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rzędzie — badaczy, została ogłoszona w przekładzie z łaciń-
skiego oryginału na język polski (dokonał go Korneliusz Ka-
czor, który też współuczestniczył obok obu wydawców w opra-
cowaniu tekstu i objaśnień), opatrzona 1277 erudycyjnymi 
przypisami oraz indeksem osób. Spełnia więc wszelkie kryteria 
wydawnictwa naukowego. Tłumaczenie źródła jest w pełni — 
biorąc  pod uwagę nikłą  dziś znajomość łaciny — uzasadnione. 

W Bibliotece Jagiellońskiej zachowały się dwa tomy poz-
nańskiej kroniki zwanej młodszą  (tzw. starsza, z XVI w., znala-
zła się w zbiorach Seminarium Duchownego w Warszawie) — 
jeden z nich stanowi podstawę prezentowanego wydania. Tam-
że przechowywane są  inne materiały źródłowe (Memoralia,  Li-
ber Collegii  Posnaniensis, Resignationes),  rabunki wojenne zaś 
sprawiły, że do Uppsali trafiły  zbiory teatralne oraz dwa kata-
logi biblioteczne. Na szczęście Szwedzi bez przeszkód je dziś 
udostępniają  sukcesorom prawowitych niegdyś posiadaczy. 
W ARSI zaś są  na trwałe zadomowieni, co od lat owocuje 
gruntownymi publikacjami źródłowymi. 

Na Kronikę  młodszą  składają  się teksty o charakterze hi-
storyczno-dokumentacyjnym, niektóre części jednak wyraźnie 
przypominają  zapiski typu diariusza. Pierwsza część, obejmu-
jąca  ponad 30% tekstu, powstała około 1609 r. a jej autorem 
był młody wówczas profesor  retoryki Seweryn Brański (Bran-
scensis), który został zamordowany w latach szwedzkiego „po-
topu". Kontynuowali zapisy różni jezuici, przeważnie w opar-
ciu o trzyletnie sprawozdania sporządzane  dla władz zakon-
nych. L. Grzebień zestawia 33 nazwiska prawdopodobnych au-
torów. Korzystali z takich źródeł, jak diariusze rektorskie, Lit-
terae annuae, inwentarze i księgi rachunkowe. Niektóre lata 
zostały opisane szczegółowo, inne ze znacznymi skrótami, z kil-
kumiesięcznymi lukami. Kronika koncentruje uwagę na we-
wnętrznym życiu kolegium, uroczystościach religijnych, nabo-
żeństwach i kazaniach, dysputach z innowiercami; wiele miej-
sca zajmuje nauczanie na poziomie średnim i wyższym, kadra 
profesorska,  teatr szkolny, bogata biblioteka (stała się łupem 
Szwedów podczas najazdu wojsk Karola X Gustawa), apteka, 
ale i młodzież szlachecka wraz z jej barwnym życiem i obycza-
jami. Rzecz charakterystyczna, nie znalazły tu odbicia aspirac-
je uniwersyteckie (warto na to zwrócić uwagę dzisiejszym zwo-
lennikom wątpliwej  tezy o roku 1611 jako początku  Almae Ma-
tris Posnaniensis!), natomiast nie brakuje odniesień do sporów 
z Akademią  Krakowską.  Nie szczędzono miejsca sporom ma-
jątkowym  i procesom sądowym,  których przecież nie brakowa-
ło, a także donacjom ze strony dostojników świeckich, szlachty 
i mieszczan a przede wszystkim duchowieństwa z biskupami 
Adamem Konarskim i Stanisławem Karnkowskim na czele. 
Słusznie tedy na zakończenie wstępu L. Grzebień — przypomi-
nając  dotychczasowe publikacje na temat poznańskiego kole-
gium — zwraca uwagę na możliwości dalszych badań, jaką 
stwarza publikowane źródło jezuickie. 

M.  K. 

Wkład  jezuitów  do nauki i kultury  w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów  i pod zaborami,  pod red. I. S t a s i e -
wicz-Jasiukowej , Kraków-Warszawa 2004, 
Wydawnictwo WAM, ss. 758. 

Praca jest kolejną  udaną  próbą  upowszechnienia dorobku 
naukowego i kulturalnego polskich jezuitów. Powstała dzięki 
współpracy Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i ojców je-

zuitów z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej  „Ignatia-
num" w Krakowie. 29 artykułów zostało podzielonych na dzia-
ły: filozofia  — nauki przyrodnicze, matematyka — astronomia, 
technika — architektura — sztuki plastyczne, językoznawstwo, 
historia i kultura. 

Ten niezwykle interesujący  tom rozpoczynają  refleksje 
Ireny Stasiewicz- Jasiukowej o Kondycji  naukowej jezuitów pol-
skich (od  roku  1773 do  XXI  wieku)  (s. 15-30). Następnie ojciec 
prof.  Ludwik Grzebień SJ omówił Dotychczasową literaturę 
o wkładzie  jezuitów polskich  do  nauki i kultury.  Jest to bardzo 
cenne podsumowanie szerokiej działalności jezuitów na polu 
historiografii,  szkolnictwa, wychowania, teologii i filozofii,  ma-
tematyki, nauk technicznych, astronomii, językoznawstwa, hi-
storii, nauk przyrodniczych, piśmiennictwa. Autor przedstawił 
też funkcjonowanie  bibliotek i drukarni, uczestnictwo w mis-
jach oraz problem tolerancji i literatury antyjezuickiej (s. 31-
-68). W tej części pracy głos zabrał ojciec Ludwik Piechnik SJ, 
autor wielu publikacji poświęconych zagadnieniom szkolnic-
twa jezuickiego. Tym razem nawiązał  do okoliczności pow-
stania i treści najważniejszej ustawy szkolnej jezuitów Ratio 
studiorum,  której ostateczny kształt nadano w 1599 r. 
(s. 68-90). Część wstępną  zakończył artykuł Richarda Butter-
wicka o projekcie autorstwa Stefana  Łuskiny dotyczącym 
wskrzeszeniu zakonu jezuitów w dobie Sejmu Wielkiego 
(s. 91-116). Do tej postaci powróciła jeszcze Irena Łosowska 
(s. 662-682). 

Dział określony mianem „Filozofia  — nauki przyrodni-
cze" otwiera obszerne opracowanie Romana Darowskiego SJ 
0 koncepcji filozofii  jezuitów w Polsce do XIX w. (s. 119-152). 
Dwaj pozostali autorzy tekstów o udziale jezuitów w dziejach 
botaniki i zoologii polskiej Piotr Köhler (s. 153-170) i Jerzy Pa-
włowski (s. 171-222) skupili się przede wszystkim na grunto-
wnym omówieniu dorobku naukowego Gabriela Rzączyńskie-
go Był on autorem Historia  naturalis  curiosa Regni Poloniae, 
(Sandomierz 1721) oraz Auctuarium historiae naturalis  Regni 
Poloniae (Gdańsk 1742). Historia  naturalis  podzielona na 
20 traktatów „stanowi zebranie i uporządkowanie  ówczesnej 
wiedzy przyrodniczej w Królestwie Polskim i Wielkim Księ-
stwie Litewskim. Od traktatów o kopalinach, ziemiach rozmai-
tych, skałach i minerałach przez opisy gór, roślin, wód wszela-
kich i morza dochodzi autor do rozległych rozdziałów o zwie-
rzętach, a szczególnie o ptakach, wreszcie zjawiskach meteoro-
logicznych, klęskach różnorodnych i dziwactwach natury". 
Dzieło zawiera elementy wierzeń w baśnie i cudowne historie, 
ale także wiele rzetelnych informacji  przyrodniczych. Auctua-
rium powstało jako uzupełnienie poprzedniej pracy. 

W części poświęconej matematyce i astronomii Zofia 
Pawlikowska-Brożek przedstawiła zasługi wybitnych 
XVII-wiecznych matematyków: Wojciecha Tylkowskiego, Sta-
nisława Solskiego i Adama Kochańskiego (s. 225-244) oraz 
scharakteryzowała treści XVIII-wiecznych Podręczników  mate-
matycznych dla  polskich  szkół  jezuickich  (s. 245-268). Nato-
miast Witold Więsław zaprezentował środowisko matematy-
ków jezuickich na Litwie, Śląsku,  w Czechach i na Morawach 
(s. 269-320), zaś ojciec Konrad M. Paweł Rudnicki opisał spo-
sób, w jaki w kaliskim obserwatorium astronomicznym jezuici 
radzili sobie z montażem teleskopów (s. 321-328). 

Dział dotyczący  techniki, architektury i sztuk plastycznych 
otwiera tekst Jerzego Jasiuka o Wkładzie  jezuitów do  rozwoju 
1 upowszechniania techniki  (s. 331- 338). Tadeusz Marian No-
wak zajął  się traktatami wojskowymi Józefa  Rogalińskiego 
(s. 339-356) oraz Franciszka Paprockiego, tłumacza dzieła Rei 
militaris  epitome Flaviusa Vegetiusa Renatusa z przełomu 
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IV i V w. n.e. (s. 357-384). Głos w sprawie Nauczania  architek-
tury w szkołach  jezuickich XVIII  wieku  zabrał ojciec Jerzy Pa-
szenda SJ (s. 385-402). Na koniec Ryszard Mączyński  roz-
strzygnął  kwestię Zagadkowych  malowideł  świętych męczenni-
ków w kościele  jezuickim św. Barbary w Krakowie.  Autor uznał, 
że znajdujący  się tu obraz Matki Bożej Anielskiej zdobiony 
dwoma tajemniczymi konterfektami  świętych należy łączyć  ze 
sprowadzonymi do tego kościoła w 1612 r. relikwiami rzym-
skich świętych Sykstusa i Chrystny, których postacie uwiecznił 
Tomasz Dolabella (s. 403-424). 

W kolejnej partii pracy nazwanej „Językoznawstwo" zo-
stały przedstawione zasługi dla języka polskiego Piotra Skargi, 
Jakuba Wujka, Grzegorza Knapiusza, Stanisława Solskiego, Ig-
nacego Włodka, Franciszka Bohomolca, Adama Naruszewicza, 
dobrze znanego heraldykom jezuity śląskiego  Leopolda Jana 
Szersznika, Karola Antoniewicza, Teodora Janika oraz Stani-
sława Stojałkowskiego (s. 427-448). O krzewieniu języka i kul-
tury litewskiej, w tym o roli Uniwersytetu Wileńskiego i kole-
gium w Krożach pisała Eugenia Ulcinaité (s. 449-464). Zagad-
nieniami językoznawczymi  w korespondencji  Adama  Kochań-
skiego  SJ  z Atanazym Kircherem  SJ  i Gottfriedem  W  Leibnizem 
pisał ojciec Bogdan Lisiak SJ. Uczonych mężów interesowała 
kwestia opracowania języka uniwersalnego, dzięki któremu 
mogło by dojść do wymiany naukowo-kulturalnej między Eu-
ropą  a Chinami (s. 465-478). Podręcznikiem wymowy Grzego-
rza Piramowicza zainteresowała się Irena Stasiewicz-Jasiuko-
wa (s. 479-490). 

W dziale „Historia" Jarosław Kurkowski opisał wpływ me-
cenasów magnackich na piśmiennictwo jezuickie (s. 494-510). 
Kolejne teksty zostały poświęcone badaniom historycznym 
Adama Naruszewicza (s. 511-522) i Jana Albertrandiego 
(s. 523-524). 

W ostatniej części pracy „Kultura" znalazły się artykuły 
poświęcone kulturze muzycznej (s. 545-562), przedstawieniom 
teatralnym odgrywanym w Tarnopolu w XIX w. (s. 563-596), 
działalności drukarni połockiej w latach 1787-1820 (s. 596-
-630), wychodzącemu  w latach 1818-1820 „Miesięcznikowi Po-
łockiemu" (s. 631-662), postaci Stefana  Łuskiny oraz filantro-
pijnej postawie wybitnego komediopisarza Franciszka Boho-
molca (s. 683-717). 

Na końcu pracy podano informacje  o autorach i recen-
zentach tego imponującego  dzieła oraz zestawiono indeks 
osób. Każdy tekst został opatrzony angielskim streszczeniem. 
Czytelnicy otrzymali kolejny, pożyteczny tom ukazujący 
wszechstronny wkład jezuitów do nauki i kultury polskiej. 

I.  M.  D. 

Viktoras P e t k u s, Vilniaus  vyskupai Lietuvos  istori-
joje, Vilnius 2002, ss. 982,34 il. 

Od czasu opublikowania u. progu drugiej połowy XIX w. 
Żywotów  biskupów wileńskich  Alojzego Osińskiego (Warszawa 
1856) i takiego samego tytułu książki  Wincentego Przyałgow-
skiego (Sankt Petersburg 1860), w języku polskim nie ukazały 
się żadne nowe zbiory życiorysów pasterzy diecezji wileńskiej. 
Z tym większym zainteresowaniem historycy Kościoła z Polski 
sięgną  po wydaną  w Wilnie, w języku litewskim, zgoła albumo-
wą  publikację, w której zaprezentowane zostały sylwetki hie-
rarchów związanych  z dziejami biskupstwa (od r. 1925 arcybi-

skupstwa) wileńskiego — począwszy  od jego założenia aż po 
czasy współczesne. Najwięcej miejsca w niej poświęcono ordy-
nariuszom loci, obok nich wszakże uwzględnieni zostali także 
miejscowi biskupi pomocniczy (przypomnijmy, że w pewnym 
okresie dziejów diecezji w jej granicach istniało aż kilka „okrę-
gowych" sufraganii,  mianowicie białoruska, trocka, kurlandzka 
i brzeska, obok oczywiście samej wileńskiej), jak również hie-
rarchowie z innych Kościołów partykularnych, którym w róż-
nych okolicznościach przyszło administrować najstarszym spo-
śród biskupstw na Litwie. Pod względem szaty edytorskiej pu-
blikacja ta, sama w sobie bardzo okazała (format  bliski A4), 
prezentuje się poniekąd  pomnikowo, a to ze względu na dużą 
czcionkę i czytelny druk, ułatwiającą  orientację w materiale 
żywą  paginę na każdej stronie czy również barwne ilustracje. 
Dziwić musi wszakże, że w przypadku niejednego z biskupów 
wileńskich — w tym również z XX stulecia (E. Ropp, J. Ciep-
lak), nie udało się autorowi i wydawcy wyszukać jakiegokol-
wiek wizerunku postaci, trudno zaś zgoła pojąć,  w jaki sposób 
do osoby zmarłego w r. 1519 biskupa Wojciecha (Alberta) Ra-
dziwiłła przyporządkowano  portret żyjącego  w latach 1558-
-1592 marszałka wielkiego litewskiego Albrychta Radziwiłła, 
na którym nie dość, że widnieje osoba w stroju świeckim, to je-
szcze u spodu znajduje się podpis nie pozostawiający  wątpliwo-
ści co do identyfikacji  postaci (gdzie informacja  nawet o tym, 
że był on małżonkiem księżniczki kurlandzkiej Anny z Kettle-
rów). W książce  nie zabrakło zestawienia literatury przedmio-
tu (rzecz zrozumiała, że szczególnie wiele jest tam pozycji w ję-
zyku polskim), indeksów osobowego i geograficznego,  czy tak-
że skądinąd  bardzo lapidarnych streszczeń obcojęzycznych 
(niemieckiego, polskiego, francuskiego  i rosyjskiego). 

Opracowanie to wyszło spod pióra Litwina, nic zatem dzi-
wnego, że szereg kwestii z przeszłości Litwy i jej mieszkańców 
spogląda  on z odmiennej perspektywy, aniżeli historycy polscy. 
Okoliczność to w zupełności zrozumiała i nad szeregiem kont-
rowersyjnych z naszego punktu widzenia sformułowań  trze-
ba przejść do porządku  dziennego. Z drugiej strony nie sposób 
nie skonstatować, że przykładowo określenie przynależności 
Wileńszczyzny w dobie międzywojennej do II Rzeczypospolitej 
mianem „okupacji" z pewnością  nie przyczynia się do budowa-
nia dobrych relacji polsko-litewskich. Co się tyczy konstrukcji 
pracy, dziwi wyłączenie  z zasadniczego pocztu biskupów wileń-
skich i omówienie w osobnym dziale, jako nominatów, Bernar-
da Maciejowskiego, Macieja Józefa  Ancuty, Hieronima Stroj-
nowskiego i Jana Cieplaka. B. Maciejowski, H. Strojnowski 
i J. Cieplak uzyskali wszak prekonizację na stolicę biskupią 
w Wilnie, przy czym pierwszy z nich zmuszony był zrezygnować 
z godności, zaś dwaj pozostali zmarli przed odbyciem ingresu 
(J. Cieplak nie zdążył  nawet przybyć do powierzonej mu diece-
zji). Z kolei M. J. Ancuta był koadiutorem przy poprzedniku, 
lecz zmarł zaledwie w trzy miesiące  po nim, również nie do-
pełniwszy ingresu. Nie zmienia to wszakże faktu,  że wszyscy 
oni — w świetle prawa kanonicznego — bez wątpienia  nale-
żą  do pocztu pasterzy Kościoła wileńskiego. Podobnie budzi 
zastrzeżenie umieszczanie koadiutorów pomiędzy sufragana-
mi wileńskimi, poświęcony którym dział znalazł się na końcu 
książki,  w tyle za sufraganami  białoruskimi, trockimi, kurlan-
dzkimi i brzeskimi. To osobliwe rozczłonkowanie i zaszerego-
wanie biogramów utrudnia poruszanie się po publikacji, lecz 
dzięki szczegółowemu spisowi treści oraz indeksowi osobowe-
mu nie stanowi to przeszkody nie do pokonania. 

Nie ulega wątpliwości,  że praca ta winna zostać dostrzeżo-
na przez polskich historyków (nie tylko Kościoła), wypada też 


