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i geografii , jak Historisch-Polilisch-Geographischer Atlas der gonzen We/t
oraz Vollstiindiges Geographisch Lexicon, który zawierał opis posiadłości
ówczesnych monarchii. Dokonano równ ież przekład u na język ni em iecki
Dictionnaire Geographique u. Crilique. Dzieło to powiększono o nowe hasła,
zwłaszcza z najnowszej historii .
Johann Heinrich Zedler zmarł w 1751 roku. Nie doczekał wydania wszystkich tomów Grosses vol/stiindiges Universal Lexicon al/er Wissenschafften und
Kżinste, dzieła, które przyniosło mu św iatową sławę.
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IR ENA SOCI-IACKA
Zielona Góra
ADAM BOGUCHWAL SERACH (1724-1773)

Adam B. Serach urodził s ię w Nosać icy w licznej , zasłużonej d la kultury
serbołużyckiej rodzinie. W słowniku biograficznym 1 umieszczono siedem biogramów osób z tego rodu. Ojciec Adama Boguchwała, Adam Zachariasz
Serach ( 1693 -1 758) był współzałożycielem powstałego w Lipsku w 1716 roku
słynnego towarzystwa Serbske predarske towarstwo (późn iejszej "Sorabii"),
którego celem była pomoc w nauczeniu s ię języka Serbałużyczan przez
przyszłych ks ięży. Wzorem było utworzone w latach 1706-1 707 przy uniwersytecie w Lipsku Po lnisches Predigerko łłegiu m, któ re utrzymywało śc i słe
zwi ązki z serbskimi studentami. "Sorabia" była ośrodkiem spotka!) niem ieckoserbołużycko-po lskich2 . Podobne zw i ązki ł ączyły Górne Łużyce z Czechami
- przykładem j est Serbskie Seminarium w Pradze3 .
Nowy biografiski słownik k stawiznam a kultwje Serbow, red. J. Sołta, P. Kunze,
F. Sen, Budy~in 1984.
2
P. N e d o, Vorwort, [w:] K. G. A n t o n, Erste Linien eines Versuches źiber die
a/ten Slaven Ursprung, Sillen, Gebriiuche, Meinungen und Kenntnisse, Bautzen 1976;
H. P o h r t, Karl Golilob von Anton und die Slawen, "Zeitschrift fiir Slavistik" 1968, nr
13, s. 7 12-721.
3
Wzajemne związki uczonych pielęgnowano od wczesnego oświecenia. Uchodżcy
religijni z Czech i Moraw przyczyniali się do rozwoju rzemiosła i manufaktur. Sytuacja
polityczna w Czechach, powstanie c hłopskie w 1775 r. i zniesienie osobistego poddaństwa w 178 1 r. pobudziły um ysły wielu obywatel i Górnych Łużyc. Szerzej na ten
1
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Adam Boguchwał Serach studiował w latach 1743-1746 teologię, filozofię
oraz nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Lipsku, następn ie w latach 17461748 pracował w parafiach w Rózborku i Budziszynie, aby w 1748 roku os iąść
już na całe życie na parafii w Małym Budziszynie. Opublikował w 1743 roku
po łacinie staroserbską mitologię De idolis Soraborum. Podobnie jak ojciec
został członkiem Serbskiego Towarzystwa w Lipsku. W 1751 roku przełożył
na język serbski wraz z J. G. Bemarjem, J . B. Langiem oraz J. Mjenjem Postyllę domową Marcina Lutra; był autorem i współautorem również innych prac
teologicznych . Wyrazem jego zainteresowall historią Serbałużyczan była
wydana w 1755 roku Schutzschrift fur die a/ten Slaven und Wenden. W pracy
tej rozprawił się ze średni ow iecznymi , nieprzychylnymi Serbołużyczanom
4
poglądami kronikarza Helmolda . Najwiekszą popularność osiągnął Serach
jako wybitny badacz i praktyk w dziedzinie pszczelarstwa. Między innymi
w 1766 roku założył Physikalisch-oeconornische Bienengesellschaft na Górnych Łużycach , a także pierwsze czasopismo pośw ięcon e pszczelarstwu "Abhandlungen und Erfahrungen der Oeconomischen Bienengesellschaft der
Oberlausitz", które ukazywało się w latach 1766-177 1. Opublikował na temat
pszczelarstwa szereg książek, z których najważniejsze to: Der Siichsische Bienenmeister (Lipsk 1769), Ausfiihrliche Erliiuterung der unschiitzbaren Kunst,
junge Bienenschwiirme oder Ableger zu erzielen (Budziszyn 1770), MelittoTheologia. Die Verherrlichung des Glorwiirdigen Schópfers aus der wundervollen Biene (Drezno 1767); wymien iona na kollcu książka ma literacki, baś
n iowy charakter5.
Warto przypomnieć, że po okresie stopniowego upadku bartnictwa i pasiecznictwa pod koniec XV wieku od lat sześćdziesiątych XVI wieku nastąpił
jego rozwój . Serach miał na Górnych Łużycach bardzo znanego poprzednika
J. Nickela, którego praca Unterricht von den Bienen została wydrukowana
w Zgorzelcu w 1568 roku6 . Również w Polsce temat ten znalazł godnego
autora w osobie W. Kąckiego; jego książka Nauka kolo pasiek ukazała się
w Zamości u w 1614 roku.
Osiągnięcia i doświadczenie Seracha w hodowli pszczół miały ogromne
znaczenie gospodarcze. Obdarzano go licznymi honorami, między innymi
przynależnością do wielu towarzystw naukowych, a nawet złotym medalem
i członkostwem Towarzystwa Ekonomicznego w Petersburgu. U Seracha
w Małym Budziszynie przebywali przez dłuższy czas trzej studenci rosyjscy,
którzy na rozkaz carycy Katarzyny II mieli nauczyć s ię pszczelarstwa.
temat: J. S o l t a, Okonomische und Soziale Prob/eme der fruhen Geschichte der Ober/ausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, [w:] Wirtschaft, Kultur, Nationalittil,
Berlin 1990, s. 12-30.
4
Nowy biografiski słownik ... , s. 538.
5
Ibidem. s. 539.
6
S. l n g l o t, Śląska literatura rolnicza i czasopisma od XVI do XVIII wieku jako
źródla do dziejów wsi i rolnictwa, "Lud" 1961, t. 46, s. 154.
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Obok pracy duszpasterskiej i pszczelarstwa pasją życiową Seracha bylo
badanie historii Serbołużyczan. Du:ż.ym sukcesem wydawniczym z okazji
półwiecza "Sorabii", dla uczczenia zasług Seracha oraz Ponicha7 , stała s i ę
oko licznościowa publikacja (oparta w dużej mierze na materiałach rękopi ś
mietmych Ponicha), która ukazała się pod redakcją diakona B. Langa
w Budziszynie w 1767 roku pod tytułem Kurzer Entwurf einer Oberlausitzischwendischen Kirchenhistorie. Warto dodać, że tego samego roku ukazało s ię
w Zgorzelcu dzieło Ch. Knautha Derrer Ober/ausitzer Sorbemvenden umstandliche Kirchengeschichte, w którym autor poza historią chrześcijaństwa ujął
także informacje na temat pochodzenia Słowian, religii pogal'tskiej oraz losów
języka Serbołużyczan 8 • Fakty te św iadczą o rozumieniu potrzeby badania
i dokumentowania historii autochtonicznej ludności Łużyc, zarówno przez
uczonych pochodzenia serbskiego, jak i niemieckiego.
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Legnica
KARL GOTTLOB VON ANTON (1751-1818)

Karl Gattlob von Anton urodził się 23 lipca 1751 roku w Lubaniu. PochodzH
z za możnej mieszczallskiej rodziny. W wieku siedmiu lat został osierocony
przez ojca, wkrótce jednak znalazł życzliwego opiekuna w osobie ojczyma.
Swoją edukację rozpoczął w lubat1skim liceum, które ukor1czył z dobrym
wynikiem. O tym, że nauczyciele docenili jego zdolności i dążenie do wiedzy,
świadczy ocena podsumowująca pobyt K. G . Antona w lubat1skiej szkole:
,Juvenis non vulgari indole praeditus fe licissimoque elegantiorum literarum
amore ardens". Edukację kontynuował na uniwersytecie w Lipsku, gdzie podjął
studia prawnicze, jego zainteresowania jednak sięgały znacznie dalej. Chłonął
wiedzę historyczną i filologiczną. Był przy tym osobą towarzyską. Miał krąg
bliskich przyjaciół, w którym nabrał ogłady towarzyskiej i umiejętności zjednywania sobie ludzi. W przyszłości miało się to okazać równie cenne, jak
wiedza, którą zdobył podczas czteroletnich studiów. Naukę na uniwersytecie
zakończył w 1774 roku, uzyskując tytuł doktora prawa.
Zdobywszy wykształcenie powróci! na rodzinne Łużyce . Osiadł na stałe
w Zgorzelcu, gdzie wykonywał zawód adwokata, nigdy jednak nie zamknął się
w ciasnym kręgu spraw zawodowych. Każdą wolną chwi lę poświęcał dalszemu
pogłębianiu wiedzy i samodzielnym badaniom naukowym. Było to tym łatwiejPt\tr Ponich, ksiądz i historyk Kościoła na Górnych Łużycach (1716-1785), [za:J
Nowy biografiski słownik. .., s. 451.
8
R. O l e s c h, Vorwort, "Mitteldeutsche Forschungen", 1980, t. 55, s. Vlll.
1

