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ski i in.). Zachęca podobnie do studjów monograficznych okolicz
nościowy panegiryk toruński, w którym język polski obok łaciny 
i niemczyzny często się odezwie. Silny związek z obyczajem miej
skim i kulturą mieszczaństwa przydaje tej twórczości znamion 
realnych i nie pozwala na zrównanie z szablonami panegiryków 
szlacheckich i kościelnych. Rozwój produkcji panegirycznej magistrat 
toruński krępował w ciągu XVII i XVIII w. specjalną ordynacją, 
która zbytek miejski ograniczała. Książka Mocarskiego daje prze
gląd autorów i typów pogardzonej literatury.

Wszystkie te zagadnienia (obok wielu innych) narzuca Mo- 
carskiemu przedmiot zasadniczy jego studjów. Archiwalne dzieje 
oficyny, oraz relacje o osobach działających, uzupełnia tu stale 
i systematycznie opis zasobów typograficznych drukarni. Poziom 
i ewolucję toruńskiego drukarstwa, poddaną rytmowi przemian 
powszechniejszych, ukazuje autor na tle porównawczem, polskiem 
i ogólnem. Zagadnienia sąsiednie, mniej lub więcej z książką zwią
zane (introligatorstwo, papiernictwo), towarzyszą wątkowi naczel
nemu. Niejedną kartę poświęca monografja zbieractwu toruńskiemu; 
zjawiska jednostkowe tej miary, co zbiory Strobanda, Gereta i in., 
oraz ogólniejsze, jak bibljoteka gimnazjalna, kulturę książki w To
runiu podnoszą wysoko. Powiązaną z wielością tylu spraw miasta, 
funkcję społeczną książki oglądać możemy w związkach najbardziej 
przekonywających.

Tekst zdobią podobizny ksiąg toruńskich. Wyposażenie mo- 
nografji pełne znawstwa bibljofilskiego.

Warszawa Tadeusz Mikulski

Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764 — 1855. — Księga pa
miątkowa pod redakcją dra Władysława Pniewskiego. Towarzy
stwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Gdańsk, 1933, 8-vo, 
s. 380 +  8 nlb.

Jest to praca zbiorowa. Na jej zawartość składają się arty
kuły następujące: Dr. Władysław Pniewski, Krzysztof Celestyn
Mrongowjusz. Żywot i dzieła (s. 1—107); t. s.: Korespondencja 
Mrongowjusza (s. 119—201); dr. Stanisław Słoński, Mrongowjusz 
jako gramatyk (s. 203 — 211); ks. prof. Karol Michejda, Postyla 
Mrongowjusza (s. 213—236); dr. Alodja Kawecka, Pieśnioksiąg 
Mrongou jusza (s. 237 — 264); dr. Andrzej Wojtkowski, Gustaw Gi- 
zewjusz i jego listy do Józefa Łukaszewicza, Andrzeja Niegolew
skiego i Edwarda Raczyńskiego (s. 265 — 323); Zygmunt Mocarski, 
Nieznany ex-libris Gizewjusza (s. 325—330); ks. dr. Kamil Kan- 
tak, Starania bernardynów polskich o odzyskanie konwentu (gim
nazjum) gdańskiego (s. 331—345) i ks. Alfons Mańkowski, Bi
blio η raf ja polskich druków gdańskich od r. 1800 do r. 19 8 
(s. 347—367).

Jak widać z tej urozmaiconej treści, książka posiada wybitny 
posmak aktualności politycznej, ale także u historyka kultury, 
szkolnictwa czy literatury musi obudzić żywe zainteresowanie. Był
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Krzysztof Celestyn Mrongowjusz indywidualnością bogatą, a jego 
wielostronna działalność pozostawiła w licznych dziełach osad 
trwały i nieprzemijający. Wymiarów ani linij tej działalności nie 
znaliśmy dotychczas, tylko niektóre odcinki twórczego trudu Mron- 
gowjusza były nam bliższe, a to dzięki pracom Sobieszczańskiego, 
Francewa, Śląskiego, Straszewskiego i Chmielowskiego.

Jest tedy bezsporną a niewątpliwą zasługą dr. Pniewskiego 
jako redaktora, autora i wydawcy, że na podstawie bogatych a do
stępnych sobie materjałów źródłowych (głównie rękopiśmiennych) 
opracował monograficznie postać, która zewszechmiar zasługiwała 
na rekonstrukcję historyczną. Po raz pierwszy zyskaliśmy kom
pletną bibljografję wydawnictw i rękopisów Mrongowjusza oraz 
wgląd do jego bujnego, produktywnego życia, które — jak to wi
dać z wydanej właśnie korespondencji, przeważnie dotychczas 
ukrytej w rzadkich publikacjach, czasopismach lub manuskryp
tach — terenem swoich zainteresowań obejmowało nietylko zabór 
pruski, ale także Warszawę, Lwów i Paryż. Z pewnością badania 
dalsze, do których przedewszystkiem powołany jest sam autor, 
niejeden rys jeszcze uzupełnią i pogłębią, zwłaszcza, jeśli idzie
0 dziedzinę polonistyki szkolnej. Można będzie na tle porównaw- 
czem pokusić się wtedy o pełnię charakterystyki niestrudzonego 
bojownika o prawa języka polskiego w szkole zaborczej, a także 
wybitnego nauczyciela - dydaktyka, m. i. pierwszego (na większą 
skalę) propagatora Krasickiego w szkole (rzecz charakterystyczna: 
niemieckiej!). Idzie tu o książkę (Ossolineum Nr. 42734), która 
wyszła w Królewcu r. 1794 pod dwoistym tytułem: Polnisches Le
sebuch, Lexicon und Sprachlehre für die ersten Anfänger mit 
grammatisch erläuternden Anmerkungen... i Zabawki pożyteczne 
czyli książka elementarna dla uczących się polskiego lub niemiec
kiego języka z słownikiem i krótką grammatyką podług ustaw 
sławnego Adelunga. — W przedmowie do tej książki czytamy: 
„Das Handwörterbuch ist zugleich so eingerichtet, daß man dabei 
auch die Krasickische Satyre, Żona modna... lesen kann“. W roz
dziale VII, obejmującym Grabschriften (nagrobki) und andere ver
mischte poetische Stücke spotykamy fragment: „Święta miłości 
kochanej ojczyzny“, wreszcie Krasickiemu poświęcony jest cały 
rozdział VIII: Einige Krasickische Fabeln unter dem Titel: Bajki
1 przypowieści. Mamy tu 52 bajek, wyposażonych w komentarz 
językowy.

Pod względem historyczno-dydaktycznym pozycję Mrongo
wjusza usiłował już przed laty ustalić Józef Łukaszewicz w (nie- 
cytowanej przez autora) Historji szkół w Koronie i w Wielkiem 
Księstwie litewskiem (1849, t. I, s. 425).

Na rozpatrzenie głębsze zasługiwałaby również i sprawa gra- 
matykarstwa Mrongowjusza. Prof. Słoński dotyka tego tematu 
w swoim artykule, ale opiera się wyłącznie na podręczniku z r. 
1837 (Ausfürliche Grammatik der polnischen Sprache, Danzig), 
ustalając oryginalność sądu Mrongowjusza w zestawieniu z Kop
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czyńskim, Mrozińskim i Muczkowskim. Tymczasem należałoby tu 
może uwzględnić i pozycje dawniejsze, aby w niejednym szcze
góle podnieść ewolucję poglądów Mrongowjusza i określić jego 
stosunek do źródeł. Wydana w Królewcu r. 1794 Kurzgefasste 
polnische Sprachlehre (łącznie z wspomnianą wyżej czytanką pol
sko-niemiecką) powoływała się na Milllenheima (1717), Woynę 
(Gdańsk, 1780), Mullera (Królewiec, 1750), Monetę, anonimowy pod
ręcznik I. C. K. (wydany w Wrocławiu 1790), Kopczyńskiego (1780) 
i Adamowicza (Berlin, 1794).

Poza pracami dr. Pniewskiego i prof. Słońskiego działalności 
Mrongowjusza dotyczą dwa artykuły następne. Dla ks. prof. Mi
chejdy jest Mrongowjusz jako pastor i kaznodzieja „łącznikiem 
między dawnym i nowym polskim ewangelicyzmem, stróżem pol
skiego słowa i Słowa Bożego w polskiej szacie, jednym z przy
wódców Polski ewangelickiej“. Oceną Pieśnioksięgu (1803) zajmuje 
się specjalnie dr. Kawecka, stwierdzając, że „ten sam duch, który 
w ośrodku Polski natchnął Woronicza ideą stworzenia Narodowego 
Pieśnioksięgu, odbudowy wewnętrznego państwa poezji rodzimej 
we wszelkich jej objawach — ten sam duch w stolicy Pomorza 
kazał najwybitniejszemu przedstawicielowi kultury polskiej chronić 
swe drogie zabytki i szacowne prace przed złym zębem czasu“.

Artykuły dalsze : dr. Wojtkowskiego, Mocarskiego, ks. dr. Kan- 
taka, ks. Mańkowskiego nie łączą się już z postacią naczelną mo- 
nografji, są tylko przyczynkami (nieraz bardzo cennemi) do pozna
nia epoki albo środowiska.

Prawdziwą ozdobą książki są ilustracje, w których układzie 
współpracował Stanisław Brzęczkowski.

Lwów Ryszard Skulski
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