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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
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sze, że małżeństwo z Joanną Krystyną Meisner uwolniło go od troski o materialne podstawy egzystencji- żona pochodziła z jednej z naj zamożniejszych
zgorzeleckich rodzin . Po śmierci żony w 1811 K. G. von Anton oże nił s ię
powtórnie z młodą, bo zaledwie 23-letnią Antonią Irmgardą von Kiesewetter,
która owdowiała, gdy Karl Gottlob zmarł w roku 1818.
Przejdźm y jednak do zagadnień związanych z działalnością naukową von
Antona, bo z tego tytułu spłynęły na niego największe splendory, takie jak na
przykład tytuł szlachecki nadany mu w 1802 r. przez cesarza Franciszka. Swoje
zainteresowanie nauką wykazał już jako młody człowiek, mając bowiem 22
lata napisał Geschich/e der Teutschen Nazion (t. l , Leipzig 1773) oraz
Analogie der Sprachen (Leipzig 1773-1774), w której zawarł tezę, że wszystkie
języki mają wspólne pochodzenie. Tym samym stanął w opozycji wobec panuj ącego ówcześnie trendu, który kazał wszystkie języki wywodzić od języka
hebrajskiego. W roku 1799 ujrzała światło dzienne kolejna jego praca języ
koznawcza, mianowicie Ueber Sprache in Ruecksicht auf Geschich/e der
Menschheit (Gorlitz 1799). Powtarzał w niej za Herderem, że język jest częścią
historii ducha ludzkiego.
Wiele pracował także w zakresie etymologii słów. Niektóre jego ustalenia
były trafne, ale ponieważ dziedzina ta nic miała jeszcze w tym czasie naukowych podstaw, do jego prac wkradły się fantazje . Zainteresowania języko
znawcze łączyły s ię u K. G. von Antona z zainteresowaniami filo logicznymi .
Nieprzypadkowo uchodzi on za twórcę niemieckiej slawistyki, był bowiem
autorem takich dzieł, jak Erste Linien eines Versuches iiber der a/ten Slawen
Ursprung.. , (t. 1-11, Leipzig 1783-1789) oraz Etwas iiber die Oberlausizische
Wendische Sprache ("Lausitzisches Magazin" 1797). Interesował go szczególnie język serbołużycki, który poznał dzięki swojemu przyjacielowi, nauczycielowi gimnazjalnemu ze Zgorzelca Janowi Horcanskiemu. Jego dziełem było
wydanie słownika dolnołużyck iego (Kleines Niederlausizisch-wendisches Worterbuch... nebst einem Anhange von Volksliedern in dersetben Sprache, 1788).
Popierał także prace związane z opracowaniem gramatyki języka serbołużyc
kiego. Podczas swoich częstych pobytów w Karlovych Varach zawarł znajomość z prekursorem badań slawistycznych, czeskim uczonym J. Dobrovskym.
Znajomość ta była kontynuowana poprzez wymianę korespondencji.
W obrębie zainteresowań K. G. von Antona znalazła się również hi storia.
W swoim sposobie uprawiania tej nauki był on nieodrodnym dzieckiem
oświecenia. Tak jak inni badacze historii tego okresu nie traktował tej nauki
jako galerii postaci władców, ale znacznie szerzej, badając stan oświaty, nauki,
gospodarki, kwestie prawno-ustrojowe i in. Nic tedy dziwnego, że najbardziej
znanym jego dziełem jest Geschich/e der deutschen Landwirtschafl {t. 1-111,
Gorlitz 1799-1802), podziwiane za wielką dbałość o szczegóły. Przez lata
książka ta była prawdziwą kopalnią wiedzy dla uczonych zajmujących się
dziejami tej gałęzi gospodarki.
Równie ważna jak naukowe dokonania K. G. von Antona była jego działalność organizatorska. Wraz ze swoim przyjacielem Adolfem Traugottem von
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Gersdorfem założył w 1779 roku Górno łużyckie T owarzystwo Naukowe. Peł
nił przez 24 lata funkcję jego sekretarza naukowego. Energia i e ntuzjazm
K. G. von Antona s prawi~y, że towarzystwo podj ę ło prężn ą działalność w
zakres ie krzewienia wiedzy naukowej . Zapał zgorzeleckiego uczonego w tym
zakresie być może łączy~ s i ę z jego związkami z masonerią. Sam w 1803 r.
założył w Zgorzelcu l ożę masoń ską, a wcześniej , bo w 1778, wydał w Lipsku
pracę Alphabelisches Verzeichnis al/er bekannten Freimauer-Logen oeffentlichen Urkunden dieser ehrwuerdigen Gesellschaft zusammentragen.
Osobowość

i zainte resowania K. G. von Antona wywarły swoje piętn o na
towarzystwa, wiodącym wątkiem bowiem było badanie kultury
i języka Słowian, a szczególnie Serbołużyczan , i zacieśnia nie wspólpracy ni emiecko-słowiański ej. Górnołużyck ie Towarzystwo Naukowe nie było orga nizacją o c harakterze tylko regionalnym. Wskazuje na to plejada jego cz~onków,
wśród których nie brakowało wybitnych przedstawicieli nauki okresu oświece
ni a. By li to m. in. J. Dobrovsky, J. G. Fichte, J. W. G rimm, A. Humboldt,
J. Kapitar, F. Palacky, G. H. Pertz, K. G. Seibt. W latach 1806- 181 5 istnienie
towarzystwa stanęło pod znakiem zapytania. Po zakończeniu wojen napoleot1skich K. G. von Anton, zachęcony przez samego króla pruskiego, tchnął
w towarzystwo nowego ducha, dzięk i czemu przetrwa~o.
Karl Gattlob von Anton zmarł w roku 1818. Pozostawił po sobie pami ęć
znakomitego uczonego oraz człowieka, który nie ty lko c hciał uprawi ać naukę,
lecz także dążył do j ej popularyzacj i.
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