
RYSZARD ERGETOWSKI 

0 KORESPONDENCJI AUGUSTA MOSBACHA 

Sledzqc zycie i dzialalnosc Augusta Mosbacha, wroclawskiego historyka 
z XIX w., eo ikroik musimy si� potykac o pokazne wyrwy materia
lowe, kt6re w znacznej mierze utrudniajq zbudowanie pelnej, nie obar
czonej wqtpliwosciami czy niedopowiedzeniami jego biografii. Do waz
niejszych z zachowanych dokument6w zwiqzanych z postaciq naszego 
historyka nalezy zaliczyc urz�dowe zapiski dotyczqce jego studi6w w Uni
wersytecie · Wroclawskim i akta odnoszqce si� do staran o uzyskanie_ 
doktoratu w Uniwersytecie Jenenskim, nastf:pnie zasoby wyjasniajqce 
rol�, jakq odegral w Towarzystwie Literacko-Slowianskim, wreszcie 
swiadectwo zgonu 1. 

Te ubogie archiwalia walnie uzupelniajq listy skreslone r�kq A. Mos
bacha. Nie ma ich wiele; zawierajq jednak niejeden „przypisek" do zycia 
i prac uczonego. Niestety, epistoly adresowane do niego nalezq do wy
jqtk6w. Mosbach nie zyw�l ku nim zadnego sentymentu. Darl je na 
strz�pki, sporzqdzal z nich zakladki do ksiqzek lub notowal na ich od
wrocie bibliograficzne zapiski. 

Skoro sama postac A. Mosbacha i jego prace pozostawaly przez znacz
ny okres poza kr�giem zainteresowan badaczy, pr�to nie dziwnego, ze 
r6wniez i jego epistolarna puscizna zostala rozproszona i nie byla publi
kowana. Druku dostqpily jedynie dwa listy do W. Hanki w zbiorze 

1 Do ustalenia fakt6w biograficznych A. Mosbacha sluz� archiWalia Uniwer

sytetu w Jenie ogloszone przez 0. Feyla: Materialien zum Polen-Konnex der Uni

versität Jena im 19. Jahrhundert (Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller Uni

versität JenaiThüringen, Jena 1958/59 H., nr 4/5, s. 545); dokumenty: Archiwum 

Uniwersytetu Wroclawskiego, sygn. B I h. 62, Album mit der Zeugnis der Reife 

in der Philosophischen Facuität inscribirten Studenten 1811-1884 wraz z Allge

meines Studenten Register Philosophische Facultät, Vol. VI, 1837-1839; Archiwum 

Urz�du Stanu Cywilnego PRN m. Wroclawia, Sterben Haupt Register, nr 5123, 

Standes Amt I Stadt Breslau; Archiwum Literatury Muzeum Narodowego w Pra

dze, ms. sygn. 2465 IX B. 16, Towarzystwo Literacko-Slowianskie. Protokoly 1836-

1844. 
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wydanym przez W. A. Francewa, jeden list do F. L. Celakovskieigo opu
blikowany przez F. Bilego, kilka pism do K. Szajnochy w kodeksie 
obejmujqcym korespondencj<:; lwowskiego historyka ogloszonym przez 
H. Barycza oraz fragment listu adresowanego do W. A. Maciejowskiego,
kt6ry ukazal si<:; z inicjatywy J. Bartoszewicza w „Dzienniku Warszaw
skim", przedrukowany z kolei w „Czasie" 2

• 

W wyniku kwerend ustalono istnienie 84 list6w pisanych przez 
A. Mosbacha i szereg adresat6w, z kt6rymi uczony korespondowal, lecz
Iisty pisane do nich nie zachowaly si<:;. N alezaly do nich dokumenty
epistolograficzne zlozone w Bibliotece Narodowej w Warszawie, kt6re
splon<:;ly w czasie ostatniej wojny. Pochodzily one :Ze zbioru autograf6w
dawnego Muz.eum w Raperswilu i obejmowaly listy do Leonarda Chodzki,
Artura Wolynskiego, Karola Wil�a i nieznanego adresata. Tresc tych
przekaz6w jest nieznana. Na�<:;pnie przepadly duze zespoly zgromadzone
w redakcjach takich czasopism, jak: ,,Tygodnik Literacki" (poznanski),
,,Gazeta W. X . .Poznanskiego", ,,Czas" (krakowski), ,,Biblioteka Warszaw
ska", ,,Nadwislanin". Wreszcie listy adresowane do os6b prywatnych: .
Leszka Borkowskiego, Antoniego Lesznowskiego, Kazimierza Wladyslawa
W 6jcickiego, Bronislawa Zaleskiego, Lucjana Siemienskiego, Wincentego
Pola, Wojciecha Manieckiego, Jana Szlachtowskiego, Juliusza Starkla,
J6zefa Lepkowskiego, Mieczyslawa Mierzynskiego, Floriana Ceynowy,
Jana Ernesta iSmolera, Juliana Bartoszewicza, J6zefa Kazimierza Pleban
skiego, Kazimierza Szulca, Henryka Wojciecha Kallenbacha, Konstantego
Zupanskiego, Romana Zmorskiego, Piotra Dahlmanna, Teofila Lenarto
wicza, Waleriana Kalinki, Leona Franciszka Wegnera, Kazimierza Kra
sickiego i Okulickiego.

W odnalezionych w Muzeum Narodowym w Krakowie tekach A. Mos
bacha znajduje si<:; kilka list6w pisanych do niego. Ocalaly jedynie te, 
kt6re posiadaly charakter kwerend. Wlqczone do notatek stanowily ich 
uzupelnienie. Jest ich l;aledwie 4, i to niekt6re Sq uszkodzone przedar
ciami. Dwa z nich wyszly spod r<:;ki Aleksandra Przezdzieckiego, jeden 
pochodzi od Ernesta Gotfryda Wilhelma 1Strehlkego i jeden ·od J 6zefa 
Lekszyckiego. 

Pewnym uzupelnieniem korespondencji A. Mosbacha jest kilka list6w 
pisanych przez wroclawskich student6w protegowanych przez niego wo-

2 Pisma k'Wiaczeslawu Hanki iz slawianskich zieml', wyd. W. A. Francew,

Warszawa 1905, s. 806, 807; Korespondence a zapisky Fr. Lad. Celakovskeho, wyd. 

F. Bily, t. IV, Praha 1933, cz. I, s. 90-91; Korespond.encja Karola Szajnochy, ze

bral, wst�pem i przypisami opatrzyl H. Barycz, t. I, Wroclaw 1959, s. 266, 267, 270,

323, t. II,_s. 207, 210, 324, 416. Wyjcitki z listu Augusta Mosbacha do autora Historii
prawodawstU? slowiaiiskich: ,,Dziennik Warszawski", 1852, nr 47, oraz 1,Czas", 1852,

nr 45.
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bec K. Szajnochy i A. Bielowskiego. Sq to pisma Stanislawa Maronskiego, 
Teodora Jakowickiego i Juliana Niemczewskiego. W zwiqzku z osobq 
A. Mosbacha pozostaje takze list Lucjana Siemienskiego polecajqcy go
Hipolitowi Skimboro�iczowi jako ewentualnego wsp6lpracownika „Prze
glqdu Naukowego" i list Kazimierza Krasickiego zwerbowanego przez
wroclawskiego historyka dla bibliotecznych poszukiwan podejmowanych
przez Augusta Bielowskiego.

Zasadniczy zrqb list6w A. Mosbacha stanowi zesp6l 30 autograf6w 
zgromadzonych w Bibliotece im. Ossolinskich we Wroelawiu. Sq to pisma 
slane do K. Szajnochy (7), A. Bielowskiego (18), W. K�trzynskiego (2), 
J. Szujskiego (3). Nast�pny eo do wielkosci zbi6r, obejmujqcy 14 list6w,
zachowal si� w Bibliotece Jagiellonskiej. w Krakowie. Nalezq do nich
epistoly przeznaczone dla ;J. I. Kraszewskiego (12), M. Bobrzynskiego (1),
K. J ablonskiego (1 ). Trzeci z wi�kszych zestaw6w, zlozony z 12 list6w,
posiada Biblioteka P1AN w Krakowie. Ich adresaci to: W. A. Maciejow
ski (4), A. Z. Helcel (6), J. Lekszycki (2). Archiwum Gl6wne Akt Daw
nych w Warszawie wsr6d material6w pochudzqcych z dawnego Archi
wum Przezdzieckich posiada 12 list6w przeznaczonych tlla Aleksandra
Przezdzieckiego i 1 do nieznanego adresata. iPozostale zespoly Sq mniej
liczne. Nalezq do nich listy pisane do W. Hanki (2), Fr. Celakovskiego
(1), F. Pafacki,eigo (2), J. E. Purky.niego (3), wszystkie ·zllozone w Mu-zeum
N.arodowym w Pradze. Nast�pnie 3 autografy adresowane do M. Perl
bacha odnaleziono w Archiwum Literatury Niemieckiej Akademii Nauk
w Berlinie. Archiwum PAN w Warszawie posiada 1 list do W. A. Macie
jowskiego, Biblioteka PAN w K6rniku 2 listy do W. K�trzynskiego i Bi
blioteka Narodowa w ·Warszawie 1 list do J. Peszkego.

Korespondencj� A. Mosbacha otwierajq dwa listy do W. Hanki pisane 
w 1841 r., a ,ziamy!ka jq ]ist pirzeslainy do J. I. Kms.zewskiiegio w 1877 r. 
Pomi�dzy pierwszymi listamj a nast�pnym z zachowanych (do K. Szaj
nochy 1852 r.) isthieje jedenastoletnia luka, kt6ra pochlon�la epistolarne 
pamiqtki wymieniane z przyjaci6lmi w okresie mlodzienczych' niepoko
j6w lat czterdziestych mi�liönego stulecia. Hose odnalezionych autogra
f6w w przekroju rocznym. waha si� od 2 do 5. Maksymalna liczba przy
pada na rok 1860 i wynosi 11 list6w. Zatem niezaleznie od strat (niekt6re 
lata w okresie od 1852 do 1877 r. Sq zupelnie puste) korespondencja 
A. Mosbacha nie byla zbyt cz�sta.

Listy A. Mosbacha posiadajq kilka dosc �atwych do uchwycenia zna
tndJon. Elementy osoiooste, utrizymane w tcmie poiufalym, wyist�pujq bardzn 
rzadko. Pewien odcien intymnosci pojawia si� jedynie w listach do „ko
chanego J 6zia" Lekszyckiego i cz�sciowo do W. A. Maciejowskiego. Tu 
.mozna znalezc nieco drobiazg6w z zy.cia osobistego wroclawskiego mi-
zantropa, troch� wiadomosci o zdarzeniach na terenie miasta i sporo 
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nowin z wlasnej pracowni, mieszczqcej si� w skromnych pokoikach przy 
ul. Odrzanskiej lub Garbarskiej. 

Na og6l jednak we wszystkich listach dominuje sucha rzeczowosc 
bibliograficznej informacji. Dzi�ki temu jednak stajq si� one doskonalym 
zwierciadlem naukowego warsztatu naszego historyka, ukazujqc ustalanie 
si� kilku zasadniczych linii jego zainteresowan. Biegly one ku rozleglym 
terenom mediewistyki, wydarzeniom wieku siedemnastego, zagadnieniom 
polsko-rosyjskim, epoce legionowej. Nie omijaly slowianskiej historii 
i folkloru, smialo wkraczaly do dziej6w polskiej literatury, a nawet ze 
smakiem i znawstwem osiadaly wsr6d leksyki. 

Tak zatem korespondencja prowadzona z A. Przezdzieckim, A. Bie
lowskim i K. Szajnochq stanowi zalqcznik do badan nad Kronikq wielko

polskq, nad pisarstwem Janka z Czarnkowa, nad zabytkiem o dziejach 
Piotra Wlostowica. Wymiana list6w z W. K�trzynskim to przede wszyst
kim zagadnienia zwiqzane ze sprawq unii lubelskiej i posrednictwo mi�
dzy osrodkiem k6rnickim a R. Roepellem. Kontakty z J. I. Kraszew
skim obj�ly kwestie rosyjskie i szeroko rozbudowanq wymian� poglqd6w 
na dzieje legion6w i pami�tniki odnoszqce si� do tej epoki. tqcznosc 
z J. Szujskim, A. Z. Helclem i M. Bobrzynskim nosi wyrazny stempel 
„literackich przysluzek". A. Mosbach wydobywal dla nich z miejscowych 
archiw6w, mimo - jak twierdzil - zazdrosnego skrywania przez G. A. 
H. Stenzla przed oczami naszych historyk6w, szereg odnoszc:1cych si�
do slqsko-polskiej przeszlosci dokument6w 3

• Niekt6re udawalo si� ko
piowac dopiero po dlugiej „lataninie", a gdy i to nie skutkowalo, A. Mos
bach uzyskiwal je przy pomocy „skromnej kolacyjki i paru kuf bawara".
Wsp6kzesni, zresztq chyba calkiem sfüsznie, uwazali go za znakomitego
archiwist� i encyklopedyst�. Stqd cz�sto zwracano si� do niego o rad�
w sprawie zr6del, uciekano si� do jego pomocy w kwestiach wqtpli
wych, kt6rej - na przek6r swej kostycznej naturze - nigdy nie skqpil,
zyskujqc opini� czlowieka „poczciwego" i uczynnego. Dla naukowc6w
niemieckich byl niezawodnym ekspertem spraw polskich, szukali zatem
u meg,o ·i!Ilformaicji o itriopionych pr.zez siebi,e ,po1anrl.kaoh ibqdz ocziekiwali
upewnien eo do poprawnosci swych interpretacji.

K�l'ka list6w do J. E. Pu!flkyn!iego i F. L. Ce'la'kov,sldego, wysylanych # 

okazjonalnie z racji imienin, Nowego Roiku czy pod:zJi�kowan za iksiqzki, 

3 Wr�cz przeciwmi opini� o G. A. H. St,enzlu wyrafal K. Szulc w swym liscie 
pisanym do A. Bielowskiego 12 IV 1853 r: ,,P. prof. Stenzel, obecny zarzqdca ar
chiwum, jest bardzo uczynny i pelen poswi�cenia dla rzeczy naukowych i jestem 
przekonany, ze gdyby kt6ry z ziomköw zechcial poswi�cic ze sto talaröw na po
krycie kosztöw odpisu, p. prof. Stenzel ch�tnie by si� postaral o dokladne kopie 
wszystkich tutejszych dokumentöw do historii polskiej si� odnoszqcych". Biblio
teka im. Ossolinskich we Wroclawiu, ms. sygn. 2432/II, t. IV, k. 280. 



344 R. Ergetowski

nie wychyla si� poza sztywne r.amy konwencjonalizmu. Dyktowane 
dystansem wynikajqcym ze znacznej r6znicy wieku (kiedy A. Mosbach 
byl studentem, zar6WIIl!o J. E. Purkyinie, jak i F. L. Celia�ov1ski naleze:Ji 
juz do rglosnych i uznanych slaw uniwersyteckich), mimo calej umow
nosci i skr�powania,, ukazujq jednak szczere przywiqzanie i szacunek 
zywiony do obu czeskich uczonych. 

Czasem w odmierzony, nieco. sztuczny tok zdan A. Mosbacha wkradal 
si� nagle ton gniewu. Autor porzucal w6wczas precyzyjnq logik� stoso
wanq w budowie swej narracji i jego pi6ro stawalo si� zamaszyste, by 
z pien,iackq swadq konstruowac piramidy impertynencji. J ego trudny, 
niezr6wnowazony charakter dawal raz po raz znac o sobie, kiedy z satys
fakcjq, cz�sto za urojone wobec siebie przewinienia, z irytacjq rzucal 
„grzeczne grozby". Tego rodzaju dysonans wkradl si� do korespondencji 
prowadzonej z K. Szajnochq, kt6ry narazil si� A. Mosbachowi obci�ciem 
jego „Korespondencji" w „Dzienniku Literackim" i odmiennq ocenq 
„.Przeglqdu Poznanskie,go" oraz „Gon.ca". Slowa urazy spadly r6wniez 
na J. I. Kraszewskiego, kiedy zbyt marudzil z odeslaniem przekazanego 
mu r�kopisu pt. Boleslaw Chrobr.y, nie m6wiqc juz o inwektywach, kt6-
rymi impetyk obrzucil F. Palackiego za udzial w katolickiej procesji i fa
woryzowanie „jaszczurczego plemienia" jezuit6w. Po wyparowaniu furii 
A. Mosbach poczynal zwykle zalowac swych wystqpien i prawie zawsze
uderzal w lament, w tony skruchy i przeprosin: ,,Co si� stalo, nie
odstanie, ale tusz� sobie, ze nieporozumienie, jakie zaszlo mi�dzy nami,
ulecialo z dymem a poszlo w niepami�c na · wieki wiek6w amen". Ko
respondenci przewaznie okazywali si� wyrozumiali i odpuszczali sw.ar
liwcowi jego nietakty, nadal prowadzqc z nim wymian� list6w.

Polszczyzna epistol A. Mosbacha jest na og6l poprawna i tylko spo
radycznie trafiajq si� w nich potkni�cia gramatyczne; bl�dy ortograficz
ne pojawiajq si� rzadko, choc w pracach r�kopismiennych mozna natknqc 
si� na „muzg" itp. ""'-

Sty l A. Mosbacha przez dosadnosc okreslen, przejrzystq i jasnq bu
dow� zdan sprawia, ze ·1ektura jego list6w pomimo naukowego pedan
tyzmu ich tresci nie jest nuzqca. Pismo swe utrwalal atramentem, kre
slqc zapis starannie i czytelnie, z reguly uzywal kart gladkich z papieru 
dobrze znoszqcego czas, wyjqtkowo podleg.ajqcego drobnym uszkodze
niom, jak np. w listach slanych do A. Przezdzieckiego. 

Korespondencja A. Mosbacha mimo iz znana jest jedynie w swej 
ulamkowej postaci, ukazuje jednak dosc dokladnie udzial wroclawskiego 
historyka w tw6rczych wysilkach wielu osrodk6w w kraju i za granicq. 
Widac, jak docieral do Poznania, Krakowa, Warszawy, Lwowa, K6rnika; 
podtrzymywal kontakty z Berlinern, Kr6lewcem, Budziszynem, Pragq, 
Dreznem i Paryzem. Zachow.ane listy ukazujq, jak na przek6r trudnym 
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warunkom, w jakich przyszlo mu dzialac (brak oparcia o naukowq in

stytucj�, skromne warunki materialnej egzystencji), swq wytrwalosciq 

i umilowaniem przedmiotu badan osiqgm1l to, ze kroczyl z gl6wnym 

nurtem naszej rozwijajqcej si� dziewi�tnastowiecznej historiografii, ze 

wnosil do niej sw6j udzial jako reprezentant polskiej nauki z peryfe

ryjnego w6wczas dla niej Wroclawia. 

'OBER DIE KORRESPONDENZ VON A. MOSBACH 

Da die Archivalien, die sich auf den wroclawer Historiker aus dem 4IX. Jh., 
August Mosbach, beziehen, sehr arm sind, spielem die ,von ihm geschriebenen Briefe 
beim Aufbau seiner Biographie eine wesentliche Rolle. Zerstreut in polnischen und 
ausländischen Bibliotheken blieben sie leider nur in Bruchstücken erhalten. Es 
fehlen dagegen an ihn gerichtete briefliche Überlieferungen, da er sie systematisch 
vernichtete. 

Festgestellt wurde das Bestehen von 84 Briefen an folgende Adressaten: 
K. Szajnocha (7), A. Bielowski (18), W. K�trzynski (4), J. Szujski (3), J. I. Kraszew
ski (12), M. Bobrzy:nski (1), K. Jablonski (1), W. A. Maciejowski (5), A. Z. Helcel
(6), J. Lekszycki (2), A. Przezdziecki (12), W. Hanka (2), F. L. Celakovski (1), F. Pa
lacky (2), J. E. Purkinie (3), M. Perlbach (3), J. Peszke (1), an einen unbekannten
Adressaten (1).

Persönliche Angelegenheiten treten in den Briefen selten auf. Ihren Inhalt 
bilden meistens sachliche Ratschläge und literarische Neuigkeiten. Seine Briefe 
sind deshalb für einen Forscher, der die Entwicklung des wissenschaftlichen und 
publizistischen Schrifttums von A. Mosbach verfolgt, eine wertvolle Quelle, wo so 
mancher Hinweis zu seinem Schaffen enthalten ist. Sein polemisches, oft sogar 
streitsüchtiges Temperament verursachte, daß die geführte Korrespondenz nicht 
selten mit einem unangenehmen Missklang endete. 

Festgestellt wurden auch Empfänger von Briefen, die nicht erhalten geblieben 
sind. Ein Teil dieser Schriftstücke ist im letzten Kriege vernichtet worden, andere 
wurden von den Empfängern selbst vernichtet. Dies bedeutet einen erheblichen 
Verlust für die Forschungen über die Entwicklung der polnischen Wissenschaft in 
Wroclaw im XIX. Jh. 




