściopisarza. Wiele datowanych było 
z więzienia w berlińskim Moabicie, a następnie z twierdzy w Mag-
deburgu; świadczą  one o zażyłości i przyjaźni obu korespon-
dentów. Dowodzi tego treść listów pisarza, a także ich blok au-
torstwa Chodźkiewicza, przechowywany w Bibliotece Jagielloń-
skiej. Jego znajomość pozwoliła wydawcy wyjaśnić w komenta-
rzach niejedną  zagadkę. 

Pomocy w wydaniu udzielił przebywający  od lat w Pozna-
niu historyk literatury z Charkowa, Wołodymir Wasyłenko, do-
skonały znawca archiwów kijowskich i autor książki  Ukraińskim 
tropem polskich  pisarzy XIX  i XXX  w. (datę jej wydania podano 
błędnie na s. 9). On bowiem naprowadził na ślad bloku zacho-
wanego, w Kijowie, zawierającego  łącznie  ponad 300 listów. Sta-
rannie wydane, stanowią  dziś kolejne źródło do badań nad ży-
ciem i twórczością  Kraszewskiego, a także nad jego epoką  i emi-
gracją  polską  we Francji. 

B. K. 

Gabriel S i l a g i, Ludwig  Traube  und der  Münchener 
Lehrstuhlfür  Patristik  (mit  einem Exkurs: zur Thesau-
rus-Frage),  „Aevum. Rassegna di scienze storiche, 
linguisticheefilologiche"  (Milano) 73,1999,3, s. 837-
-890; Hans C y m o r e k, Lachmanns oder  Niebuhrs 
Geist?  Ein Gutachten  Gustav  Schmollers  zur Wieder-
besetzung  der  Berliner  Professur  für  mittelalterliche 
Geschichte  im Jahr  1902, „Jahrbuch für  die Geschich-
te Mittel- und Ostdeutschlands. Zeitschrift  für  ver-
gleichende und preußische Landesgeschichte" 46, 
2000, München 2001, s. 271-286. 

Czegóż to można się dowiedzieć, wertując  stare archiwalia 
uniwersyteckie! Dwa zbliżone w czasie (1904, 1902) postępowa-
nia w sprawie obsadzenia zwolnionych lub osieroconych katedr 
na dwóch czołowych uniwersytetach Drugiej Rzeszy, dzięki za-
chowaniu się szczegółowej dokumentacji (nie bez pewnej słusz-
ności domyśla się G. Silagi na s. 838: Wenige  Jahre  später wäre 
vermutlich  ein Teil  der  Aktivitäten  im Vorfeld  diskret  telefonisch 
erledigt  worden  und  damit  für  uns verloren  gewesen), przedsta-
wionej przez obu autorów, umożliwiają  wgląd  nie tylko w ofi-
cjalne procedury poprzedzające  nominacje, lecz także — i ośmie-
lam się stwierdzić, że ten aspekt wydaje się bardziej interesują-
cy dla dzisiejszego badacza — w strategię naukową  zarówno 
czynników państwowych epoki wilhelmińskiej (mimo stosunko-
wo znacznej autonomii uniwersytetów i tak decydującej  o obsa-
dzie stanowisk profesorskich),  jak władz samych uczelni i zain-
teresowanych wydziałów, oraz w to co określiłbym jako klimat 
duchowy tej epoki, rzeczywistego końca wieku XIX, na krót-
ko przed katastrofą  I wojny światowej. Niemniej cenne jest też 
światło padające  z wówczas w znacznej części poufnych  mate-
riałów urzędowych na postawy, charaktery, sympatie, antypatie, 
wreszcie zwykłe fobie  bardziej lub mniej wybitnych przedstawi-
cieli intelektualnych elit, ujawnianiu których sytuacje wywołane 
koniecznością  obsadzenia zwłaszcza prestiżowych katedr wybit-
nie sprzyjały. Argumenty rzeczowe przeplatały się z osobistymi, 
polemika sąsiadowała  nierzadko z inwektywą,  prawda że sto lat 
temu jeszcze jako tako limitowaną  akademickimi standarda-
mi. W obu przypadkach poważną  rolę odgrywała argumentacja 


