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JAHRBUCH FÜR GESCHICHTE DER DEUTSCH-SLAV1SCHEN BE
ZIEHUNGEN UND GESCHICHTE OST- UND MITTELEUROPAS, t. I pod red.
G. Mühlpfordta, Veb. Max Niemeyer Verlag, Halle 1956, s. 291 1 nlb.

W końcu ubiegłego roku ukazało się w NRD czasopismo poświęcone specjalnie 
dziejom stosunków niemiecko-słowiańskich. Jak wiadomo, szereg czasopism i wydaw
nictw ciągłych zajmujących się dziejami Europy wschodniej i środkowej istnieje 
w Niemczech Zachodnich, są to jednak na ogół publikacje podporządkowane tenden
cjom „rewizjonistycznym“, w których artykuły o charakterze naprawdę naukowym, 
"starające się bez nacjonalistycznych uprzedzeń rozpatrywać przeszłość wschodnich 
sąsiadów Niemiec, stanowią wyraźną mniejszość. W NRD natomiast brakowało tego 
typu czasopisma. „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, jakkolwiek poświęca wiele 
uwagi dziejom Europy wschodniej, nie może się do nich ograniczać. Wydawany również 
od 1956 r. „Zeitschrift für Slavistik“ zajmuje się filologią i literaturoznawstwem 
słowiańskim. Omawiane czasopismo, nawiązując do postępowych tradycji osiemnasto- 
i dziewiętnastowiecznej slawistyki niemieckiej, może spełnić więc niezwykle pożyteczną 
rolę, skupiając na swych łamach prace tych historyków niemieckich, którzy bez jakich
kolwiek uprzedzeń, kierowani tylko dążeniem do poznania rzetelnej prawdy naukowej, 
podejmują tematykę historii stosunków niemiecko-słowiańskich. Słuszna jest także 
tendencja do szerokiego omawiania i drukowania prac historyków słowiańskich celem 
pełniejszego niż dotychczas zaznajamiania zarówno niemieckiego świata naukowego, 
jak i ogółu z ich poglądami i osiągnięciami.

„Jahrbuch“ wydawany jest przez zespół historyków Uniwersytetu Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze. W 1948 r. na uczelni tej powstała placówka zajmująca się hi
storią Europy wschodniej, od 1951 r. ukształtowana w Instytut Historii Naro
dów ZSRR, mający także Zakład Historii Narodów Zachodnio- i Południowosłowiań- 
skich. Instytut ten prowadzi prof. dr G. Mühlpfordt, który jest zarazem inicjatorem 
publikacji omawianego czasopisma. Przy redagowaniu następnych numerów zapowie
dziany jest współudział pracowników Instytutu Historii Europejskich Demokracji Lu
dowych przy Uniwersytecie w Lipsku, a szczególnie jego kierownika, prof.' dra 
W. Markowa, co niewątpliwie przyczyni się do znacznego poszerzenia tematyki i ze
społu autorskiego.

Jako zasadnicze zadanie Redakcja stawia sobie za cel badanie stosunków między 
Niemcami a krajami słowiańskimi, ze szczególnym podkreślaniem wszelkich styków* 
przyjaznych i tego, co łączyło te kraje z Niemcami. Należałoby życzyć, by te ambitne 
zamiary były w pełni urzeczywistnione i by czasopismo jak najlepiej służyło ęwemu 
wielkiemu celowi: ułatwianiu zbliżenia między Niemcami a Słowianami. Wydaje się 
wszakże, że jeśli Redaktorzy pragną w pełni przysłużyć się tej sprawie, winni by 
większą *uwagę poświęcić nie tylko temu, co łączyło Niemców i ich wschodnich są
siadów, ale i temu, co ich dzieliło. Na pewno potrzebne jest wskazywanie na wzajemną 
współpracę i kontakty w przeszłości. Jest to jednak tylko jedna strona procesu dzie
jowego. Jeżeli pragniemy wzmocnić siłę naszej argumentacji, nie możemy także prze
milczać tego, co, jak i dlaczego dzieliło Niemców od ich sąsiadów. A przecież wokół



tych zagadnień zakradło się chyba najwięcej sporów i nieporozumień, one mają naj
większą zdolność emocjonalnego oddziaływania, toteż pomijanie ich oznacza w gruncie 
rzeczy pozostawienie swobodnej ręki w tym zakresie nacjonalizmowi. Wydaje się też, 
że właśnie można by oczekiwać od historyków marksistów z NRD, by dali zgodne 
z prawdą historyczną wyjaśnienie tych trudnych i często bolesnych problemów.

Pierwszy numer „Jahrbuchu“ poświęcony jest głównie stosunkom niemiecko-rosyj- 
skhn, częśęiowo ukraińskim. Badacza dziejów śląskich zainteresować może specjalnie 
artykuł G. Mühlpfordta o wielkim filozofie Oświecenia, wrocławianinie z pochodzenia, 
Ch. Wolffie, oraz o przejściu od feudalizmu do kapitalizmu na tzw. drodze pruskiej 
w świetle historii Rosji, Polski i Niemiec. Warto zaznaczyć, że Redakcji udało się 
pozyskać współpracę historyków radzieckich, którzy zamieścili również kilka artyku
łów. Całości dopełnia ciekawy zestaw recenzji. Można się spodziewać, że zamiary 
Redakcji poszerzenia problematyki uwieńczone zostaną pełnym powodzeniem i „Jahr
buch“ stanie się jednym z czołowych czasopism poświęconych dziejom Europy 
wschodniej i środkowej.

Józef Gierowski

A. J e l i c z ,  KONRAD CELTlS NA TLE WSPÓŁCZESNEGO RENESANSU  
W POLSCE, PWN, Warszawa 1956, s. 58. v

Celtis jest ważną postacią w dziejach ogólnopolskiego Humanizmu, a więc do
kładne wyjaśnienie jego roli, która nie była dotąd wyczerpująco opracowana, oddałoby 
niewątpliwie bardzo użyteczną przysługę nauce polskiej.

W swej krótkiej rozprawie Autorka przedstawiła czytelnikowi najpierw stosunki 
gospodarcze polskiego mieszczaństwa końca XV w. w ogólności, a w szczególności 
mieszczaństwa krakowskiego, następnie nakreśliła przejawy wczesnego Renesansu 
w ówczesnym Krakowie, scharakteryzowała na tym tle uczelnię Jagiellońską, z kolei 
podała dane biograficzne Celtisa do chwili jego przyjazdu do Polski, wreszcie naszki
cowała pobyt Celtisa w Polsce oraz jego działalność literacką, a na zakończenie podjęła 
się krótkiej próby oceny wpływu Celtisa na rozwój polskiego Humanizmu. Trudno 
rozstrzygnąć, czy w intencjach Autorki rozprawa o Celtisie miała mieć charakter 
naukowy, czy popularnonaukowy (ostatniej przeczyłoby w dużym stopniu podawanie 
obszernych wyjątków z utworów Celtisa tylko w brzmieniu łacińskim), co, oczywiście, 
nie jest obojętne dla oceny pracy.

Podstawą źródłową dla Autorki były utwory Celtisa odnoszące się do jego pobytu 
w Polsce oraz jego korespondencja z różnymi osobami w Polsce1. Jeżeli chodzi o litera
turę przedmiotu wykorzystaną przez Autorkę, to zaznaczyć trzeba, że nie wyczerpała 
wszystkich .wypowiedzi na temat Celtisa ani z niemieckiej, ani nawet z polskiej lite
ratury2, nie mówiąc już o tym, że należałoby także skorzystać z literatury czeskiej,

1 Korespondencję Celtisa przedrukował H. R u p p r i c h  (Der Briefwechsel des 
Konrad Celtis, München 1934) dopiero w 1934 r., jednak dużo wcześniej przed Autor
ką wykorzystali ją uczeni bezpośrednio z rękopisów i dlatego w pracy Autorki nie 
znajdujemy o Celtisie rzeczy zupełnie nie znanych.

2 Pewne zastrzeżenia budzi sposób cytowania literatury. Autorka w załączonej 
bibliografii nie wymienia niektórych pozycji o Celtisie, a na s. 17 podaje ogólną ich 
ocenę bez wymienienia danych bibliograficznych. Odnosi się to do: E. K 1 ü p f e 1, 
De vita et scriptis Conradi Celtis Protuici, Friberg 1827; J. A s c h b a c h, Geschichte 
d. Wien. Universität, Wien 1877; G. B a u c h ,  Beiträge zur Litteraturgeschichte d. 
xchles. Humanismus (Zeitschrift d. Ver. f. Gesch. u. Alterth. Schles., X X \I , XXX, 
XXXI); S. K o ź m i a n ,  Konrad Celtis (Roczniki Poznańskiego Tow. Przyj. Nauk, 
Poznań 1869, V, 1265—1298); M. J e z i e n i c k i ,  O rękopisie biblioteki królewskiej 
i  uniwersyteckiej we Wrocławiu z 1515 r. oznaczonym sygnaturą IV. F. 36 tudzież 
o pismach w nich zawartych, Kraków 1896.

Uważam także, że w celu lepszego zorientowania czytelnika w zagadnieniu nale-


