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RYSZARD ERGETOWSKI 

DOKTORAT CHRYS'fIANA FRYDERYKA PARITIUSA 

Ch. F. Paritius - to postac zapomniana zar6wno w literaturze nie

mieckiej, jak i polskiej. K. G. Nowack poswi�cit mu tylko maly artykulik t; 

przyjaciele ograniczyli si� do spisania kr6tkiego zyciorysu i ulotnego dru

czku 2; w „Breslauer Zeitung" znalezc mozna jedynie nekrologowq no

tatk��; pismiennictwo nasze uczcilo go zaledwie kilkuzdaniowymi 

wzmiankami •. Paritius wart jest jednak obszerniejszego przypomnienia 

ze wzgl�du na sw,i przyjazn z J. S. Bandtkiem i z racji swych zwi,izk6w 

z U niwersytetem J agiellor\skim. 

Ch. F. Paritius urodzil si� we Wroclawiu 29 V 1775 r. i w miescie tym 

sp�dzil cate zycie. Pochodzil z zamoznej rodziny kupieckiej, zasiedzialej tu 

od kilku pokoler\ •. Byl przeto zwi,izany z kulturalnymi tradycjami tego 

osrodka, wyrastaj,ic w atmosferze umilowania ksi,izek i wiedzy. Po-

1 K. G. No w a c k, Pariti11s Christian F-riedrich (Schlesisches Schrifts.teller

-Lexikon oder bio-bibliographisches Verzeichniss der im zweiten Viertel des 

19. Jahrhunderts lebenden schlesischen Schriftsteller von ... , Wroclaw 1836, z. 2, 
s. 112--113). 

2 Paritius Ch. F. Nachlasscnakten, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, 
ms. syg, 2832

1 
f. 5, oraz Am Grabe unseres hochverehrtes Freundes Herrn Christian 

Friedrich Pa.ritius, Doctor der Philosophie und ehmaligen Stadt-Rathe achtungsvoll 

gewidmet von der Familie K., Wroclaw 1849; druczek ten znajduje si� w Bibliotece 
Uniwersyteckiej we Wroclawiu, syg. 4 Gen., i wydaje si�, Ze zar6wno on, jak i po

przednia pozycja Sc\ autorstwa M. F. Kriegera, wroclawskiego kupca, ktöry pozo
stawal z Paritiusem w zaZylych stosunkach. 

3 Nekrolog, ,,Breslauer Zeitung", 1849, nr 133, s. 1478. 
4 H. B a r  y c z, Slqsk a Uniwersytet Krakowski (Alma Mater Jagellonica, Kra

k6w 1958, s. 91 i 195); A. Rom b o w s k i, Navka j,;:zyka polskiego we Wroclawiu 

(koniec wieku XVI - polowa wieku XVIII), Wroclaw 1960, s. 26, 118, 146, 223; 

t e n :i e, J. S. Bandtkiego wroclawska karta biblioteczna, Wroclaw 1956, s. 6; K. L e

w i c k i, Bibtioteka prywatna J. S. Bandtkiego {Biuletyn Biblioteki Jagiel1otiskiej, 
1970, nr 1-2, s. 73). 

5 Zbi6r dokumentöw rodziny Paritiusöw od r. 1669
1 

Biblioteka Unjwersytecka 

we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a
1 

f. 6, 
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cziitkowych nauk udzielal mu zakrystian kosciola reformowanego, po 
czym w latach 1784-1791 ucz,:szczal do Gimnazjum Fryderyc,ianskiego •. 
Po ukonczeniu szkoly sredniej ksztalcil si,: pod kierunkiem inspektora 
budownictwa Kruga, osiiigajqc stanowisko nadzorcy budownictwa 7. Po 
obl,:zeniu Wroclawia przez wojska francuskie na przelomie 1806/1807 r. 
zainteresowania Paritiusa zwr6ciiy si,: ku historii i literaturze Sliiska. 
Pocz'll gromadzic ksiiizki z tego zakresu, stajiic si,: z czasem wlascicielem 
zasobnej biblioteki. Znajdowaly si,: w niej r6wniez polonica, wsr6d kt6-
rych przewazaly tytuly takich autor6w, jak W. Kadlubek, J. Dlugosz, 
M. Bielski, M. Kromer, Sz. Starowolski, S. Nakielski, Sz. Okolski, B. Pa
procki, J. D. Janocki, A. B. Jocher. Nie brakowalo w tym zespole takze 
ksi'lzek napisanych przez najblizszych przyjaci6l Ch. F. Paritiusa zar6wno 
Polak6w, jak i Niemc6w. Nalezaly do nich te, kt6re powstaty pod pi6rem 
J. S. Bandtkiego i jego brata J. W. Bandtkiego-St�zynskiego, dalej dzieta 
G. A. Stenzla, L. Wachlera, J. G. G. Büschinga, J. G. Schneidra '· 

Obok ksiiizek Paritius kolekcjonowal kamienie i gemmy 9• Byl czlo
wiekiem materialnie niezaleznym, nie obarczonym rodzinii, m6gt zatem 
oddawac si,: zbieractwu, nie licziic si� z wysokosci'l zwiiizanych z ta pasj'l 
naklad6w, i podejmowac interesuj11ce go studia 10. W zwiiizku z nimi 
napisal kilka drobnych artykul6w i rozpraw oglaszanych w miejscowych 
czasopismach lub wydawanych jako pozycje zwarte. Pierwsza jego praca 
Geschichte der ersten Breslauischen Buchdruckerey weszla do tomu pt. 
Geschichte der seit d,·eilwndert Jahren in Breslau (Wroclaw 1804) i byla 
przez dlugi czas uwazana za dzielo Ephraima Scheibla. Zamieszanie to 
wprowadzil V. Loewe, mimo iz zar6wno K. G. Nowack, jak i J. S. Band
tkie wyraznie stwierdzali, ze w drugiej cz,:sci tej ksiqzki tekst na s. 1-52 

6 Nazwisko Ch. F. Paritiusa w spisach uczni6w Gimnazjum Fryderycjatiskiego 
wyst�puje od 1785 r.; por. Zweite Nachlese womit auf den 30., 31. März und 

1. April zu dem öffentlichen Examen und den dabey anzustellenden Redübnngen in 

der Königiichen Friedrich-Schute aufs ergebenste einladet D. H. Hering ... , Wroc
law 1785, s. 14; podobnie w latach: 1786, s. 19, 1787, s. 17

1 
1789, s. 15; wykaz6w 

z lat nast�p·nych nie udalo si� odnalei:C. 
7 Paritiana, nominacja z 26 III 1795, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, 

ms. syg. R 2832a, f. 4. 
8 Catalogus Bibliothecae quem sibi comparavtt Christianu.s Fridericus Pariti:us 

Philosophiae Doctor, tami:e, ms, syg. R 2691. 
' N o  w a c k, cw. cit., s. 112-113. 
10 Zachowal si� dokument z 10 VI 1849 r. szacujc1cy m'ajqtek Ch. F. Paritiusa 

na sum� 101 436 talar6w; por. Paritius Ch. F. Nachlassenakten, lnventa.rium, Biblio
teka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 5. Po Smierci swej matki, 
Berty Doroty z domu Bernhard, kt6ra nastqpila 25 V 1820 r., samotny Paritius 
adoptowal 18 IX 1840 r. Helen� Charlott� Wilhelmint::: Schneider z Urazu; ta zmarla 
wczeSniej od niego, tak ii: ostatecznie przy koficu i:ycia pozostal znOw sam; por. 
Paritius Ch. F., Private u, wissenschaftliche Papiere, akt adopcji, tami:e, f. 3. 
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wyszedl spod r�ki Paritiusa "· P6zniejsze jego prace, JUZ podpisywane, 
w kolejnosci chronologicznej przedstawiajr, si� nast�pujqco: Beitrag zur 
Geschichte der Krappischen Capelle, Wroclaw 1806, ss. 38; Collectanea 
zur Geschichte der Befestigung von Breslau (Schlesische Provinzialblätter, 
t. 45, 1807, ss. 436-452); Commentatio brevis ex historia literuria qua de 
quibusdam Silesiis eruditis i.n Polonia muneribus functis, Cracoviae 1816; 
Kurze Nachricht von des König!. Preuss. Ober-Hüttenraths, Ephraim 
Ludwig Gottfried Abt, Leben und Sch,·ijten (Litterarische Beilage zu den 
Schlesischen Provinzialblättern, 1819, s. 183-190, 214-219); Nolala quae
dam de episcopatu Vratislaviensi, Cracoviae 1820, oraz w wersji niemieckiej 
pt. Gedanken und Muthmassungen über das Schlesische oder Breslauische 
Bisthum (Correspondenz der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Cultur, 1820 z. 1, ss. 65-70). Jak widac, Paritius publikowal malo. Pozo
stawil natomiast sporq ilosc material6w przygotowanych do druku b,idz 
wymagaj<1cych jeszcze dalszego opracowania. Jego archiwum obejmowalo 
okolo 90 pozycji 12. W roclawski badacz zdumiewa SW'I pracowitii systema
tycznosciq, zamilowaniem do szperactwa i bibliografii. Z jego notat widac 
doskonal<1 znajomosc spraw slqskich, rozlegl'I wiedz� w zakresie historii 
tej dzielnicy. 

Te bibliofilskie i sl<1skie zainteresowania zblizyly go do J. S. Bandtkie
go, kt6ry w latach 1804-1811 b�dqc bibliotekarzem w ksi<1znicy u Sw. 
Bernardyna cz�sto go w niej wital. Faritius korzystajqc stale z zasob6w tej 
biblioteki wr6sl w ni<1 i pomagal Bandtkiemu przy katalogowaniu ksi&zek, 
z satysfakcjii spisywal genealogiczne i numizmatyczne zbiory, uzupelnial 
skreslon<1 przez swego przyjaciela Kurze Geschichte der Bibliothek zv, 
St. Bernhardin in Neustadl "· Zadomowiony w Bernardynie Paritius 
wzbogacal jej zasoby swymi wlasnymi druczkami, dodajqc przy tym kopie 
rzadkich r�kopis6w "· 

Zazylosc, kt6ra si� w6wczas zadzierzgn�la mi<;dzy obu znawcami ksi&
zek i starozytnosci, przetrwala cale lata i bynajmniej nie oslabla po 
wyjezdzie Bandtkiego do Krakowa. Wroclawski patrycjusz, mlodszy od 
swego przyjaciela o 7 lat, nie posiadal uniwersyteckiego wyksztalcenia, 
zatem nie dziwnego, ze swego koleg� bibliotekarza traktowal z duzym 
szacunkiem i respektem, widz&c w nim mistrza, kt6ry udzielal mu rad 

11 V. L o e w e, Bibliographie der Schlesischen Geschichte, Wroclaw 1927, cz. 1, 

s. 194, p. 2579; Now ack, op. cit., s. 112-113; J. S. Bandtkie, Histo·da dru
karn krakowskich, Kraköw 1815, s. 96-98; uwage na te sprawe zwracal Rom -

bow s k-i, J. S. Bandtkiego wroclawska karta biblioteczna, s. 6. 

12 P-or. Kata.log der Handschriften der Rehdigerana, Biblioteka Uniwersytecka 

we Wroc!awiu, ms. syg, Akc. 1967 KN 3(2), s. 220-221. 

u M. Morgen besser, Geschichte des Hospitals und der Schuie zum Heiligen 
Geisten, so wi.e der Bibliothek zu. St. Ber·nhardir. zu Breslau, Wroclaw 1811, s. 1-2. 

u Rom b o w s k i, J. S. Bandtkiego wrodawska karta biblioteczna, s. 13 i 14. 
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w jego mozolnym przedzieraniu ,si� przez · nie znane mu obszary nauk 
historycznych. 

Kiedy Bandtkie opuscil Wroclaw, Paritius stal si� w tym :miescie rze
cznikiem jego interesow. Odbieral z ·Berlina i Lipska zamawiane dla 
Biblioteki Jagiellonskiej transporty ·ksü,zek; aby je nast�pnie ·wyekspe
diowac do Krakowa. Na pol�cenie swego przyjaciela uczestniczyr w od
bywajqcych si� na Shisku aukcjach: we Wroclawiu (wielka wyprzedaz 
biblioteki Hieronima Scholtza przez Pfeifera i Preussa), w Ustkowie, 
w Olesnicy, wykupuj,ic na nich wedlug otrzymanych za!ecen ciekawsze, 
a brakujqce krakowskiej bibliotece pozycje 1,. Posredniczyl mi�dzy Bandt
kiem a jego wroclawskimi przyjaci6lmi. Przekazywal im nadchodzqce 
z Krakowa listy i wiadomosci, dzielqc si� nimi, szczeg<ilnie z obu im blis
kim E. L. G. Abtem, radcq Gorniczo-Huiniczego Urz�du, zainietesowanym 
jak i oni przeszlosci'l, autorem szeregu artykul6w i rozpraw z zakresu 
historii techniki, g<irnictwa i urzqdzen komunalnych na S!qsku "· Poszu
kiwal na prosb� Bandtkiego wizerunku Marcina Po!aka, kt<irego konterfekt 
przed sekularyzacjq klasztorow znajdowal si� w klasztorze Dominikanow. 
Wypytywal o ten obraz to bibliotekarza F. A. von der Hagena, to J. G. G. 
Büschinga, to Grosshoffa "· Informowal przyjaciela o miejscowych na
ukowych i wydawniczych nowinach. Raz po raz w listach wymienianych 
mi�dzy nimi przewija si� nazwisko M. Morgenbessera, nast�pcy Bandt
kiego na stanowisku bibliotekarza w Bernardynie, J. S. Schneidra, pro
fesora filologii klasycznej w miejscowym uniwersytecie i przelozonego 
biblioteki wroclawskiej 1,;czelni, a takze niepozornego studenta Beinlicha. 
Paritius przesylal do Krakowa listy i ksiqzki od ewangelickiego kaznodziei 
Jaenikego, od frankfurckich kupc6w Estnei'a oraz Gochta rachunki i pa
czki, to zn6w wiadomosci od Weigla z Lipska czy od Uhlmanna i Schrei
bera z Wroclawia '"· Z pomocy „pana Parycjusza" - bo tak polszczono 
jego nazwisko - korzystal w · czasie swych wroclawskich studi6w 
W. A. Maciejowski "· 

15 Listy Ch. F. Paritlusa da J. S. Bandtkiego z 2 X 1812, 14 II, 10 III, 21 IV 
1815, 28 VI, 22 XI 1816, 22 VII 1817, 30 I i 24 III 1818, Biblioteka Jagielloz\ska 

w Krakowie, ms. syg. 7921, k. 13, 47., 49, 52, 6.7, 77, 111, 121, 122. Jeieli chodzi 
o Ustköw, to trudno osijdziC z cal& pewnoScht, czy w liScie Paritiusa z 28 III 1818 r. 
chodzi wlaSnie o t(;· miejscowoSC. Paritius pisze o Waltersdorfie- (a wsi o tej nazwie 
bylo kilka) bc1dZ o Woltersdorfie. 

16 Por. Ch. F. P a r i  t i u s, Kurze Nachricht von des Königl. Preuss. Ober-.. 
-Hüttenraths, E. L. G. Abt Leben und Schriften (Litterarische Beilage zu den 

Schlesischen Provinzialblättern,- \819, t. VI, s. 183-190, i t. Vll, s. 214-219). 
17 Listy Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 10 III i 21 IV 1815, Biblioteka 

Jagiellor'iska w Krakowie, .ms. syg, 7921, k. 49, 52. 
18 Listy Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z X 1812 �r., 14 II 1 21 IV 1815 1 

22 VII 1817, 30 1 1818, tamze, k. 13, 47, 52, lll, 121, 
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Bandtkie, doceniajiic naukowe dociekania swego towarzysza, jego wia
domosci z dziej6w Sl,;ska i zwi,;zanej z nimi bibliografii, znaj,;c jego 
publikacje, a czujiic przy tym wobec niego dlug wdzi�cznosci za kilkule
tnie braterskie przyslugi, podj,;l si� przeprowadzic w Uniwer
sytecie Krakowskim doktory,acj� Parit.iusa. Od kogo wyszla inicjatywa 
w tej sprawie, trudno dzis stwierdzic, zach,owala si� bowiem tylko cz,;sc 
list6w pisanych przez Paritiusa do Bandtkiego. Nie znamy przy tym odpo
wiedzi na nie 20. Pierwsza wzmianka o zamierzonym doktoracie znajduje 

si� w pismie z 2 II 1816 r. Z tresci wynika jednak, i:i: problem ten obaj 
przyjaciele omawiali juz wczesniej (moze nawet bezposrednio ·w czasie 
jednego z licznych przyjazdöw krakowskiego bibliotekarza do Wroclawia), 
w 1815 r. 21 Do tego listu wroclawski bibliofil dol!,czyl r�kopis rozprawy 
pt Commentatio brevis ex historia !itemria qua de quibusdam Silesiis 
eruditis in Polonia muneribus funciis, kt6ra miala stanowic podsiaw,; do 
uzyskania tytulu naukowego. 

Sprawa jednak nie byla prosta, kandydat bowiem nie posiadal akade
mickich studi6w i swe umiej�tnosci badawcze w zakresie nauk humani
stycznych zdobywal jedynie drogq samouctwa. Ten fakt wyra:i:nie 
uwidacznial si� w charakterze jego prac, kt6rym brakowalo „szerszego od
dechu". Cechowal je minimalizm, uchylanie si,; od ocen opisywanych 
zdarzen, brak umiej,;tnosci wyciqgania wniosk6w uog6lniajqcych. Autor 
ograniczal si� przewa:i:nie do zestawiania :i.r6del, eo zreszt,; czynil z wielk,; 
rzetelnosciii i znawstwem. Przy tych wszystkich niedomaganiach swego 
naukowego warsztatu Paritius wykazywal jednak znakomit'l znajomosc 
sh1skiej bibliografii i opr6cz Bandtkiego na pewno nikt mu w tej dzie
dzinie w Krakowie nie m6g! dor6wnac. Poniewa:i: przepisy zawarte w 
Wewn�trznym urzqdzeniu Szicoly Gl6wnej Krakowskiej z 1814 r. opr<icz 
normalnej procedury uzyskiwania stopnia doktora (rygoroza, wydanie 
dysertacji, jej publiczna obrona) przewidywaly mo:i:liwosc nadania tego 
tytulu cudzoziemcom szczeg6lnie zaslu:i:onym ria polu nauki bez egzaminu, 
a nawet dysertacji, skorzystal z tego Bandtkie i cz�sciowo zastosowal je 
do osoby Paritiusa ••. Wroclawski badacz mial przedstawic jedynie prac,; 
doktorskii, z pozostalych zas rygor6w zostal zwolniony. 

u List W. A. Maciejowskiego do J. S. Bandtkiego z 23 vr· 1815, tamie, ms. 
syg. 1874, k. ·75, 

zo Por. R. Er g e t o w s k i, A. S kura, Epistolarna spuScizna. J. 8. Bandtkü:?go 

(Roczniki Biblioteczne, 1964, z. 1-2, s. 123-131). 
21 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 2 II 1816, Biblioteka Jag.ielloii.ska 

w l{rakowie, ·ms.· syg. 1874, k. 39. 
u W podobny spos6b uzyskali doktoraty F. Bentkowski, J. Falkowski, J. Stoe

phasius, F. Skarbek, J. Lelewel. Por. H. B ar y c z, Dwa doktoraty i dwie niedoszle 

habiiitacje (Alma Mater Jagellonica, Krak6w 1958, s. 195). 
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Rozprawa Paritiusa obj�la krotkie biogramy 18 sl.iskich pastorow 
i nauczycieli, ktorzy w czasie wojny trzydziestoletniej, a tak:i:e po pokoju 
westfalskirn, uszli do Rzeczypospolitej i csiedlili si� w przygranicznych 
rniasteczkach, jak Rawicz, Bojanowo, Szlichtyngowa, Srnigiel, Zduny, 
Gorka i Wschowa. Zakladali tarn protestanckie grniny i szkoly, prowadz,ic 
nadal naukow'l i pisarsk'l dzialalnosc. Paritius w swej dysertacji przed
stawil nast�pujqce postacie: Dawida Godofredusa Arnholda, Joannesa 
Brachrnanna, Paulusa Clapiusa, Eliasa lJorninici, Joannesa Caspara Eberti, 
Joannesa Fausta, Jererniasa Gerlacha, Zachariusa Herrnanna, Matthaeusa 
Judexa (Richtera), Andreasa Knoblocha, Joannesa Lehrnanna, Melchiora 
Maroniusa, Friedericusa Opitza, Joannesa Pitiscusa, Jacobusa Rolliusa, 
Christianusa Sigisrnundusa Thornasa, Melchiora Waltera. 

Paritius, przesylajqc swoj rnanuskrypt do Krakowa, prosi! Bandtkiego, 

aby ten zechcial przejrzec tekst i poczynic w nirn poprawki, jakie uzna 
za stosowne. Niebawern w slad za tyrn pakietern podq:i:yl drugi z uzupel
nieniarni, ktore autor pragnq! wprowadzic do r�kopisu jeszcze przed 
oddaniern go do druku. Nalegal przy tym na przyjaciela, aby ten jak naj
spieszniej przygotowal recenzj� rnaj,icej si� ukazac ksiq:i:eczki. Chcial, 
:i:eby wypowiedz krakowskiego profesora ubiegla glosy wroclawskich 
krytykow, poniewa:i: nie spodziewal si� zbyt wielkiej z ich strony przy
chylnosci 23• 

Bandtkie spelnil to :i:yczenie i w pocz,itkach 1817 r. oglosil anonirnowo 
w „Litterarische Beilage" bardzo :i:yczliwe omowienie Paritiusowej publi
kacji. Podkreslal walory dotychczasowych prac wroclawskiego historyka, 
jego surniennosc i wszechstronnosc, je:i:eli chodzi o wykorzystywanie ir6-
del. Najnowszy druk Paritiusa uznal za rzecz peln'l erudycji, nacechowanq 
rzetelnosciq. W sprawach merytorycznych autor slusznie - wywodzil 

Bandtkie - ukazywal Rzeczpospolit,i jako kraj wolnosci i wyznaniowego 
liberalizmu. Mieszkancy S!qska niejednokrotnie korzystali z przychylnego 
przyj�cia, jakiego tarn doznawali. Fala uciekinierow z lat 1653-1654 

obj�la szereg czolowych postaci ewangelickich gmin sh1skich i ukazanie 
ich pisarskiej dzialalnosci stanowi cenny przyczynek do dziajow litera
tury nadodrzanskiej dzielnicy. Kilka drobnych, drukarskich bl�dow po
wstalych z winy autora - konczyl recenzent - nie mo:i:e umniejszyc 
znaczenia ksiq:i:ki "· 

Drugim glosem odnoszqcym si� do Commentatio brevis ... byla krytyka 

drukowana w „Allgemeine Literatur-Zeitung" nie ustalonego autora. 

28 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 2 II 1816, Biblioteka Jagielloil

ska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 59. 
24 Rec. [J. S. Bandtkie], ,.Lltterarische Beilage zu den Schlesischen Provinzial

blättern", 1817
1 

z. 1, s. 20-22, 
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R6wniez i on podkres!a! zywe kontakty istniejiice w ciiigu wiek6w mi(,dzy 
S!,iskiem a pozosta!ymi ziemiami polskimi; przypomina!, ze mieszkancy tej 
dzielnicy nieraz korzystali z opieki Kr6lestwa Polskiego, nawet w czasach 
nietolerancyjnego kr6la Zygmunta III Wazy. Skrz(,tnosc, z j,,kii Paritius 
pozbiera! nieliczne, ulamkowe wiadomosci o 18 sliiskich pisarzach dzia!a
jiicych w Wielkopolsce w XVII w., pracowitosc, z jakii zgromadzi! 
odnosziice sif, do nich ir6d!a, sii godne - jak to podkresla! recenzent -
podziwu. Druki ogloszone przez zaprezentowanych pastor6w i nauczycieli 
nie s,i wielkiego kalibru, ale za to przejawia si� w nich „duch czasu" 
i przez to stanowiii doskona!e uzupelnienie do historii sliiskiej literatury. 
Niekt6rzy z wymienionych przez Paritiusa pisarzy byli juz znani polskiej 
bibliografii; teraz jednak ich kriig dzif,ki wroclawskiemu badaczowi zosta! 
znacznie poszerzony. Tym samym szereg zas!uzonych dla rozwoju pis
miennictwa i nauki postaci zosta!o uratowanych od zapomnienia. Spod 
ich bowiem pi6r wychodzily najcz�sciej teksty polemiczne, 11lotne, ,pod
legajiice szybkiemu zniszczeniu i wykresleniu z pami�ci potomnych ••. 

Trudno jest odpowiedziec, jak przyj�to rozpraw� Paritiusa w srodo
wisku krakowskim. Nie znamy protokolu rady Wydzia!u Filozoficznego, 
na kt6rym zapad!o postanowienie, aby mu nadac doktorat. Dotychcza
sowe poszukiwania podjf,te w Archiwum Uniwersytetu Jagiellor\skiego 
nie przyniosly pozytywnego rezultatu "· Niemniej jednak w „Aktach 
przewod6w doktorskich" musialy znajdowac sif, odpowiednie dokumenty, 
skoro J. Muczkowski umiesci! sliiskiego uczonego w indeksie protnocji 
doktorskich uzyskanych w krakowskiej uczelni "· 

Zachowa! si� natomiast dyplom Paritiusa podpisany 15 V 1816 r. przez 
rektora Walentego Litwinskiego, profesora prawa kryminalnego, oraz przez 
dziekana Wydzialu Filozoficznego J. S. Bandtkiego, profesora bibliografii "· 

Kiedy pif,knie litografowany dyplom dotarl do r,ik wroclawskiego ba
dacza, ten rozradowany usiadl 28 VI 1816 r. nad listem do swego przyja
ciela, pisz,ic: ,,Lieber Freund, für das am 15-ten dieses Ihnen erhalten 
Doctordiplom statte ich und der ganzen Universität meinen ergebenster 
Dank ab". W dalszym ciiigu tego pisma prosi! Bandtkiego o wydanie jego 
dysertacji w liczbie 200 egzemplarzy i o podanie koszt6w z tym zwüiza
nych. Chciic mu sif, przy tym odwdzir,czyc czyms mi!ym za okazywan,i 
przychylnosc, zal,iczyl do listu przesylke, z dwoma drukami Adama Schroe-

u Rec. Literaturgeschichte. Krakau, m. Akadem. Schriften (Allgemeine Litera
tur-Zeitung, 18'17, nr 193, p. 711). 

H Pismo Archiwum Uniwersytetu Jagielloilskiego w Krakowie z 11 IX 1970, 
Lp, 21/70/71. 

27 J. M u c z k o w s k i, Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordi

nis in Universitate studiorum Jagellonica, Cracoviae 1849, s. 440. 
zs Paritiana, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 3. 
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tera: Regni Po!oniae sa!inarllm Vie!iciensium descriptio carmine elegiaco 

(Cracoviae 1564) oraz Psalmus XCI in honorem Alberti a Lasco carmine 

saphico (Cracoviae 1565). Dodawal przy tym: ,,es würde mich freuen, 
wenn es Ihnen einiges Vergnigen machte, dieses Kleinigkeiten anzuneh
men" 29. 

Druk rozprawy doktorskiej przeciiigrn1! si" do 20 XI 1816 r. 10 Goto
we egzemplarze musialy nadejsc do Wroclawia pod koniec roku lub na
wet w pierwszych miesi11cach nast<,pnego (tj. 1817), poniewa:i w zacho
wanym liscie Paritiusa z 22 XI 1817 r. nie ma ju:i o tej sprawie :iadnej 
wzmianki 31_ Liczna rodzina Paritius6w, bracia wraz z Zona.mi, siostra 

z m":iem, przyjaciele, tworziicy towarzyskie k6lko :iartobliwie zwane 
,,Schwägerkreiss", uczcili doktorat Chrystiana Fryderyka ulotnym drucz
kiem zawierajiicym dwie piesni napisane na jego czesc i odspiewane na 
uroczystej wieczerzy wydanej z okazji promocji 32• 

Po uzyskaniu przez wroclawskiego badacza doktoratu zaliczono go, nie
wiitpliwie za spraw11 Bandtkiego, 15 XI 1816 r. w poczet czlonk6w Towa
rzystwa Naukowego w Krakowie. Potwierdza to dyplom tego zgromadze
nia podpisany 20 listopada przez W. Litwinskiego i Pawla Czaykowskiego, 
profesora literatury, pelniiicego jednoczesnie funkcj" sekretarza Towa
rzystwa. Dokument stwierdzal, :ie przyjmuje si<, Paritiusa do grona 
krakowskich uczonych, poniewaz slawa jego erudycji, jego znajomo:§c 
przeszlosci upowa:iniajii do tego kroku. Do aktu tego zostal doliiczony 
statut, w kt6rym mi<,dzy wsp61pracownikami znajdowalo si� tak:i<: naz
wisko wroclawskiego badacza "· 

Ju:i jako czlonek Krakowskiego Towarzystwa Naukowego Paritius wy
dal w Krakowie w 1820 r. nieduzii, mieszcziicii si<, na 15 stronach roz• 
prawk<, pt. Notata quaedam de episcopatu Vratislaviensi, w kt6rej przy
taczal zr6dla m6wiiice o zalo:ieniu pierwszEgo biskupstwa na Sl11sku 
i przedstawial pogla,dy historyk6w na t<; spraw". Sam aprobowal pogliidy 
tych, co twierdzili, i:i biskupstwo w tej dzielnicy zosta!o za!o:ione przez 
Mieszka I w 966 r. w Smogorzowie, w ziemi wo!owskiej, bo ta po!ac 
S!iiska byla. gi;sto zasiedlona, o czym swiadczyly liczne tam spotykane 
znaleziska archeologiczne. Ponadto nieopodal, w Lubiiizu, znajdowal si<, 
centralny osrodek kultu poganskiego, kt<iry starano si<, zniszczyc, osadza-

211 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 28 VI 1816, Biblioteka Jagiellofi-
ska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 67. 

ao List Ch. F. Bar,itiusa do J. S. Bandtkiego z 22 XI 1816, tamie, k. 77. 
u List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 22 VII 1817, tamie, k. 111. 
a2 Zwei Lieder gesungen im frohen Schwäger-Kreiss als ihr Genoss und fi'reund 

Herr Ch. F. Paritius zum Ehre eines Doctors der Philosophie gelangt war ... , Pari
tiana, Biblioteka Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg, R 2832a, f. 3. 

u Dyplom Towarzystwa Naukowego w Krakowie, Paritiana, tamZe, f. 3. 
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j&c' pod jego bokiem biskupstwo. Autor polemizowal z tymi, kt6rzy utrzy
mywali, ze chodzilo tu o Smogorz6w Namyslowski. Udowadnial, ze miej
scowosc ta zostala kupiona przez biskupa Franciszka Ludwika w l 731 r. 
i do tej pory nie miala ni.c wsp6lnego z posiadlosciami biskupimi. 

Ostatni zachowany list Paritiusa do Bandtkiego pochodzi z 24 III 
1818 r." Nalezy przypuszczac, ze korespondencja mi�dzy nimi trwala 
nac:laL Nie bowiem nie wskazuje na to, iz zostala ona nagle przerwana. 
Wi:�cz przeciwnie, kontakiy te nadal musialy byc zywe, skoru po smierci 
krakowskiego profesora w 1835 r. Paritius byl rzecznikiem na terenie 
Wroclawia finansowych interes6w pozostalej po przyjacielu wdowy Zu
zanny Doroty Bandtkie "· Paritius znacznie przezyl Bandtkiego, choc juz 
w 1818 r. gn�bily go choroby, podagra usztywnila mu kolano, a od 1833 r. 
tak niedomagal, ze zrzekl si� funkcji radnego nie mog&c miastu sluzyr 
jak w latach poprzednich. Zmarl 10 VI 1849 r. przezywszy 74 lata 36• 

Jego doktoryzacja w Uniwersytecie Krakowskim przypominala i po
twierdzala stare zwi&zki Sl&ska z t& uczelniq. W samym Wroclawiu istnial 
juz w tym czasie uniwersytet, ale Paritiusa nie z nim nie l&czylo. J ego 
zaslugi w badaniach nad histori& Sl&ska uznano wreszcie i w jego rodzin
nym miescie, nadaj&c mu honorowe czlonkostwo towarzystwa zajmuj&
cego si� sprawami kultury nadodrzanskiego regionu (Schlesische Gesell
schaft für vaterländische Cultur). M6wi o tym dyplom podpisany przez 
prezesa barona von Steina, wiceprezesa S. G. Reichego i sekretarza 
J. Wendta "· Wydany zostal 7 XII 1835 r. niejako dla potwierdzenia, ze 
najtrudniej uzyskac uznanie posr6d swoich. 

DAS DOKTORAT VON CHRISTIAN F'RIEDRICH PARITIUS 

Der Wroclawer Bibliophile und Historiker aus der ersten Hälfte des XIX. Jh. 

(29.V.1775-10.VI.1849) war mit J. S. Bandtke befreundet. Auf Grund seiner Disser

tation Commentatio brevis ex historia literaria qua de quibusdam Silesiis eruditis 

in Polonia muneribus functis wurde Partius mit Bandtkes Unterstützung im Jahre 

1816 an der Krakauer Universität die Doktorwürde verliehen; Paritius wurde 

korrespondierendes Mitglied der dortigen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Bandtlrn 

34 List Ch. F. Paritiusa do J. S. Bandtkiego z 24 III 1818, Biblioteka Jagiel

loilska w Krakowie, ms. syg. 1874, k. 122. 
ss Brulion pisma Ch. F. Paritiusa b. d., Biblioteka Uniwersytecka we Wroc

lawiu, ms. syg R 2832a, f. 5. 

�11 Nekrolog, tamie. Por. N o w a c k, op. cit., s. 122, oraz nekrolog w ,,Breslauer 

Zeitung", 1849, nr 133, s. 1478. 

37 Dyplom: Der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, Biblioteka 

Uniwersytecka we Wroclawiu, ms. syg. R 2832a, f. 3; por. Spis honorowych czfonk6w 
Towarzystwa ogloszony w: Vbe1'sicht der Arbeiten und Veränderungen de: Schle
sischen GeseUschaft für vaterländische Cultur im Jahre 1835, Wroclaw 1836, s. 25. 
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förderte auch die Herausgabe der Arbeit Paritius Notata qu.aedam de eµtscopatu 

Vratislaviensi (Krak6w 1820). 

Die wissenschaftlichen Beitrage des Wroclawer Historikes, der keine Univer

sitätsstudien besass und sich seine Geschichtskenntnisse als Autodidakt erwarb, 

kennzeichnete Minimalismus, Zurückhaltung bei Beurteilungen und Verallgemeine

rungen; Paritius beschriänkte sich auf fleissige Zusammenstellungen von Quellen, 

wobei er übrigens deren ausgezeichnete Kenntnis auswies. Bei seinen deutschen 

Landsleuten hatte er spät Anerkennung gefunden, denn erst 1835, als er zum 

Ehrenmitglied der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur ernannt 

wurde. 




