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zentanci Stolicy Apostolskiej (w XVI w. nie zawsze byli to biskupi, a nawet zdarzyła się osoba nie posiadająca  jakichkol-
wiek święceń, mianowicie Melchior Biglia) byli z pochodzenia Włochami, co dla epoki nowożytnej zbytnio wszak nie dziwi. 

Omawiana publikacja, chociaż nie wolna od usterek czy zgoła potknięć merytorycznych (np. na s. 124 Autor określa 
ostatni etap wojny 30-letniej mianem il conflitto  franco-svedese,  co sprawia błędne wrażenie, jakoby chodziło o rywalizację 
Francji i Szwecji, podczas gdy obie one wspólnie wystąpiły  przeciw Habsburgom), na pewno przyniesie pewien pożytek, 
np. dając  wstępną  orientację w tytułowej problematyce nie obznajomionemu z nią  badaczowi. Warto tedy, ażeby i na grun-
cie polskim powstała podobnego charakteru, jakkolwiek solidniejsza w warstwie faktografii  i staranniej opracowana publi-
kacja, przynosząca  w układzie chronologicznym biogramy dotychczasowych nuncjuszy apostolskich w Rzeczypospolitej, 
gdyż ich zestawienie zawarte przez ks. prof.  Wojtyskę w I tomie Acta Nuntiaturae  Polonae1 z pewnością  nie usatysfakcjonu-
je czytelnika poszukującego  bogatszego zestawu informacji  o życiu i działalności tych postaci. 

Krzysztof  R. Prokop 
(Kraków) 

Poselstwo  Rafała  Leszczyńskiego  do  Turcji  w 1700 roku. Diariusze  i inne materiały.  Przygoto-
wała Ilona Czamańska przy współpracy Danuty Z y d o r e k. Wstęp i komentarze Ilona 
Czamańska, Leszno 1998, ss. 279 + mapa + il. 

Edycja niniejsza, zgodna z nowoczesnymi zasadami publikacji źródeł, podobnie jak wydana w 1985 r., przez A. Przybo-
sia, Wielka  legacja Wojciecha  Miaskowskiego  do  Turcji  w 1640 roku,  różni się pod tym względem od wcześniej drukowanych 
(zwłaszcza w XIX w.) relacji z podróży do Wysokiej Porty. Stanowi cenne świadectwo dziejów polskiej dyplomacji. 

Wszystkie zachowane do naszych czasów relacje poselskie do Turcji spisywane były według ustalonego schematu. 
Zawierały one itineraria drogi docelowej i powrotnej z wyliczeniem miejscowości noclegowych czyli kunaków (tur. konak), 
dat, czasu podróży między tymi punktami, opisy warunków terenowych i klimatycznych, kontaktów międzyludzkich. Rza-
dziej napotykamy w nich uwagi na temat obyczajów, mijanych miast i ich architektury. Ciekawość świata cechowała czę-
ściej członków orszaku z bezpośredniego otoczenia posła (sekretarzy, tłumaczy) niż jego samego. Główną  treść relacji 
stanowił opis ceremonii oficjalnych  w Stambule i przebieg rozmów z wielkim wezyrem lub reis effendim,  tudzież innymi 
dostojnikami Porty. W polskich relacjach brak natomiast zasadniczego elementu charakterystycznego dla wielu tego rodza-
ju sprawozdań dyplomatów zachodnioeuropejskich, zwłaszcza weneckich, a mianowicie oceny aktualnego stanu państwa 
tureckiego. 

Autor naukowego opracowania poselstwa wojewody poznańskiego Rafała  Leszczyńskiego (ok. 1650-1703), Ilona 
Czamańska, omawia we wstępie (s. 7-43) stosunki polsko-tureckie w XVII w., okoliczności zawarcia i treść traktatu karło-
wickiego z 1699 r., następnie w krótkich biogramach kreśli curriculum vitae uczestników poselstwa. Dalszą  część wstępu 
stanowi omówienie przebiegu poselstwa, którego celem była ratyfikacja  traktatu karłowickiego. 

Strona polska nadinterpretowała niektóre z zawartych już ustaleń, dążąc  do ich rewizji. Postulaty te były niemożliwe 
do spełnienia, jak np. żądanie  Leszczyńskiego przesiedlenia przez Turcję Tatarów z Budżaku na Krym, lub korekty granicz-
nej włączającej  do Polski Chocim i Czerniowce. Traktat został ratyfikowany,  ale na warunkach postawionych przez Wysoką 
Portę. Chociaż poselstwo nie powiodło się od strony politycznej, propaganda Leszczyńskich starała się je przedstawić jako 
sukces. To tłumaczy dużą  liczbę diariuszy, bo aż dziewięć, które wraz z aneksami stanowią  podstawę wydania opracowane-
go przez I. Czamańską. 

Na edycję składa się sześć diariuszy, których rękopisy zachowały się w największej liczbie w Bibliotece Czartory-
skich w Krakowie, niektóre ich redakcje pochodzą  z Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Kórnickiej, Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i z Archiwum Państwowego w Toruniu. Wykorzystana została rów-
nież wersja drukowana z 1744 r. Najobszerniejsza jest osobista relacja posła (s. 47-112) uzupełniona, jak sądzi  Wydawca 
(zbieżności stylistyczne) diariuszem III, który został już opublikowany w Lesznie w 1700 r. po niemiecku, a w 1744 r. po 
polsku. Diariusz II (s. 117-134) poprzedzony spisem uczestników poselstwa, sporządzony  prawdopodobnie przez pocho-
dzącego  z Litwy Michała Bułhaka, zawiera interesujące  informacje  o miejscowościach i panujących  na trasie przejazdu 
obyczajach. 

W edycji przyjęto trafną  zasadę umieszczania w tekście w nawiasach kwadratowych polskiego tłumaczenia bezpośred-
nio po bardzo licznych wtrętach łacińskich (makaronizmach), występujących  niemal w każdym zdaniu. Ułatwia to lekturę 
szerszemu gronu czytelników, nie czyniąc  tekstu hermetycznym. Podobnie wprowadzono pełne tłumaczenia przemówień 
łacińskich i korespondencji w tym języku. Całość opatrzona została przypisami, słownikiem nazw urzędów i urzędników 
tureckich i mołdawskich, indeksem osobowym i indeksem nazw geograficznych. 

2 Acta Nuntiaturae  Polonae, 1.1, oprac. H. D. Wojtyska, Romae 1990, s. 197-339. 
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Ta część opracowania nasuwa jednak szereg uwag krytycznych w warstwie odnoszącej  się do spraw tureckich. Przed-
tem jednak chciałbym zwrócić uwagę na niefrasobliwe  posługiwanie się przez Wydawcę liczbami, które cytowane przezeń 
tytułem przykładu prowadzą  w rezultacie do błędu. Oto we wstępie (s. 33) przytoczone zostały dane dotyczące  dziennego 
zaopatrzenia w żywność w Stambule poselstwa austriackiego (cesarskiego) w 1700 r., gdzie Wydawca mylnie określił turec-
ką  miarę ciężaru okkę na 56,6 kg (sic!?), gdy tymczasem okka równa się zaledwie 1,28 kg1. 56,4 kilogramów to jest waga 
centnara tureckiego! Poselstwo to otrzymywało m.in. rację dzienną  mąki  o wadze 150 ok. Zachodzi tu więc różnica między 
rzekomymi 8,5 tonami a faktyczną  ilością  192 kg. 

Sułtański skarbiec zbankrutowałby, gdyby musiał żywić przy takim przeliczniku 650 osób i 1500 koni poselstwa Le-
szczyńskiego (którego zaopatrzenie Czamańska przyrównuje do cesarskiego), poselstwa przebywającego  w stolicy impe-
rium osmańskiego aż pięć i pół miesiąca  (od 18 lutego do 1 sierpnia 1700). 

Dalsze uwagi odnoszą  się do przypisów, w których Wydawca ustosunkowuje się do nazw miejscowości i ich przypu-
szczalnej lokalizacji na terenie Dobrudży oraz w Bułgarii, tzn. w granicach ówczesnego imperium osmańskiego, a jeśli 
chodzi o wschodnią  Trację, również w Turcji dzisiejszej. Trzymając  się kolejności nazw miejscowości wymienianych w dia-
riuszu I, do których jedynie odnoszą  się przypisy, mamy na s. 59, wieś dobrucką  Daghakioi, tłumaczoną  poprawnie przez 
autora diariusza jako „Mamczą  Wieś", czyli „wieś niańki". Po turecku brzmi to bowiem Daya Köy lub Taya Köy. Autorzy 
pozostałych diariuszy stosowali pisownię: Daiakuiy, Thagakioi, Taghakioiy i byli bliscy oddania prawidłowego brzmienia 
zwłaszcza, że poselstwu towarzyszył tłumacz Karowski. Czamańska identyfikuje  tę wieś (przyp. 47) z miasteczkiem Ostrov 
nad odnogą  Dunaju. Możliwe, że słusznie, chociaż 6 km na południe znajduje się miejscowość Däeni fonetycznie  bliska 
nazwie tureckiej, zwłaszcza że na mapie z 1900 r. figuruje  jako Dojan2. Baltadżi, które również figuruje  na wyżej wymienio-
nej mapie na południe od Hirszowy, między Saraiu (Sarayköy) a Karasu (Cernavodä) jest zapewne słusznie identyfikowa-
ne z dzisiejszą  miejscowością  Topalu nad wschodnią  odnogą  Dunaju. Generalnie, identyfikacja  dawnych nazw miejscowych 
tureckich na obszarze bułgarsko-rumuńskim, wchodzącym  w skład państwa osmańskiego jest rzeczą  trudną,  gdyż kolejne 
etapy rumunizacji i bułgaryzacji tych nazw po uzyskaniu przez te kraje niepodległości w XIX wieku, a potem po I i II-giej 
wojnie światowej, zmieniły toponimię niekiedy w stu procentach zacierając  jej historyczną  ciągłość. 

Na stronie 61 (i przypis 53) Wydawca mylnie utożsamia wieś Duwemle (w innym diariuszu Giwemli) z Deleni w Do-
brudży rumuńskiej. Wieś ta figuruje  na wojskowej mapie niemieckiej z 1846 r., w poprawnej pisowni Güvenli i znajduje się 
w połowie drogi łączącej  Konstancę z Pazardzikiem (obecnie Dobricz), blisko granicy bułgarskiej3. Kolejny kunak,  niezi-
dentyfikowany  przez Wydawcę, to Wezyrkozłudże czyli Kozłudża, obecnie Suvorovo4 na płn.-zachód od Warny. Rzeka 
„Usienra" to istotnie Sucha Reka. Jeśli natomiast chodzi o wieś Köprüköy (s. 62, przyp. 58), tak zwana od mostu na rzece 
Kamcziji (tur. Kamczi Suyu), to nie kojarzyłbym tej miejscowości z Grozdjowem, gdyż położone jest za daleko na wschód 
od wejścia w wąwozy  Bałkanu, ale z miejscem w okolicy Dalgopola lub Coneva, ponieważ podróżni wkroczyli tam od razu 
w kaniony Delidżedere (Szalonego Potoku), noszącego  dzisiaj nazwę Łuda Kamczija czyli Szalona Kamczija. Na s. 66, 
czytamy w diariuszu I o kunaku Karabunar nad rzeką  Koiałydere (tur. Kayalidere), który jest słusznie identyfikowany 
z Grudowem nad Sredecką  Reką,  tyle że ostatnio Grudowo zostało przechrzczone na Sredec (mapa z 1998 r.). Na następ-
nej stronie 67 brak przypisu wyjaśniającego,  że „Kierkielis" to poprawnie Kirkkilise (obecnie Kirklareli), gdyż właściwej 
pisowni tej starszej nazwy nie ma również w indeksie geograficznym. 

Poruszając  sprawę tureckiej ortografii  nazw miejscowych pragnę zwrócić uwagę na pewien notoryczny błąd  popełnia-
ny w opracowaniach naukowych, od którego nie jest wolne i niniejsze wydanie. Wydawca na s. 97 w przypisie 133, podając 
turecki odpowiednik Białogrodu wyjaśnia w nawiasie: (tur. Akerman). Otóż nie Akerman lecz Akkerman (Ak Kerman), 
czyli Biały Gród. W nazwie pisanej łącznie  musi nastąpić  podwojenie litery K. Zdaję sobie sprawę, a uwaga ta odnosi się 
do całości dzieła, że wydawanie tego rodzaju tekstów jest pracochłonne, lecz wartość naukowa opracowania zależy od 
wyjaśnienia w ramach istniejącej  wiedzy wszystkich wątpliwości,  z którymi spotka się potem czytelnik wydawnictwa źródło-
wego pozbawiony z różnych powodów możliwości ich rozwiązania. 

Ograniczenie głównie do diariusza I komentarza nazewnictwa geograficznego  pozbawiło wyjaśnień pozostałe diariu-
sze, gdzie występują  dodatkowe nazwy miejscowe. I tak w diariuszu II, na s. 125 brak odniesienia do wsi Nader, która 
pojawia się jeszcze parokrotnie w następnych relacjach. Na mapie wojskowej z 1846 r., z zaznaczoną  rzeźbą  terenu (patrz 
mój przypis 3) figuruje  Nadirderbend (wąwóz  Nadir) i potok Nadirdere. Nader leżało zatem na południe od przełęczy 
Ajtoskiej (Ajtoski Prohod 390 m.n.p.m.), na północ od miasta Ajtos, do którego było już niedaleko. Na tejże stronie 125, 
dalej, po wkroczeniu na teren dzisiejszej Tracji tureckiej poselstwo polskie przekraczało rzeczkę Tekiedere czyli Teke 
Deresi, która płynie 9 km na zachód od Kirklareli (Kirkkilise). Wcześniej przejeżdżali Polacy przez wsie Kodżatarla 
(Wielkie pole) i Erekle czyli obecny Polos, zwany w XIX w. Eski-Polos (Stary Polos), odległy o 20 km na płn.-zachód od 
Kirklareli, położony na stoku gór Istrandża5. Tych wyjaśnień w przypisach również nie znajdujemy. Na s. 131, mimo ostroż-

1 Por. A. Dziubiński, Na  szlakach  Orientu. Handel  między  Polską  a Imperium  Osmańskim w XVI-XVIII  wieku,  Wrocław 1997, s. 292, Aneks II, Miary 
1 wagi tureckie. 
2 Rumunia, mapa przeglądowa  Europy, 1:1000000, PPWK, Warszawa 1960 oraz General-Karte  der  Europäischen Türkei  und  des  Vladikats  Montenegro 
entworfen  und  gezeichnet von F.  Handtke.  Verhaltniss  1:580000, Glogau [ok. 1900]. 
3 Por. Karten  und  Pläne Freiherrn  v. Moltke's  Darstellung  der  russisch-turkischen  Feldzuges  1828 und  1829, Berlin 1846. 
4 Reychman, Życie  polskie  w Stambule  w XVIII  wieku,  Warszawa 1959, s. 271, przyp. 11. Kozłudża figuruje  na wszystkich mapach Bułgarii, w odpowied-
niej skali, wydanych przed II wojną  światową. 
5 Mapy: Bessarabien, Moldau,  Wallachei  und  ein Theil  von Bulgarien,  1:420000, bm., przed 1855, oraz mapa Türkiye  1:1600000, wyd. Ravenstein, 
Europäische Strassenkarte,  Frankfurt  am Main 1975; tudzież Turcja.  Mapa  samochodowo-krajoznawcza  1:1000000, PPWK, Warszawa-Wrocław 1986. 
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nych przypuszczeń wydawcy, „Karyszteran" to istotnie Büyükkari§tiran. W diariuszu III, na s. 149 powinien być odsyłacz 
do nazwy wsi dobruckiej Saray (Sarayköy), według autora tej relacji, położonej, tak jak Taghakioy (Daya Köy) „nad samym 
Dunajem od południa". Saray, obecne rumuńskie Saraiu leży jednak nad rzeczką  Topologui, wpadającą  koło Hirszowy do 
głównego koryta Dunaju. Na s. 152 należy zaznaczyć, że wieś Disdarkioi czyli Dizdarköy (dosłownie wieś dowódcy zam-
ku) położona była w sąsiedztwie  Prowadii, gdzie na skale znajdowały się ruiny zamku po wschodniej stronie miasteczka 
i figuruje  na mapie z 1846 r., cytowanej wyżej. 

W części diariusza I, na s. 92, Rafał  Leszczyński podaje, że 15 czerwca (1700 r.) został zaproszony przez wezyra do 
pałacu nad Bosforem,  odległego od Stambułu o dwie mile polskie i położonego za dwoma zamkami (Rumeli Hisar i Ana-
dolu Hisar). I. Czamańska w przypisie 128 na tejże stronie niewłaściwie identyfikuje  ten pałac z pałacem Emirgan, powołu-
jąc  się na Meyers  Reisebücher, I, s. 320-321. Emirgan położony jest na europejskim brzegu cieśniny, ok. dwa i pół kilome-
tra na północ od zamku Rumeli Hisar, tymczasem w diariuszu III na s.176, sprecyzowane zostało, iż pałac ten znajdował 
się in littore  Asiatico i był „nowozbudowany". Chodzi tu zatem o położony po stronie azjatyckiej cieśniny między zam-
kiem Anadolu Hisar a wsią  Kanlidża, istniejący  jeszcze w 1934 r. pałac wezyrów Köprülü, o zewnętrznych ścianach poma-
lowanych na czerwono, zaś wewnątrz  posiadający  piękną  salę dekorowaną  podniszczonymi już wówczas malowidłami 
z XVII w., wraz z marmurowym basenem z wodotryskiem, co podaje przewodnik Ernesta Mamboury'ego, Byzance-Consta-
ntinople-Istanbul,  Istanbul 1934, s.173. Otóż w diariuszu III (s. 176) czytamy: „Jegomość Pan poseł, zastał wezyra w pokoju 
wesołym i pięknym, wpół którego fontanna  alabastrowa złocista (...) dwudziestą  piącią  tenuissimis rivulis  (...) pod sam sufit 
wodę rzucała". 

Jeszcze parę uwag o „Słowniku nazw urzędów i urzędników tureckich i mołdawskich" (s. 262-263). Słowniczek ten nie 
obejmuje wszystkich tytułów urzędniczych i oficerskich  tureckich występujących  licznie w tekstach diariuszy. Są  one do 
wytłumaczenia, np. w konsultacji z turkologiem, przy jednoczesnym podaniu ich poprawnej ortografii  w języku tureckim. 
Ale i w podanym przez wydawcę słowniku należałoby wprowadzić tu i ówdzie korektę, np. nie basztandżi  lecz bostandżi, 
przy słowie dragoman należy podać w nawiasie turecki źródłosłów: tercüman = tłumacz, skoro niżej wyjaśnienie takie 
zostało użyte wobec janczarów (yenigeri).  Basza nie równa się paszy! Pasza, to tytuł gubernatora prowincji, wezyra, 
generała. Basza (forma  spolonizowana) od tur. basz = głowa. Słowo basz postawione przed nazwą  funkcji  urzędniczej lub 
oficerskiej  oznacza jedynie starszego rangą  jej sprawcę. Poprawnie zatem powinno się pisać Basz Kapydżi (tur. ba° kapici), 
czyli główny lub starszy odźwierny nie zaś kapydży  basza, bo to forma  staropolska, która ma prawo obywatelstwa w tekście 
źródła historycznego lecz w słowniku powinna mieć poprawną  pisownię. Baszami nasi przodkowie nazywali wszelką  turec-
ką  starszyznę administracyjno-wojskową,  z którą  pertraktowali. Nadmienię jeszcze, że w indeksie geograficznym  nastąpiło 
przesunięcie o dwie cyfry  do tyłu co utrudnia odszukiwanie nazw w tekście. 

Reasumując,  edycja ta pod względem filologicznym  (teksty polskie, łacińskie i ich tłumaczenia), tudzież opracowanie 
wstępu (poza uchybieniem na s. 33) stoi na dobrym poziomie naukowym, jest nie tylko wartościowym źródłem dla badaczy, 
ale i zajmującą  lekturą  z zakresu dziejów staropolskich. Przy ewentualnym następnym wydaniu diariuszy zebranych w tej 
publikacji należałoby rozbudować objaśnienia i wyposażyć książkę  w dokładniejszą  mapę. 

Andrzej  Dziubiński 
(Warszawa  ) 

Dejiny Univerzity  Karlovy  t. I-IV (1348-1990).  Praca zbiorowa pod red. F. Kavki 
i J. Petran a. Univerzita Karlova Vydavatelstvi Karolinum, Praha 1995-1998, 
ss. 324 + 288 + 392 + 674, il. 

Z okazji 650 rocznicy założenia Uniwersytetu Karola w Pradze ta najstarsza uczelnia w Europie środkowej wydała 
szereg świetnie napisanych i bogato ilustrowanych publikacji o charakterze popularnym w języku czeskim i obcych oraz 
liczne studia analityczne. Stanowią  one trwałą  pamiątkę  jubileuszowego roku 1998, zaś w tym dorobku wyróżnia się 
monumentalna synteza o łącznej  objętości około 1700 stron druku, ozdobiona 750 ilustracjami i opatrzona indeksami 
osobowymi, geograficznymi  oraz rzeczowymi, osobno dla każdego tomu. Na podkreślenie zasługuje wykwintna w najlep-
szym tego słowa znaczeniu szata graficzna  dzieła a także forma  wykładu, który łączy  komunikatywnie podaną  treść z precy-
zyjną  ale wolną  od erudycyjnego balastu jego dokumentacją. 

W przygotowanie dzieła zaangażowane były czołowe pióra badaczy, przede wszystkim historyków z nadwełtawskiej 
stolicy. Każdy tom miał osobną  redakcję, którą  tworzyli I: 1347/48 Michal Svatos (7 autorów), II: 1622-1802 Ivana 
Cornejova (4 autorów), III: 1802-1918 Jan Havranek (7 autorów), IV: 1918-1990 Jan Havranek i Zdenek Pousta (16 auto-
rów). Całość firmował  prorektor — edytor, a także od strony językowej Maria Stemberkova, jak również osobni dla 
każdego tomu recenzenci, wśród nich rektor Karel Maly. Akcenty zostały równomiernie rozłożone na kolejne etapy 
w burzliwych dziejach uniwersytetu. Autorzy pamiętając  o historycznej dacie 7 kwietnia 1348 r., kiedy Karol IV w dwa 
zaledwie lata po objęciu władzy utworzył akademię praską,  zawczasu przystąpili  do pracy i tam, gdzie to było nieodzowne, 


