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Eduard W i n t e r : Deutsch-slawische Wechselseitigkeit, besonders in der G e
schichte der Wissenschaft: Deutsch-russische Wissenschaftbeziehungen im 18. Jahr
hundert. Sitzungsberichte der Akadem ie der W issenschaften der DDR. Akadem ie—
Verlag, Berlin 1981, ss. 42.
Czwarty num er sprawozdań z posiedzeń odbywanych w Akadem ii Nauk NRD
w 1980 r. przynosi dwie rozprawy prof. Eduarda Wintera. Tytuł pierwszej z nich
0 niem iecko-słow iańskich kontaktach w zakresie historii nauki nie jest adekwatny
do treści recenzowanego tekstu, ten bowiem zawiera osobiste wspom nienia i infor
macje o badaniach — podejm owanych przez autora na tym obszarze. Rozprawa
druga o niem iecko-rosyjskich naukowych stosunkach w XVIII wieku stanowi
rozw inięcie pierwszego tytułu i w znacznej m ierze jest jego powtórzeniem.
E.
Winter, urodzony w 1896 r. w Czechach i uczuciowo zw iązany z tym krajem,
w łaśn ie tam przeszedł sw e slaw istyczne inicjacje. Pogłębił je w czasie studiów
w Insbrucku, gdzie dodatkowo zetknął się z przedstaw icielam i innych słow iańskich
nacji. W 1919 r. osiadł w Pradze, prowadząc dydaktyczne i badackie prace naj
pierw na w ydziale teologicznym , a następnie filozoficznym tam tejszego n iem iec
kiego uniw ersytetu. Jego doktoryzacyjna rozprawa dotyczyła szkolnej reform y
w Czechach, podjętej pod koniec XVIII stulecia przez F. Kindermanna. N astępnie
zajął się postacią praskiego profesora B. Bolzano (1781— 1848). Dociekania nad
biografią i dziełam i tego znakomitego m atematyka, filozofa i logika utorowały
W interowi w 1937 r. (jako jedynem u Niem cowi) drogę do Czechosłowackiej A ka
dem ii Nauk. Po aneksji Czechosłowacji przez III Rzeszę badania związane z B ol
zano m usiały ulec zaw ieszeniu. Również wydana przez W intera w 1938 r. książka
pt. Tausend Jahre G eisteskam pf im Sudetenraum za przychylne nastaw ienie wobec
Czechów znalazła się na nazistow skim indeksie. Mimo to jej autor znów podjął
niem iecko-czeską tem atykę i w 1943 r. ogłosił studium Der Josefinismus und seine
Geschichte, które w 1945 r. ukazało się rów nież w w ersji czeskiej. Po upadku
hitlerow skich Niem iec Winter pozostał w Pradze, gdzie zetknął się z żołnierzami
Armii Czerwonej. Ta konfrontacja potwierdziła jego dobre o niej mniemanie.
U dzieliła mu ona — jak pisze — znakomitej lekcji internacjonalizmu. Mimo to
w dwa m iesiące później przeniósł się do Wiednia.
W stolicy Austrii natrafił Winter na interesujące i nie wykorzystane dotąd
m ateriały. D otyczyły one dochodzenia wdrożonego przeciw W. I. Leninowi w 1914 r.,
procesów przeciw jakobinom w apostolskiej monarchii Habsburgów, w ykładów
F. Schlegla. Dla tego historyka i filologa (jako pierwszy w skazał na podobieństwo
sanskrytu i języków indoeuropejskich) nie b yły obojętne kw estie słowianoznawcze
1 sprawa utworzenia katedry slaw istyki w U niw ersytecie W iedeńskim. Spuścizna
po J. Popoviću, J. Kopitarze i F. M iklosichu ukazała ich kontakty z W. von H um 
boldtem, J. W. Goethem, J. Grimmem i G. H. Pertzem.
W 1947 r. powołano W intera na katedrę w hallskiej uczelni im. M. Lutra. To
dało mu asumpt do dalszych poszukiwań (szczególnie w Archiwum Fundacji Franckego) i nowych opracowań. Z Halle były związane takie indywidualności, jak
G. W. Leibniz czy Ch. Wolff. Oddziaływali oni na rozwój nauki nie tylko w sw ej
ojczyźnie; posiadając rozległe kontakty z uczonym i polskimi i rosyjskim i w yw arli
znaczny w pływ na ukształtow anie się nowożytnej m yśli rów nież w środkowej
i wschodniej Europie. W okresie tym Winter aktyw nie w spółdziałał z radziecką
adm inistracją w ojskow ą na terenie NRD. Z sentym entem w spom ina o współpracy
z gen. S. J. Tiulpowem , szefem Wydziału K ultury przy RAW, o w spólnych „sztur
m owych latach” 1947—1949.
W 1951 r. przenosi się E. Winter z H alle do Berlina. Jako kierownik Katedry
Historii Europy Wschodniej i dyrektor Instytutu Historii ZSRR mógł objąć swą
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penetracją now e regiony i kontynuować opracow yw anie poprzednich znalezisk.
W 1953 r. ukazało się jego dzieło Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russland
kunde im 18. Jahrhundert, a w 1954 r. dalszy tom pt. Die Pflege der w e st- und
südslavischen Sprachen in Halle. Cykl został zam knięty publikacją Die tschechische
und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert.
N a ten okres przypadają w yjazdy prof. Wintera do Leningradu, Moskwy,
Kijowa, na uroczystości związane z osobą I. Franka i T. Szewczenki. W yprawy te
otw arły przed nim dalsze m ożliw ości kwerend, poznania źródeł w yśw ietlających
związki z Rosją takich postaci, jak L. Euler, D. G. M esserschm idt, A. L. Schlözer,
G. Ch. Eimart, L. Blumentrost. Dla udostępnienia tych zasobów badaczom niem iecko-rosyjskich stosunków w XVII, XVIII i X IX w ieku, prof. Winter zainicjow ał
w ydaw anie serii pt. „Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas”.
R ów nolegle do tych poczynań niem iecki uczony zaczął przygotow yw ać nowy
cykl, tym razem dotyczący stosunków m iędzy Kościołem Rzym skim a Rosją. Myślą
przewodnią tego dzieła ‘ jest teza, że paralelnie z „Drang nach Osten” przez cały
ciąg europejskiej historii — poczynając od średniow iecza — istniały usiłow ania
Rzymu, aby rozciągnąć sw e w pływ y nad Rosją. O czyw iście w ydaje się rzeczą
dyskusyjną, czy przeciw staw ienie się przez carat tym tendencjom było rzeczyw iście
korzystne dla ludów m iędzy Dnieprem a Uralem.
W yjazdy do ZSRR sprzyjały nawiązyw aniu osobistych kontaktów z przedsta
w icielam i radzieckiej nauki. Przy ich poparciu i przy pomocy sw ych uczniów
mógł prof. Winter zorganizować szereg w spólnych, niem iecko-radzieckich spotkań
i konferencji. Zaowocowały one publikacjami obejm ującym i w ygłoszone z tych
okazji referaty i rozprawy.
Dla E. Wintera oczyw iste były również niem iecko-polskie powiązania. Dostar
czyły ich sporo czasy saskie: archiwa i biblioteki Drezna oraz Lipska posiadają
jeszcze w iele nie w ykorzystanych dotąd z tego zakresu m ateriałów. Sam Winter
nie podjął jednak w tej dziedzinie żadnych inicjatyw ani badań. Natom iast po
w rócił do spraw czeskich. Temu zw rotow i zawdzięczam y rozprawę pt. Frühhuma
nismus in Böhmen. W ydaje się jednak, że prof. Winter najlepiej się czuje w epoce
Oświecenia. Dowodzą tego zarówno poprzednie publikacje, jak i te, które poczęły
ukazywać się w latach sześćdziesiątych: Frühaufklärung, Frühliberalismus, Beiträge
zur Geschichte des religiösen und wissenschaftlichen Denkens.
W czerwcu 1965 r. prof. Winter przeszedł na em eryturę. A le nie znaczy to, że
zerwał z pracą naukową, że ustała jego pisarska i edytorska działalność. Jeszcze
tego sam ego roku w ydaw nictw o Holzberg ze Stuttgartu zw róciło się do niego
z propozycją w spółpracy nad edycją dzieł w szystkich B. Bolzano. Z zaprojektowa
nych 50 tom ów ukazało się dotychczas 15. To olbrzymie przedsięw zięcie korespon
duje z poczynaniami Austriackiej Akadem ii Nauk, która przy poparciu prof.
P. Funka w yłoniła specjalną kom isję dla badań nad spuścizną praskiego m atem a
tyka i filozofa. Również Centralny Instytut Filozofii Akadem ii NRD z racji dwu
setnej rocznicy urodzin tego uczonego ogłosił rok 1981 Bolzanowskim .
Jak podkreśla prof. Winter w sw ej publikacji ideom patriotyzm u i interna
cjonalizmu służył zawsze w m iarę sw ych sił i intelektualnych możliwości.
R yszard Ergetowski
(W r o c ła w )
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