


670 Recenzje 

wia życie Pastoriusa, drugi — jego działalność naukową i literacką, trzeci — poglądy 
na kształcenie szlachty polskiej, czwarty — koncepcje wychowania moralnego, ostat-
ni — koncepcje dydaktyczne. Na s. 199—210 znajduje się kompletna bibliografia pism 
omawianego uczonego. 

Z. Br. 

Herman S c h i l l i n g : Erhard Weigel (1625—1699). Materiellen zur Erforschung 
seines Wirkens. Giessen 1970 Universitätsbibliothek. Berichte und Arbeiten aus der 
Universitätsbibliothek Giesse ss. 125. 

Kiedy w lecie 1970 r. czytałem w Hanowerze tę publikację, radość moja była 
podwójna: po pierwsze ci, którzy interesują się życiem i działalnością E. Weigla, 
nauczyciela Leibniza, otrzymują do rąk publikację będącą kopalnią informacji. 
Książka zawiera bowiem nie tylko listę dzieł Weigla i wykaz literatury XVII, XVIII, 
XIX i XX wieku na temat Weigla, ale ponadto niezwykle szczegółowy alfabetyczny 
wykaz tytułów dzieł saimego Weigla, najważniejszych dat z jego życia, a także prze-
gląd jego twórczości. Co więcej: wstęp oraz adnotacje bibliograficzne rozsiane są 
w całej publikacji, ukazując bogactwo problematyki związanej z osobowością jenej-
skiego uczonego. 

Był także i inny powód do radości. Oto już po oddaniu książki do druku odbyło 
się w listopadzie 1969 r. zorganizowane staraniem Leibniz-Gesellschaft w Hanowerze 
sympozjum poświęcone Weiglowi, co świadczy wymownie o tym, że nasza epoka 
w poszukiwaniu własnej syntezy nie zapomina o studiach nad dawnymi poszukiwa-
czami unitarnej wizji świata. 

Skoro jednak ów obraz przeszłości ma być możliwie jak najpełniejszy i skoro — 
jak czytamy na stronie 2 omawianej książki — chodzi o to, aby stworzyć nową 
podstawę źródłową dla przyszłych badań nad Weiglem i jego epoką, wydaje się rze-
czą konieczną poszerzenie bazy materiałowej. Już książka Dr Hildegart Schlee (wy-
mieniona na s. 102 książki Schülinga) ukazała graficznie promieniowanie działal-
ności Weigla za pośrednictwem jego uczniów. Wysunąć więc trzeba postulat jak 
najszerszego przeprowadzenia kwerendy w bibliotekach europejskich. Warto by na 
pewno uwzględnić nie tylko Bibliothèque Nationale w Paryżu i kilka innych cen-
tralnych, ale także inne ośrodki pozostające w mniej lub więcej bezpośrednim pro-
mieniowaniu intelektualnym Jeny. Dla przykładu: w Polsce nie tylko wymieniona 
w przypisie 2 na s. 2 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada dzieła Weigla; 
12 jego dzieł znajduje się w Gdańsku, nie licząc Krakowa, Poznania itd. 

Wnioski ogólne dotyczące fascynującej postaci Weigla, jeżeli mają mieć trwałą 
wartość, winny opierać się na możliwie szerokim materiale porównawczym. Sądzę, 
że uwzględnienie tego postulatu nie będzie trudne przy opracowywaniu drugiego 
wydania tej cennej pożytecznej publikacji. 

Waldemar Voisé 

Wschód w literaturze polskiej. Zbiór rozpraw pod redakcją Jana Reychmana. 
Wrocław 1970 Zakład Narodowy im. Ossolińskich ss. 64. Biblioteka Wschodnia Pol-
skiego Towarzystwa Orientalistycznego, nr 5. 

W zbiorze tym, poświęconym problemom oddziaływania literatur wschodnich 
w Polsce, jedna praca jest interesująca dla historii nauki: Jana Tuczyńskiego India-
nizm w romantyzmie polskim (es. 32—50). W Polsce w latach 1800—1838 działały trzy 
ośrodki, które pośredniczyły w recepcji inddanizmu: Puławy, Królewskie Warszawskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Wileński. Utrzymywały one kontakty 
z głównymi ośrodkami ówczesnej indianistyki: z College of Fort William i Paryżem, 


