
ALOJZY S. MATYNIAK 

KONTAKTY KULTURALNE POLSKO-SERBOLUZYCKIE W XVIII W. 

S�owianozmawcze badania naukowe, a przede wiszyistkim syistematyc:z
ne ,studia nad stosunJkami mi�zy Slowianami Zachodnimi, odikrywajq 
coraz wi�ej nieznanych falkt6w z dzi,ej6w pol1sko-serboluzyckich stosun
k6w kiu:Iitu1railinych. W 'zlbiorach airchiwalnych i biblitotecznyd.1 Bolski 
i !kraij6w 1sq1siiednich, a szcizeg6Lnie na samych Luzycach, majldruje si� 
wiele niezwylkle cennych dla tego za,gadnienia material6w, posr6d nich 
zas slady hard.zo ciekawych powiq:zan Jmlturalny�h ipolisko-czesko-islo
wacko-:SeriboluzyiC1kich 1

. Chooiaz „sto1sunlki te nie ibyly stale i trwale, 
lecz czysto ,sporadycme i przypadikowe" 2, to j ednak . i1stnialy i rozwijaly 
si� w wlezlll'osci od aiktuaLnej sytuaiCji obu narod6w, a to w sto1Pt1iu 
znacznie wi�szym, niz si� to dotqd tradtycyjnie ndema1l uwazalo. Sto:sunki 
te byly ez�sto iba,rti'zo bliSkie i serdeozne, a obie st•I"ony docie:nialy ich 
waz.nosc ·_i potrzeb�. 

Slady nowiszych ikdnltaikt6w kiultu,railnych Polaik6w i Serbolill1zyc zan 
wyst�pu;jq juz rni,emal r6wnoczesnie z fa!ktem powstania unii jpeTlsonalnej 
Polski i Salksonii. Wtedy to bowiem „Luzyc,e w pewnej mierze weszly 
w ikrqg W1S1p6lzycia z PolSkq" 3, ile na to po�walal braik wspolnej granicy 

1 Autor m6gl si� o tym przekonac naocznie, prowadzqc poszukiwania mate
rialowe w czasie trzech pobyt6w zagranicznych :· na terenie Luzyc i w niemieckich 
osrodkach naukowych (luty 1947 oraz pazdziernik, listopad i grudzien 1964), jak 
r6wniez w Czechoslowacji (listopad i grudzien 1958). Bardzo cennym informato
rem jest: Wykaz. listow autorow zacho�n'io- i poludniowoslowiaiiskich w biblio

tekach polskich. Opracowal Zesp6l Literatur Zachodnioslowianskich Zakladu Slo
wianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk pod kierownictwem J. Slizinskiego, Wro
claw 1962, s. 201-208 i 328-329. Zob. r6wniez F. Met s k, Bestandverzeichnis des 

Sorbischen Kulturarchivs in Bautzen. Cz. I: Das Restarchiv der Macica Serbska. 
Institut Zljl serbski ludospyt, Budysin/Bautzen 1963, gdzie znalezc mozna dokladm1 
informacj� o bezcennych pozostalosciach luzyckich zbior6w archiwalnych w Bu
dziszynie. 

2 T. S. Gr a b o w  s k i, Kultura i literatura Luzyczan (Straznica Zachodnia,
XV, 1946, nr 12, s. 432). 

3 J. W i d a j e w i c z, Rzut oka na przeszlosc Lu:zyc (Straznica Zachodnia, XV, 
1946, nr 12, s. 382); natomiast W. Ko c h  a n s  k i, Polsko-luziske pocahi (Nowe 
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sasko-polskiej. Wzroslo tez znacz�e Luzyc jako swego rodzaju pomostu 
poil'Sko-1saskiego. 

Poczqtkowo bylo to -zainteresowanie j�·zykiem polskim u swiatlych 
Luzyczan w dobie oswiecenia. I talk Miahal Frencel (1628-1706) w trosce 
o dokladiny i poprawny przeklad Pisma swi�tego .studiowal rowniez jego
polskie tlumaczenie i oparl si� talkz€ na po�skiej piisoWITTi 4• Wymownym
dowotlem j,ego przyinaleznosci do swiata slowian:skiego byl na,pi:sany po
luzyciku Hst do caTa Pi:otra I, kt6ry w czerwcu 1697 r. przejezdzal przez
Luzyce. Frencel prosil o zapo�nanie z narodem serboluzydkim wiel,u
milion6w poddanych cara, kt6rzy - rpodobnie jak oo. - m6wiq „naszq
ser4bskq aföo sa·rmadkq mowq". Podtkreslil _w rum zwiqzek lqc·zqcy nar6d
serboluzydki ·z innymi Slowiainami, kt6rzy wszytscy - jego zdaniem -
pochodzq od trzech braci slowiaruskich: Lec'ha, Ozecha i Rusa, oraz
wszyscy Sq ibra6mri 5• Podobnie i syin Frencela� Abraham (1656-1740),
pierwszy .polihistor luzyoki, wydatnie korzystal takle z pol.skiego slow
nika przy tworzeniu swoic'h glosnych dziel füologicmych, w kt6rych wy
kazal zrozumienie potrzeby badania .j�zyik6w slowian.Skich 6• 

Po zwiqzaniu isi� Saiksonii 'Z Polskq coraz wi�cej stu'.den t6w ipolskich 
przybywalo do Liipska na studia teologii ewangelickiej na tamtejszym 
Uniwersytecie, na kt6rym juz w lkoncu �VII w. istnial lektora,t j�zyika 
pol1skiego. Tarn z,etkn�li si� z innymi studentami slowianskimi, stanowiq
cymi w6wczas mniej wi�cej czwartq cz�sc og6lu student6w Uniwersy
tetu Lip.ski,ego. W ich gTOnie znalezli si� r6wniez niielicmii Seriboluzyc.za
?ie, kt6rym mimo �rzeogromnych truld:nosci udalo si� zaipisac na Uni
wer.sytet. W takim gronie musialo oczywisde dojsc do wzajemnego zbli
zmia student6w na.rodowosci 1slowianskich, a wi� taikze Po1ak6w i Ser
boluzyczan 7. 

Slowjanstwo. Mesacna priloha nowin „Nowa doba", Budysin, I, winowc 1947, 
nr 3), uwaza bl�dnie, ze nie mialo to zadnego wplywu na wznowienie kontaktow 
polsko-serboluzyckich. Poglqdowi temu przeczq niektore z podanych tu wynikow 
badan. Zob. takze E. Wi n t e r, Die Pfl.ege der west- und südslavischen Sprachen 

in Halle im 18. Jahrhundert, Berlin 1954,' s. 10. 
4 J. Go l q b e k, Literatura serbskoluzycka, Katowice 1938, s. 42-44; zob. 

rowniez R. Je n c, Stawizny serbskeho pismowstwa, t. I, Budysin 1954, s. 69, 
oraz J. M l y n k, 400 let serbskeho pismowstwa, Budysin 1960, s. 4. 

s J. Pa t a, Zawod do studija serbskeho pismowstwa, Budysin 1929, s. 79; 
Go l q b e k, op. cit., s. 43; Gr a b o w s k i, op . cit., s. 435; R. Je ne, op. cit., s. 76; 
zob. takze P. N o  w o  t n y, Die Bedeutung der slawischen Wech.;elseitigkeit für 

die Entwicklung der sorbischen Literatur und Wissenschaft, besonders in der 2.

Hälfte des 19. Jahrhunderts (Sonderdruck zum V. Internationalen Slawistenkongress 
Sofia 1963 aus „Zeitschrift für Slawistik", t. VIII, s. 212). 

6 A. Fr i n  t a, Slovanske vlivy na iiteraturu Luzickych Srbü (Sbornik slavi
stickych praci venovanych. IV. mezinarodnimu sjezdu slavistu v Moskve, Praha 
1958, s. 135). R. Je n c, op. cit:., s. 80 i 82. 

1 P. N e  d o, Ze stawiznow „Sorabije" (Rozhl�d, VII, Budysin 1957, s. 69-74), 
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Studenci Wydzialu Teologic:znego Uniwensytetru Lipslkiego tworzyli 
dobrowolne zrzesz,e111d.a, tzw. kolegia liulb towarzystwa kaznodziej!Sikie, 
wsr6d 111ich takze i •sloiwianiskie, w celu doskona1lenia si� w moiwie oj
czy1st€j. Studenci polscy zorganizowali tarn bardzo wczesnie Polskie To
warzystwo Kazinodziejskie (1706), ,sku;piajqc w nim - eo warto szcze
g6lnie podJkreslic - r6wnd.ez swych riodaik6w z utiraconych ziem poh;kich, 
gl6wnie ze Slq1Ska, kt6ry stal si� ter�·z waimym ipomostem mi�y Po1skq 
i Saksoniq bqdz mü�dzy Polskq i do Sa,�sonii nalezqcymi Luzycami 8

• 

Polacy konta-ktowali si� ze swymi kolegami serboluzyckimi i wywarli 
bezposredni wplyiw na podobne ich poczynania 9• 

Juz u poczqtiku doby oswiecenia �oz;poczql :si� ,proces uswiadomienia 
narodowego Serboluzyczan i przeciwistawiania 1si� przez nich zakusom 
wzmagajqcej si� germaniwcji. W Pradze ipowstalo serboluzyclkie semina
rium duchowne (1706), !ksztakqce w ,sl,01Wianskiiej aitmo1sferze JPrzyszlq ka
toiJ.icikq inteligencj� serboluzy,cikq 10

. Wkr6tce potem zalozono Luzyckie 
Toiwarzystwo Ka·:modziej1skie w Liipskiu (1716), dzialajqce pod haslem 
,,Soralborum saluti" 11, a p6zmiej podobne w Wittenberr,dz€ {1749), ;przy-

podal niezmiernie ciekawe dane o studentach slowianskich w Lipsku; autor ni
niejszego opracowania natrafil w archiwach lipskich na dalsze materialy, kt6re 
zostanc4 oddzielnie opracowane. Zob. Die jüngere Matrikel der Universität Leipzi11 

1559-1809 . .,, herausgegeben von G. Erler, t. III, Leipzig 1909. 
a A. R o m  b o w s k i, Polskie kolegium kaznodziejskie w Lipsku na poczq.tku 

wieku XVIII (Przeglc4d Zachodni, 1959/I, s. 155-162), pisze o studentach Po1akach 
ze Slc4ska; bardzo ciekawa j�st wiadomosc, ze gratulujc4cy Polakowi Lincltemu 
ukonczenia studi6w z tytulem magistra dziekan Wydzialu Teologicznego prof. Jan 
Cyprian byl rodem z Rawicza i seniorem „nacji polskiej" na Uniwersytecie 
Lipskim; pochodzc4cych ze Slc4ska czlonk6w kolegium polskiego nazwal on ludzmi 
,,narodowosci polskiej"; zob. r6wniez W i n t e r, Die Pflege ... , s. 10, i Ne d o, 
op. cit., s. 69. 

9 W gronie student6w polskich ze Slc4ska znalezli si� m. in. dwaj inni z terenu
Luzyc: Johann Kuntze ze Zgorzelca i Gotthard Senftleben z Zagania. Trudqo 
okreslic dokladnie ich narodowosc, jednak fakt ich kontaktowania. si� ze stu
dentami po1skimi przemawialby za ich slowianskoscic4 i m6glby prowadzic na 
slad kontakt6w polsko-serboluzyckich wsr6d student6w slowianskich w Lipsku. 
Zob. R o m  b o w s k i, op. cit., s. 156. 

10 G o l q b e k, op. cit., s. 49, i R. J e n c, op. cit., s. 193.
11 K. A. J e n  c, Serbske predarske towarstwo w Lipsku wot U�ta 1716-1866

(Casopis Macicy Serbskeje - dalej skr6t: CMS -, XX, 1967, s. 465 i n.), podaje 
wykaz czlonk6w zalozycieli: 1. Jan Bohumil As t (Haloza) z Budysina (1695-
-1719), 2. Hodan Zachariasz Ser a c  h z Krjebje (1693-1758), 3. Jan M o  s a k
z Njeznarow (1694-1721), 4. Jan Jurij B j a  r z Laza (?-1724), 5. Jurij K n j e  z k
z Maleho Dazina (?-1757), 6. Jan Kfescijan B u 1 i t i u s z Kfisowa (1696-1751).
Oni to 10 XII 1716 r. zalozyli w Lipsku „Serbske predarske towarstwo" (Wendi
sches Prediger-Collegium), aby doskonalic si� w mowie serboluzyckiej. Zob. r6w
niez F. Met s k, Prehlad stawiznow (Serbska sula, Budysin 1955, s. 12); E. Wo 1 f
g r a m m, Die RoUe der Universität Leipzig bei der nationalen Wiedergeburt
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czyniajqc siE: do oslabienia akcjri wynaradawiania luzyckich ewangelik6w. 
Pierwsze wü;c osriotd!k!i 'budzenia si.E: z letaTlgru ducha narrodowego Seribo
l1uzyczan majdowaly siE: poza grainicami Luzyc 12• 

Waznym ,slmpi1skiem mlodziezy slorwian1skiej bylo wtedy taikze Halle. 
Okazywano tarn w±ele wirn.teresowania spraiwie ucisnionych narod6w slo
wiaillskich oraz troskri o piel�gnowanie jE:zyik6w zachodniosli0iwianski:ch, 
m. in. s�boluzyckkh i po,l1skiego. Tmszc•zono siE: r6Wlllierz o obsadE: wol
nych parafii luzycikich :nie tyllko emi.girantami czeskimi i s:lowacikimi, ale 
i Polaikami 13. Wi��q rolE: odeg,ral tu trw6rca niemiedkiej slalWistylki Hein
r,ich Mfä:le (1676-1739). Nauczyl siE: ipo ,pobmu, serboluizyciku, czeisku 
i rosyj1sku, a pracy dla Slorwiaillszezymy poswd.E:cil cale zycie, szczeg6lnie 
troszczqc siE: o kazdego przy.bylego Serboluzyczarnina lulb luzycoznawcE: 14. 

Jego pr.zyjaciel� Pola:k, Bogumil FabriciU!s (1679-1741) zalozyl dirukarniE: 
serlboluzyckq oraz dokonal przekladu ewangelickiego katechi:zmu (1706) 
i Norwego Testamentu (1709) na jE:zyk dolnoluzycki, a potem dz:ialal 
wsr6d Seriboliuzyczain jako sUJperin-tenidern.t rw Chode�uzu. Faibriciius zaw
sze zyiwo iinteresowal siE: Seriboruzyczanami, <lila kt6rych „so eifrig litera
risch gewiTlkt hatte" 1s.

Unia personaJna PoLskii z Saiktsoniq znae:mie ozyiwila stary szlak komu
nikacyjny z PoLski na zach6d przez Wroda:w, Zg,orze\lec, Budziszyn 
i Drezino. Podr6.forwalo tE:dy wielu wy!bitnych Polak6w, czE:Sto nie wi
dzqc .zamieszikalych nad S:prewq Slolwi.an lufyidkich. Cwsem j ednaik ich 
doistrzegali, o czym swiadczy ta�i mamiienny zapi1s juz z cws6w stanri.isla-

der slawischen Völker besonders 'in der Periode des Vormärz (Ka r l -Ma rx-Uni
vers ität Leipz ig 1409 -1959 , t. I, Leipz ig 1959), oraz recenz ja L. Ha j n e c (Letop is, 
Budysin 19 61, t. V III, s. 214-217 ); No w o  t n y ,  op. cit., s. 212. 

12 G r a b o w  s k i ,  op. cit., s. 50, t rafnie zau wazyl , ze L ipsk stal s i� od po
czqtku XVIII w. pewnego rodza ju Piemontem slow ianskiego ruchu l iterackiego,' 
gdz ie wp ier w sporadycznie, a potem wokol w ielkiej f i r my wyda wniczej B rock
hausa skup ialy s i� w i�ksze poczynania wyda wnicze, wsr6d nich takze polskie 
i serboluzyckie. Zob. r o wniez Go l cl b e k, op. cit., s. 50, oraz R. Jen c, op. 

cit., s. 9 7. 
13 E. Wi nt e r, Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland

im 17. und 18. Jahrhundert, Ber l in 1955, s .  280- 283 i 2 9 0; t e n z e, Die Pflege ... , 

s. 36 i n.; R. Jen c, op. cit., s. 149.
14 A. M i et z s c h k e [F. Metsk], Heinrich Milde. Ein Beitrag zur Geschichte 

der slavistischen Studien in Halle, Leipz ig 19 41, s. 6 4; F. Me ts k, Prehlad ... , s. 212; 
A. S k a r k a ,  Heinrich Milde. Kapitola z kulturnich styku nemeckoceskych 

(Vestnik Kr alovske ceske spolecnost i nauk, Trida F i losoficko-Histor icko-F i lolo
g icka, Praha 19 43, IV , s. 5); R. Jen c, op. cit., s. 150; Wi nt e r , Die Pflege ... , 

s. 39.
1s Za polskosc iq Fab r ic iusa wypow iedz iel i s i� m. in. W. B og u s l a w s k i ,

Rys dziej6w serboluz,yckich, Petersbu rg 1861, s. 2 36 ;  Go l cl b e k, op. cit., s. 47; 
F. Me ts k, Chrestomatija dolnoserbskego pismowstwa, t. I, Ber l in-Budysin 1956,
s. 191, oraz t e n z e, Pfehlad ... , s. 212; Wi nt e r ,  Die Pflege ... , s. 36 i 39.
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wowskich: ,,Rozdme1o!ne i pod obcym wplywem uciisnione plemio111a slo
wiaiiskie zaledwie z trarlycji wiedzialy o sobie, a w wielowiekorwej nie
woli 21naly ty,liko ,pan6w swo:iich, nie siebie. Dose przytoC'zyc, ze ikiedy na 
drworze Stainislawa Augusta ikt6rys z senator6w, WT6ciwszy z Drezna, 
opowiarlal, ze znalazl w S�klsonii Lud m6wii.qcy pordolbnyim do po,l:skiego 
jE:zykiem, sliuchano go z r6wnym ,podziwem jak Kolumba 111a dworze 
Izabeli" 16• 

W okresie sa1skim wielu P.olak6w przebywalo na dworze dr,ezden1skim; 
jezd:zili oni rpo najhlizszej okolicy, styikajqc siE: w6wczas talkze z ludern 
seriboluzycikim. Niekt6rzy z niich rposiadaU 111,a l:Juzycach majqtki ziem
skie 17, eo moglo miec jakis wplyw na pewien chocby wzrost wiedzy 
o Serbol!uzyczan.a-ch i ich slowianski-ej kulturze ludowej, kt6rej duzo
uwa1gi ipoowiE:calo powstale w Zgorzeku w 1779 T. G6moliuzyckie To
wa�zystwo UmiejE:tnosci 1a.

Wed.lu,g ;przyjE:tego w X1VIII w. �czaju 'Studentom konczqcym stru
dia i opuszczajqcym Lipisk pozostali ikoledzy dedylkowali uroczyste wierr
sze pozegnalne. Pod(jbnie i Po1skie Towarz)71stwo Kaznadziejskie mialo 
zwyczaj zeig111ac ruroczyscie swyclh czlo1n1k6w; na ich odijazd z Lipska 
ukladalo i wydarwal10 okolicznosciowe wiersze, przewaznie w jE:zyku pol
skim 19• P6l wiellm p6zniej zainoto1Wa1no padolbny wyipadek na tere111ie 
Luzycikriego Towarzystrwa Ka:zmodiziej1skieigo 20. 

W 1779 T. senior Toiwarzystwa Handrti.j Ruska (1755-1810) napisal 

16 Z niedrukowanych r�kopis6w Dra KaroLa LibeLta (Kraj, R. III, Petersburg 
7 /19 IV 1884, nr 15, s. 21) .. 

17 M. in. Sulkowscy posiadali w polowie XVIII w. dobra Njeswacidlo (Nesch

witz) w G6rnych I:..uzycach. 
18 Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz publikowalo

w swoim „Lausitzisches Magazin" prace dotyczqce I:..uzyc, a ich autorami byli 
niekiedy tak:ze Serboluzyczanie. Cwlowym wsp6lpracownikiem zalozyciela towa

rzystwa K. G. v. Antona byl „jeden z najslawniejszych I:..uzyczan", Jan H6rcanski 

(1722-1799), autor wydanej w 1782 r. w Budziszynie rozprawki pt. Gedanken 

eines OberLausitzer Wenden über das Schicksal seiner Nation. Zob. m. in. 

K. A. Je n c, op. cit., s. 15-17. 

19 R o m  b o w s k i, op. cit., s. 155-158, natrafü na slady dzialalnosci Towa

rzystwa w latach 1721-1723 oraz na uroczyste wiersze pozegnalne czlonk6w tego 

Towarzystwa. A oto fragment takiego wiersza, napisanego przez Jana Fryderyka 

Lipsiusza z Chojnowa, a przeznaczonego dla kolegi Jerzego Szulca, powracajqcego 

po ukonczeniu studi6w uniwersyteckich do rodzinnego Wroclawia: 

Niech i Slctska Ziemia CiE: z radoscict przyjmie, 

Aby kwitnctc moglo Twoje w dobrym imi�! 

Polskie wiersze „na odjazd z Lipska" interesujq nas przede wszystkim ze 

wzglE:dU na temat tego artykulu. 
20 Spraw� t� przypomnial IK. A. J e n  c, op. cit. Tematem tym zajql si� spe

cjalnie 0. W i ca z, P6Lski prelozk serbskeje pesnje z Zeta 1779 (CMS, LXXXIX, 
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wiersz pt. Wottendzenje wot Liepska teho derje dostoineho wulze wu

czeneho Knesa Jana Frie,dricha Mitschka na czesc swego przyjaciela Jana 

F,ryderyka Miclki (1757-1825), 6wcze1snego suhseniorn Toiwa.rzyistwa. 

Dla nas wai1niej1sze Sq jednaik dwa inne faMy: wiersz ten przelozyl na 

j�zy,k polski letktor tegoz j�zy,ka na U1I11wersytede LilJ)skJim, Po1a!k, Sta

n�slaiw Nal�z -Moszczynski {1734-1790) 21, a jego wydanie sfinan1sowal 

tak:ze Polalk, g}osiny ucz{my i podT6Zlllik, Jain Potodki (1761-1815) 22. 

Na szczeg6lne 1podikreslenie zaisluguje tu jeszcze inny fakt, ze „ten 01so

bliwy druiczek polski" to pierwiszy many nam przeklad utwonu ser,bo

luzyckiego na j�zylk dbcy, i to wlasnie na j�'zyik po�ski 23, ,,,/PO raz pierw

szy przekazujqcy Polaiktom nowin� o istnieniu p,oezji luzyckiej" 24• 

Co staniowi tresc tego calkiem dla nais niezwyklego wiersza serbo

luzyckiego, kt6rego j�zyk j,est niemal wysmienity, zwazywszy mlody 

wiek autma, pa21bawionego wlasciwie odpowi1ednich wzor6w w poezji 

serboluzyc!kiej? Przez wiszyistkie szesnascie 21wrotek wiersza Ruski prze

wija si� inieuista!Ilna tmSka o los naTodu serboluzycikiego. Czloinkowie 

Towarzyist1wa wyrazajq w nim iszczery fal i wi,eliki smute!k z powodiu od

jazdu z Lipska J. F. Michl, kit6ry zasruzyl si� ogromnie przy o:dnoiwie

niu patriotycznej dzialalnosci tej 1serboluzyckiej ·o.rganizacji akademic

kiej. .A!utor ukazuj,e Miok� jako ideal se:r.boluzydkiego studenita sluzq
cego prawdzie i kochajqcego sw6j naTod. Wi,ensz stanowi pochwalE: 

Micki i przyipomina jego wysilki podj�te w celiu zj,e!dinoclZenia w.szy,st

kiclh Serboluzyczan na ,terenie Lipska. Dowiadujemy si�, ze Miäka za

ch�cal swych lkoleg6w, by trzyma,Ii 1si� ira�em i .wzajemni,e sobie poma

gali, by uczyli si� wszystkiego, eo moze okazac si� przydatne _ dla Luzyc, 

a szczeg6lnie by doskonalili si� w mowie ojczyistej .. Micka iprzyipominal 

im: 

1936, s. 16-30). Ciekawsze o tym wzmianki pomiesci i w swych pracach o litera

turze serboluzyckiej m. in. Go l q b e k, op. cit., s. 66, i R. Je n c, op. cit., s. 137, 

:>raz W. S z e w c z y k, Antologia poezji luzyckiej, Katowice 1960, s. 21 i in. 
21 Uwagi na temat daty tego przekladu oraz pisowni nazwiska lektora Mosz

czynskiego zamiescilem w artykule pt. Prispomnjenja k naleznosci datuma prenje

ho pfelozka ze serbskeho basnistwa do p6lsciny (Rozhlad, XV, Budysin 1965, 

nr 7, s. 200-�04), wypowiadajqc si� za 1779 r. i brzmieniem nazwiska Moszczynski: 

zob. m. in. S z e w c z y k, op. cit., s. 352; ten drugi temat zostanie opracowa:1y 

oddzielnie na podsta wie moich wlasnych poszukiwan w archiwach niemieckich. 

Formy nazwiska Moszczyn.ski uzyl m. in. S. B. Linde w liscie pisanym w Lipsku 

(18 X 1790). 
22 G o l q b e k, op. cit., s. 66. 
23 A. Fr i n  t a, Luzicti Srbove a jejich pisemnictvi, Praha 1955; J. P e t  r,

Ze zandzenosce p6lskich pfelockow ze serbsciny (Rozhlad, V, Budysin 1955, s. 253-

-255); R. Je n c, op. cit., s. 137-138.

24 S z e w c z y k, op. cit., s. 21. 
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Mysmy zjednoczeni na Ser:b6w przyszle szcz�scie! 
R6wnoczesnie inapominal ich po p:rzyjaci·elsku: 
Przyjadele, Seiibami bqdzcie ! 
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Oni zas, ze:gnajcic serdecznie wracajq1cego do Luzyc na wohmie 
ojczystego kraju, nie smieli go za.trzymac, Lecz proisili, by docho1wal 
wiernosci idealom, by byl odwazny w •swych wyistqipieniach, dla ulbo
gich laiskaw, a dla bogatych surowy, by ipoz.astal na zawsze ich iprzyja
cielem, by o nich nigdy nie zaJpomnial, po:dobnie jalk 0111i zachowajci go 
gl�boko w sercu 2s. 

Po�ski przeklad Odjazdu z Lipska· Wielce Dostoinego a Wielce Uczo

nego Pana Jana Fryderyka Miczka jest pOlpramny i doslowny. Posiada 
dobrzie zachoiwany rytm. P.rzeklad je1st naiwet lepszy od nrieikit6rych frag
ment6w oryginalu, gdyz j�zy{k polski jest bardziej wyJksztalcony w po
r6wnaniu z chlopskim j�·zyikiem serboluzyokim. Wybitny historyk lite
ratuTy sef1boluzyckiej rpodJk['eslil z uznaniem, ze ipol1ski tlumacz dobrze 
rozumial oryginalnci mOIW� serboluzydkci, eo - j ego zdaniem - wcale 
nie jiest takie latwe 26. 

Chociaz oryginal wie:rsza zagincil, to j ednalk ipo1ski pr:ze!klad j est zna
ny z ddbr,egio od;pi:su; wyikonal go byly ,student i honorowy seinior To
warzy,stwa Jan Krescan Kocor. Odipis ten jest 1pi�kny, doikladny, 1niemal 
bez omyleik i 1posiada dodaitek ipo�skich .sl6w trudno dla Seribo;J:uzyiczan 
zrozumialych. Widocznie osoiba odjpisujcica pol1skie tliumaezenie znala 
doib�ze 6wczesnci pisowni� polskci; nie mogla j·ej sobie wszaikze przy
swoic w talkim stoipniu bez studi01WaJI1ia j�zyika pol1skieigo. Z tego wnio
sek, ze istnialy bliskie zwicizki mi�dzy czlonkami Towarzystwa seribolu
zyclkiego a pol1skim lelktorem Mos�ezyn.skim ora·z ze w ramach prac To
warzyJstwa zajmowano si� talkze j�zykiem pol:skim. Nie jest wy!kluczone, 
ze w:spoljpraoomali 'Z nim polscy studenci, eo rufatwilo wzajemine pozna
nie swych j�zyk6w ojczystych. Warto jeszcze dodac, ze faktem prze
kladu swego wiersza na j�zyk ,polski studenci luzyccy czuH si� wielce 
za1szczyceni 27. 

Nie bez znaczenia jest wiaJdomosc, ze w uroezystosci pozeg111ania 
J. F. Miaki uczest1niczylo htemie dwudziestu Serboluzyczan, zar6:wno 
czlo1nlk6w Towairzyistwa (8 os6b), jak tez innych, zamie1szlkalych w Liip
sku (r6wniez 8 os6b) lu:b _przybylych specjalnie ·z Luzyc ( 4 osoby). Do
kladiny wyikaz na'Z1Wisk umieszez10no na ipi,er\Viszej strnnie utworu, k,t6'ry 
lic_zy razem cztery istrony drulku wyfimnanego na swietnym paipierze 

2s W i ca z, op. cit., s. 16 i n.; Go l q b e k, op. cit.

2s W i ca z, op. cit., s. 21.
21 R. Jen c, op. cit., s. 137.
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w oficynie Langeinhaima w Upsku. Widrnieje tarn tak.ze data wspom
niam.ej uroczyistosci - 18 VIII 1779 r. 28 

Sipecjal!nego om6wienia wyma,ga zaskakujqca wi:adomosc, ze z tym 
hi1stm·ycznym pTlzeciez i dla Seribol!uzycza,n, i dla Polaik6w d['ukiem z,wüi
zal si� na1sz Jan P,otodki. A wi�c juz w tym rdku, u poczqtiku swych im
ponujqcych podr6zy naukowych, a nie dopier,o pi�tnascie lat p6zniej, 
w czasie swej lf>Odr6zy po Slowianszozy�nie lechickiej, Z€tknql si� Po
tocki z Se:rboluzyczanami! W jalki jednalk isposöb juz w 1779 r. osiem
nastoletrni w6wezas Potocki zaiinteresorwal si� Sertboluzyczanami na te
renie Li!pska? I to w 'Stopniu dosc macznym, skoro poikiryl koszrty 
wydania pierwszego pr�eklaJdiu utworu serlboluzyckiego na j�Y1k polski! 

Gruntowny badacz poczqtk6w slowiano2IDaw.stwa ipolskiego wytliaje 
si� nie o tym nie wiedziec; odnotowal jedyinie dosc og6linilkowo, ze Po
todki znafazl wielkie podobie:nistwo mi� j�zykiem czeskim a serbskim 
(luzy0kim) 29

• A wi�c mlody Potocki '2Jllal taikze w jakims sto;prüu mow� 
serboluzydkq. Najprawdopodobniej m6gl jq IPOznac wlasnie juz w6w
czas w Lipsku, SJty1kajqc si� z osrodkami studeint6w slowianskich naj
_prawdoporldbniej ·za posrednicbwem mecenasa uczonych - i podolbnie 
jak on magnata - J6zefa Ale�sand,ra Jablcmowskiego (1711-1777), za
lozyciela lipskiego .towarzystrwa naulkowego „S0cieta1s J ah1onoviana", 
istniejqcego wtedy juz kilka lat (od 1774 r.) 30

. W ten spos6b najprawdo
podobniej Skontalktowal si� wlasnie z lektorem Moszczyniskim 31, .a prze
zen ze slowian1skimi towa,rzystwami akademiakimi, a wi�c talkze z Ser
bolui.yczanami, wznawiajqcymi wlasnie przerwanq dzialalnosc swego 
Towarzy,stwa. Odnowicielem tego Towarzystwa byl J. F. Micka, chyba 
z teglo pawodu popularny w kolach mlodziezy lipskiej. J emu to prze
ciez - jalk juz mowilismy - jest ,poswi�cony wiersz Ruski ip1"zetluma
czony przez Moszczynskiego. To zapeWiile moglo sklonic mlodego erntu
zjast� slowianoznawstwa do umozliwienia biednym pr.zeciez studentom 
serboluzyddm dmku wie:ris2Ja ipozeginalnego dla swego slalWllego kolegi. 

Czy Potodki poznal osobiscie Luzyce? N aszym zd811iem nie mozina 
miec w tej 1sprawie zadnych wqtpliwosci. Stwierdzono przeciez, ze Jan 

2e W i c a  z, op. cit., s. 16. 

29 W. A. Fr anc e w, Polskoje slawjanowiedenije konca XVIII i pierwoj 

czetwerti XIX st., Praga 1906, s. 55, przyp. 1. 

30 J. D o b  r z y n i e  c k a, Jablonowski Jozef Aleksander (Polski slownik bio

graficzny, tom X/2, Wroclaw 1963, s. 225-228); o sympatiach Jablonowskiego dla 

spraw slowia.6.skich swiadczy juz chocby charakterystyczny fakt, ze swoim dzie

ciom nadal on imiona slowianskie: Stanislaw Bozydar, Strzezyslawa, Dobrogmewa 
i Dobrogost Zegota. 

31 Na slad kontaktow Moszczynskiego z Jablonowskim naprowadza mala no

tatka: ,,Moszczenski stanislaw herbu Nal�cz" w Encyklopedii powszechnej, t. XVIII, 

Warszawa 1864, s. 943. 
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Potocki, ,,szlachetny 1slowianofil" 32, prekursor prehrstorii polskiej, kt6-

ry jalko pierwszy postiawil temi� autocht·oni'zmu Slowian i byl auforrem 

memO!rialu w sprawie obrony granic zachodinich 33, byl „jednym z naj

bardziej intereisujqcych umysl6w w Euriopie na przelomie XVIII i XIX 

wie!ku" 34, na1ezal bez zadnej wqtpliwosci do pierwszego rz.E;du ucizo

nych 35 i byl w og6le „ni�po�olitq osdbiistosciq" 36• Podejmuj�c gruntow

ne studia nad najdawniej1szymi dziej1ami Sli0wianszc;zYizny, Potocki nie

og,raniczal si� do 1samego studiowania zradel historycznych 37, a „zadine 

z jego dziel inie bylo pisane z ksiqzek, ale wiszystkie ·z natu�y" 38• Op�ta

ny paisjq pos1zukiwa1I1ia slad6w dawnej Sl,owianszczy.roy, pragnql poznac 

wsp6lczesnosc narod6w 1slowianskich, kt6rych przeszlosc badal 39, i stwo

rzyl wla:snq metod�, :omierzajqcq· do odt,warzania ocUeglych epdk na 

podistawie istniejqcy,ch stosunlk6w 40• Znana jest opimia :pewinego linflant

czyka, wedlug kt&ego Potodki „w rolku 1793 wyjechal do Niemiec, gdzie 
przez killka lat cic:11gle ... bawil Lub ina uczonydh wycieczkach po r6znych 

krainach dawnej Germanii cizas ,przep�dzal" 41• Znany j-est :r6iwniez po

glqd A. Brüdknera, ze Potodki „dbal ,o kazdq ,okruszy,n�, eo by wiedz� 

o Slowiian1szcizymie ipomnozyc mogla" 42• Trudno wi�c ,przyipuscic, ze Po

tociki m6gl w6wcza1s pominqc Luzyce.

32 G o l cl b e k, op. cit., s. 69. 
33 L. Kukulski we wst�pie do ksiqzki: J. P o t  o c k i, R�kopis znaleziony w Sa

ragossie, Warszawa 1956, s. 6-7. Kukulski we wst�pie do innej ksiqzki: J. Po

t o c k i, Podr6:ze, Warszawa 1959, nie wspomnial w ogole o jakichs kontaktach 

Potockiego z Luzycami i Serboluzyczanami; na s. 243-269 zamiescil takze Podroz 

do Dolnej Saksonii (1794), z tresci ktorej nie mozna oczywiscie wnioskowac o po

bycie Potockiego na Luzycach. Moze wyjasnienie tej zagadki kryje si� w zapiskach 

podroznych Potockiego. 
34 P. Smolik w przedmowie do ksiqzki Jana hr. Potockiego podr6z do Turcji 

i Egiptu, Krakow 1924, s. VI. 
35 M. Ba 1 ins k i, Pisma historyczne, t. III, Warszawa 1843, s. 137. 
36 F. Ra w i t a - Ga w r o_ n s k i, Zoryan Dol�ga Chodakowski. Jego zycie 

i praca, Lwow 1898, s. 110. 

31 w i ca z, op. cit., s. 21. 
3s T. W o  j c i e c h o w s k i, Chrobacja. Rozbi6r starozytnosci slowianskich, t. I, 

Krakow 1873, s. 81. 
39 F r a n c  e w, op. cit., s. 49, nie wspomnial wyraznie o pobycie Potockiego 

na Luzycach lub tez o jego kontaktach z Serboluzyczanami poza wyzej przy

pomniamt wzmiankci o znajomosci j�zyka serboluzyckiego. 
4<> Z. K 1 a r n e r  o w n a, Slowianofilstwo w literaturze polskiej lat 1800 

do 1848, Warszawa 1926, s. 31. 
41 Ba 1 i n s k i, op. cit., s. 150. 
42 A. Brüc k n e r, Jana hr. Potockiego prace i zaslugi naukowe, Warszawa

1911, s. 18. Zob. takze H. U l a s  z y n, O Janie Potockim i literaturze Kaukazu. 

Notatka krytyczno-polemiczna, Warszawa 1902, s. 50. 
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Kiedy wi�c doszlo do nawiqzania ,przez Potockiego ibezposrediniego 

kontalk:tu ·z 1samyrni Luzycami? Naszym zdaniem moglo .to na1stqipic: 

1. afüo na oiwej „wie11lüej drndze" ·z Po1ski na Zach6cl, ,gdzie m6gl 

si� z nimi :zetlkm.qc callkiem :przypadkowo, jak 6w przy,pomniany wyzej 

senato� ipo1ski 43, 

2. alibo �ecjalnie jiuz po skontarktowaniu 1Si� z mlodymi Seirboluzy

czanami w osrt0d1ku lipiskim, rnp. w drod1ze ,pow,rotnej do kraju lulb prze

jazdem przez Saksoni� w jedinej ze s:wych podr6zy ipo Eurn,pie 44, 

3. a1bo najip6zniej w czalsie czteroletniej podr6zy po Niemczech

(1793-1796), kt6rq - jak wiemy - pos,wi�cil iszu1foantu slad6w k.ultu

ry slowianskiej na ziemiaoh zamieszlmlych niegdys ,przez Sloiwian; m6gl 

tez wtedy - podobnie jak p6zniej nasi dwaj bezsporni luzycoznawcy, 

/ Micp.al Boibrow,ski i Andrzej Kucha:rski 45 - po�nac nie tyllko Budziszyn 

i je,go dk·olice, ale r6wniez 2'ai1llltere.sorwac 1si� k:si�gozbiorem towa:rzystwa 

zgorzeleckieg,o i zaipoznac 'Si� tarn z ·r�1op:isami i dirulkowanymi ksiqzlka

mi sertboJuzyckimi 46. Dotqd brak j ednaik na 'to zr6dlowe:go potwierd�e

nia 47• 

Czy mozna wi�c uwazac J ana Potookiego za ,,,pierrwszego w og6le 

badacza Luzyc sposr6d Slowian", jak g,o si� zwyklo nazywac? Tak go 

wla,snie na:�al aiutor pierwiszej bodaj hi1storii literatil.llry seriboluzyclkiej, 

J. Golq,belk, przyjmujctc bl�din�e jeg.o ksiq21k� pt. Voyage dans quelques

parties de la Basse Sa·x·e pour la recherche des antiquites Slaves ou

Vendes (Hamiburg 1795) za opis podr6.zy po Luzycach. Ksiqzka ta nato

miast jest jedyinie relacjq z ipodr6zy po Sl'owianiszezyznie polnomo-za

chodniej i nie ma w niej nawet wzmianiki o Luzycaich i Serboluzycza

nach. Po prostu Slowiain ledhidkich, ziamiesmalyah inie,gdys w Dolnej

Saik1sonii, wzi�t,o mylnie za Serb6w, a wi�c i Se:rboluzyczan, zamieszlka
lych we wlasciwej Sa1ks01I1ii 48. 

43 A moze wlasnie z osobq Potockiego nalezy zwiqzac relacj� owego senatora 

o Serboluzyczanach? Potocki byl poslem poznanskim, ,,w spos6b zachwycajqcy

opowiadal, a bylo czego sluchac". Zob. L. De m b o w s k i, Moje wspomnienia,

t. I, Petersburg 1898, s. 153. 
44 Zdaniem T. S. Grabowskiego, przekazanym autorowi listownie, moglo to 

nastqpic najprawdopodobniej podczas przejazdu z Berlina do Czech; ale nie ma 

na to dowod6w. 
45 Relacje z ich podr6zy po Luzycach zostanq oddzielnie opracowane. 
46 W okresie kilkuletniej podrozy Poiockiego po Niemczech biblioteka towa

rzystwa zgorzeleckiego liczyla juz okolo 1000 pozycji; zob. 150 Jahre Oberlausitzi

scher Gesellschaft der Wissenschaften 1779-1929, Görlitz 1929, s. 2. 
47 Moze wi�cej swiatla wniesie nowa monografia o Potockim, jaka ukazala 

si� niedawno we Francji, a ktorej nie znalazlem jeszcze w naszych bibliotekach; 

zob. E. Kr a k o w s k i, Le comte Jean Potocki, Paris 1963, s. 234. 
48 Zob. Go l q b e k, op. cit., s. 69. 
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Golq,bek oparl si� tu zre'sztci na bardizo autorytatywnej, lecz w tym 
wyipadku zbyt pochopnej opinii 0. Wicaza, kt6ry niestety uog6lnial 
Ser1b6w, 111ie jprecy:mjqc d,okladnie, czy to Serlboluzyczairüe, czy tez Po
labianie 49. Blqd ten ipowtarzano takz,e w innych 1puiblifkaiejach 50. Z tych 
wi�c wzgl�d6w wyda111a w 1795 r. relacja Jana Potookiego z podr6zy 
,Po Slorwianrszczyznie lechidkiej nie moze ibyc przyj�ta za r1elacj� rz po
dr6zy po I:.mzycach, a 1795 r. 111ie moz,e byc dluzej uznawany �a l)OC'Zqt
ko:wq dat� !nawszych po�sko-:ser!holuzyokiich stosurrilkow' ilmltu.ralnych. 
T� dat� .nale.zy cofnqc co najmniej do omarwiaineg,o tu gl6iw111ie 1779 r. 

Moze jednalk Golqibelk w czaisie swego pobytu na Luzycach pod koniec 
oikreSU: mi�dzywojennego i zbierania material6w do swych prac 111atirafil 
na jakies nieZ1I1ane zr6dla, 1kt6rych j,ednak nie uj-aiwnil. W tym borwiem 
wy.padiku mozna by zgodzic si� z nim, ze Potockiego - co j est dosc 
prawdopodo:bne - ,,:szczeg6l!nie pociqigaly I:.iuzyc-e, totez przelbywal tarn 
przez dluzszy czas" i „porznal je bard:�o dokladnie", zas „dla narodu 
luzyakie:go mial Potocki duzo sympatii" 51. 

N awet bez calikowHego wyjasnienia i1stniej qcych niej a,snosci mozna 

1
juz stwierdizic, ze omawiaine tutaj falkty, ·zrwiqzane glown,ie z ipie,rwszym 
przekladem utworu serrboJ:u.zyclkiego na j�zyik polski, .:scl wymownym 
dowodem bliskich, lecz 'Stosuirillrnrwo malo jeszcze znanych sto1sunk6w 
polsiko-serboluzyckich w ciqgu XVIII w. 

ÜBER POLNISCH-SORBISCHER KULTURELLE KONTAKTE IM XVIII. JH. 

Spuren neuerer kultureller Kontakte zwischen Polen und Sorben sind 
fast gleichzeitig mit der Begründung der Personalunion zwischen Polen und 
Sachsen aufgetreten, als die Bedeutung der Lausitz als eine Art polnisch-sächsi
sche Brücke anstieg. Dies hatte zur Folge eine Belebung auf den alten Ver
kehrsstrassen aus Polen nach dem Westen über Wroclaw, Zgorzelec, Bautzen und 
Dresden, also auch durch die Lausitz. Diesen Weg passierten die Polen in ver
schiedener Eigenschaft: als Studenten, Künstler, Gelehrte, Diplomaten, Soldaten 
oder politische Flüchtlinge. Gelegentlich gewahrten sie auch die an der Spree 
lebenden Slaven (z. B. der Bericht eines polnischen Senators). 

Diese zufälligen und näher noch nicht untersuchten Kontakte füh ten auch 
zur regeren Beschäftigung mit der polnischen Sprache seitens der gebildeten 

49 Zob. W i ca z, op. cit., s. 21, stwierdzil: ,,Hrabja Jan Potocki mejese potaj
kim wulki zajim za nas narod. To so zjewi na k6zdej stronje jeho knihi". 

50 Np. W. Ko c h  ans k i, Dole i niedole Serboluzyczan, Warszawa 1962, s. 218, 
napisal bezkrytycznie, ze „pierwszym z Polak6w, kt6ry zwiedzil Luzyce i utrwalH 
wyniki swej podr6zy w formie ksiqzkowej, byl glosny podr6znik Jan Potocki",' 
chociaz - jak wiadomo - nie znamy zadnej ksiqzki Potockiego o pobycie na 
Luzycach. 

51 Zob. G o  l cl b e k, op. cit., s. 69. 
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Sorben (Familie Frenezl) und zur Aufnahme gegenseitiger Kontakte. Diese 

entfalteten sich hauptsächlich in den Universitätszentren, insbesondere in Leipzig, 
wo unter den Studenten der evangelischen Theologie Predigergesellschaften wirk

ten - eine polnische seit 1706 und eine Lausitzer seit 1716, deren Aufgabe auf 

der Vervollkommnung der Muttersprache beruhte (unter den Polen gab es viele 
Schlesier). In beiden Gesellschaften war es üblich, feierliche Abschiedsgedichte 

Studenten zu widmen, die das Studium abgeschlossen hatten und Leipzig ver

liessen. 

Eines solcher Sorbischer Gedichte (Handrij Ruska: Wottendzenje wot Liepska ... ,
1779) übersetzte der Polnischlektor in Leipzig Stanislaw Nal�cz Moszczynski (1734-

-1790), und den Druck finanzierte im gleichen Jahr ein polnischer Reisender 

Jan Potocki. Es ist die erste uns bekannte Übersetzung eines sorbischer Gedichtes 

in eine Fremdsprache und dies gerade ins Polnische - ein ausdrucksvoller 

Beweis für die engen polnisch-sorbischer Kontakte in Leipzig jener Zeit. 

Der Verfasser des Aufsatzes behandelt den Inhalt und die Geschichte dieser 

Dichtung, beurteilt deren polnische Übertragung und äussert seine eigene Ver

mutung in der Frage, wann Potocki die Lausitz konnte persönlich kennengelernt 

haben. Ohne alle Unklarheiten beseitigt zu haben, kann doch schon angenommen 

werden, dass Potocki nicht erst 1794, wie bisher fälschlich behauptet wurde, 

sondern bereits 1779 die Lausitz kennengelernt hatte und zumindest bis auf 

dieses Jahr sollte man das Anfangsdatum der neueren kulturellen Kontakte zwi

schen Polen und der Lausitz zurückverlegen. Der Abdruck der polnischen Über

setzung dieses Lausitzer Gedichtes ist ein sinnvoller literarischer Ausdruck dieser 

engen, leider noch wenig bekannten, Beziehungen im XVIII Jh. 




