


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-


