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mie, zwłaszcza o odbywających  się tam kapitułach generalnych. 
Sporo miejsca zajmują  uroczystości kościelne i pogrzeby. 

Kolejni autorzy Kroniki  pozostają  zwykle anonimowi. Od 
ich inwencji zależy szczegółowość opisów i stopień wnikli-
wości interpretacyjnej. Kronika  zasługuje na szczegółową  anali-
zę źródłoznawczą  i bez wątpienia  znacznie wzbogaca podstawę 
materiałową  do dziejów Poznania, Kościoła i mentalności nie 
tylko religijnej doby staropolskiej. 

M.  K. 

stycznego z 1873 r. (Władysława Łozińskiego Opowieści Jmć 
Pana Wita  Narwoja). 

Erudycyjne dzieło B. Królikowskiego winno stanowić pod 
względem formy  lekturę obowiązkową  dla tych badaczy, któ-
rzy piszą  udziwnionym językiem (zarówno w zakresie stylu jak 
i słownictwa), odbiegającym  od wzorów czerpanych ze znako-
mitych dzieł piśmiennictwa staropolskiego. 

M.  K. 

Bohdan Król ikowski , Wśród  Sarmatów.  Radzi-
wiłłowie  i pamiętnikarze,  Towarzystwo Naukowe Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 319. 

Radziwiłłowie od dawna są  uważani za swoich i cieszą  się 
niezmiennym zainteresowaniem (co nie znaczy, że identyczną 
sympatią)  w Polsce oraz na Litwie; na ich przykładzie widać, 
jak silna jest integracja obu części przedrozbiorowej Rzeczy-
pospolitej oraz nierealne próby stawiania między nimi muru 
granicznego. Radziwiłłowie zajęli też stałe miejsce w polityce, 
kulturze i dziejach wyznaniowych. Symbolem obopólnego zain-
teresowania tym rodem jest wydanie w dwóch wersjach języko-
wych biografii  chyba najbardziej kontrowersyjnej postaci, zwią-
zanej z czasami szwedzkiego potopu, pióra Henryka Wisnera 
(Janusz  Radziwiłł  (1612-1655),  Warszawa 2000; Jonusas  Radvila 
1612-1655,  Vilnius 2000). Mecenat literacki, budownictwo — 
to tematy także przyciągające  uwagę badaczy, szczególne zaś 
miejsce zajmuje działalność literacka, w tym pamiętnikarstwo, 
autorstwa samych panów na Birżach i Dubinkach, a zwłaszcza 
na Ołyce i Nieświeżu. Najnowszym tego dowodem jest książka 
B. Królikowskiego, którą  sam autor określił jako syntezę 
swoich badań nad staropolskimi pamiętnikami i rodem Radzi-
wiłłów przede wszystkim w epoce saskiej. 

Jest to doskonała gawęda (to określenie gatunku pisar-
skiego — zresztą  w najlepszym słowa znaczeniu — wydaje się 
w pełni uzasadnione), bogato udokumentowana. Autor, które-
mu zawdzięczamy publikację Diariusza Marcina Matuszewicza 
(Warszawa 1986), poszedł tropami dociekań Alojzego Sajkow-
skiego (zwłaszcza: Od  Sierotki  do  Rybeńki,  Poznań 1965). 
O dziejach rodu pisze dla miłośników przeszłości, o pamiętni-
kach zaś również dla badaczy kultury staropolskiej — tak nale-
żałoby określić krąg  odbiorców, choć być może autor jest inne-
go zdania, gdy słusznie zauważa, że dzieło ma charakter dycho-
tomiczny i ukazuje oba te kręgi tematyczne. Wyniki badań hi-
storyków nie w pełni bowiem zostały wykorzystane (np. warto 
było uwzględnić w początkowych  wywodach książkę  M. Mal-
czewskiej, Latyfundium  Radziwiłłów  w XV  do  połowy XVI  wie-
ku,  Warszawa-Poznań 1985) — ale nie jest to zarzut wobec 
twórcy dzieła, wytrawnego znawcy memuarystyki XVII, a zwła-
szcza pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwszy rozdział, s. 7-75 
(Drzewo  owocorodne)  dotyczy rodu — jego początków,  a na-
stępnie obu głównych linii; tytuły następnych to Wiek  pamiętni-
ków, s. 75-158, Radziwiłłowie  doby  saskiej,  s. 159-235, Pamiętni-
karze  augustowskich  czasów, s. 237-276. Dla porządku  wypada 
zauważyć, że Autor ma tu na myśli również czasy zwane saski-
mi i dla owego siedemdziesięciolecia znajduje 17 autorów, w tym 
czterech Radziwiłłów. Rozdział ostatni (Z  tego to źródła, 
s. 277-289) należy określić mianem aneksu — zawiera on bo-
wiem analizę podstawy źródłowej popularnego utworu beletry-

Jerzy K o c h a n o w i c z SJ, Podręcznik  pedagogiki 
Stefana  Sczanieckiego  SJ  z 1715  roku „Professio  circa 
puerorum in virtute,  sapintia  etpolitiae  institutionem", 
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-
Pedagogiczna „Ignatianum", Kraków 2001, ss. 159. 

W serii „Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich" 
wydawanej od 1998 r. przez krakowskie centrum naukowe Oj-
ców Jezuitów pod redakcją  Andrzeja Pawła Biesia i Ludwika 
Grzebienia jako tom piąty  został ogłoszony z obszernym ko-
mentarzem zwięzły podręcznik pedagogiczno-metodyczny wyda-
ny w oryginale łacińskim przez kolegium kaliskie w 1715 r., w swoim 
czasie niezmiernie użyteczny, dziś stanowiący  wielką  rzadkość — 
stąd  praktycznie niemal nieznany. Decyzja o jego publikacji jest 
w pełni uzasadniona z dwóch względów. Po pierwsze, wydawcy 
kierując  się realistycznymi przesłankami, postanowili udostępnić go 
nie tylko w tekście pierwotnym, ale paralelnie także w języku 
polskim (przekładu dokonał Jan Ożóg SJ przy udziale Agniesz-
ki Stachowicz); po drugie zaś, udostępnili badaczom tekst sta-
nowiący  podstawę weryfikacji  jednostronnych opinii na temat 
edukacji jezuickiej w końcowym okresie istnienia zakonu. 

Wprawdzie w 1933 r. ks. Stanisław Bednarski dokonał we-
ryfikacji  powierzchownych ocen w dotąd  niezastąpionym  dziele 
pt. Upadek  i odrodzanie  szkół  jezuickich w Polsce, jednakże jego 
ustalenia pozostały niezauważone przez wielu późniejszych au-
torów (świadomie unikam określenia: badaczy), którzy z predy-
lekcją  młócili nadal... plewy. Tymczasem zasługują  na uwzględ-
nienie inicjatywy z pierwszej połowy XVIII w. mające  na celu 
udoskonalenie szkolnictwa jezuickiego, które podlegało nieko-
niecznie pozytywnym zmianom wraz z pogłębiającą  się od cza-
sów Zygmunta III integracją  zakonu ze społeczeństwem szla-
checkim. Wielkopolanin Stefan  Sczaniecki (1658-1737), który 
pełnił odpowiedzialne funkcje  w różnych kolegiach polskich, do 
prowincjała włącznie,  znajdował czas na prace duszpasterskie, 
nauczycielskie i organizacyjne, ale przy tym był umysłem twór-
czym (choć nie zawsze oryginalnym), zwłaszcza w dziedzinie fi-
lozofii,  co wykazał ostatnio Roman Darowski w poświęco-
nej mu rozprawie (1995, przedruk 1998). Dostrzegł Sczaniecki, 
którego działalność przypadła na czas poważnego kryzysu So-
cietatis Jesu, potrzebę reformy  szkolnictwa i w tym celu dostar-
czenia konfratrom  przewodnika metodycznego, który rzeczywi-
ście okazał się bardzo potrzebny. Odgrywał on poważną  rolę 
niemal do połowy XVIII w. i doczekał się po trzydziestu latach 
wznowienia (Wilno 1744), zanim został wydany nieco później 
podręcznik Józefa  Juventiusa. 

Edycję poprzedza obszerny, przejrzyście napisany wstęp, 
w którym wydawca omówił biografię  Sczanieckiego (dotąd  dys-
ponowaliśmy przede wszystkim zwięzłym życiorysem w PSB), 
scharakteryzował główne linie rozwojowe szkolnictwa jezuic-
kiego w Polsce na początku  XVIII w. oraz dokonał analizy tre-
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ści dziełka sprzed trzech niemal stuleci. Publikację tekstu źród-
łowego uzupełnia bibliografia  materiałów archiwalnych (Archi-
vum Romanum Societatis Jesu, Nationalbibliothek Wien, 
AGAD oraz zbiory krakowskie), haseł encyklopedycznych 
a także opracowań. 

Publikacja została przygotowana solidnie, łącząc  walory 
naukowe z przejrzystą  formą  wykładu. Z tego względu winni 
być zadowoleni zwłaszcza historycy wychowania. 

M.  K. 

[Johannes S i n a p i u s ] , Schlesischer  Curiositäten 
erste Vorstellung  ... ausgefertiget  von Johanne  Sinapio, 
Leipzig 1720, ss. 8 nlb. + 1100 + 8 nlb.; Des schlesi-
schen Adels  anderer  Theil,  oder  Fortsetzung  schlesi-
scher Curiositäten  ... ausgefertiget  von Johanne  Sina-
pio, Leipzig und Breßlau 1728, ss. 1144; un-
veränderter Nachdruck, Verlag für  Kunstreproduk-
tionen, Neustadt an der Aisch 2000. 

Johann Sinapius, żyjący  u schyłku czasów habsburskich 
(1667-1726) Legniczanin, należy do najważniejszych postaci 
śląskiej  historiografii  nowożytnej. Z jego pism pamiętane są 
dziś dwa: Olsnographia  (wydana w 1707 r. dwutomowa „mono-
grafia"  historyczno-ustrojowo-geograficzna  księstwa oleśnickiego), 
a nade wszystko pomnikowe Schlesische  Curiositäten.  Pod tym ba-
rokowym tytułem kryje się herbarz szlachty śląskiej.  Obejmuje 
on setki mniej lub bardziej wyczerpujących  haseł poświęconych 
poszczególnym rodzinom (ułożonych w miarę przejrzyście w ciąg 
alfabetyczny  w każdym tomie, choć z podziałem na rodziny uty-
tułowane i nieutytułowane). Autor przeważnie opisuje herb, 
przedstawia początki  rodziny, tam, gdzie to możliwe, prezentu-
je jej genealogię, przeważnie jednak zestawia tylko oderwane 
wiadomości o pojedynczych przedstawicielach. W przypadku 
pewnych rodzin, tych najbardziej znanych i najpotężniejszych, 
hasła urastają  do rozmiarów wielostronicowych monografii. 
Częściej wszakże obejmują  zaledwie kilkanaście linijek tekstu. 
Dzieło nosi oczywiście znamiona czasu, w jakim powstawało: 
na wkroczenie metod krytycznych do regionalnej historiografii 
trzeba było jeszcze czekać ponad sto lat. Nie należy się dziwić, 
że Sinapius poraża niekiedy dzisiejszego czytelnika naiwnością: 
pełnymi garściami czerpie z innych herbarzy, choćby polskich, 
wątpliwej  wartości wiadomości o najdawniejszych czasach, po-
wtarza też niekiedy rodzinne bajki, choćby te o przodkach nie-
których rodzin, czynnych w epoce wojen markomańskich. Do-
cenić trzeba wszakże widoczny jednak u naszego autora kryty-
cyzm wobec wykorzystywanych źródeł: niektóre ze wspomnia-
nych legend traktował już bodaj z przymrużeniem oka (acz za-
znaczał to bardzo dyskretnie), komentował niektóre przekazy, 
wskazując,  że wydają  mu się nieścisłe czy wątpliwe,  przede 
wszystkim zaś bawił się często w porównywanie herbów, którą 
to drogą  starał się dowieść identyczności pewnych rodzin ślą-
skich z familiami  żyjącymi  w innych karajach Rzeszy. Konstruk-
cje te mają  dziś już tylko walor ciekawostek. Szczególnie doce-
nić należy za to rozmiary wykonanej przez Sinapiusa kwerendy. 
Niezwykle pracowicie wykorzystywał nie tylko znane sobie ge-
nealogie i herbarze (częściowo rękopiśmienne), wcześniejsze 
dzieła miejscowych dziejopisów, ale także napisy nagrobkowe 
i liczne archiwa śląskie.  Znał w każdym razie ogromną  liczbę 
dokumentów, także średniowiecznych. Unika wprawdzie często 

dokładniejszego wskazywania źródeł informacji,  ale podaje jed-
nak zawsze dość dokładnie datę. Praktyka korzystania z „Ku-
riozów" uczy zaś, że ich autor wyzyskiwał swe źródła bardzo 
sumiennie: jego danym można spokojnie zaufać.  Warto zresztą 
byłoby na pewno dokonać zestawienia cytowanych przez Sina-
piusa w różnych miejscach dokumentów. Właśnie dzięki temu 
bogactwu szczegółowego materiału dzieło Sinapiusa stanowi 
wciąż  nieocenioną  kopalnię wiadomości do dziejów śląskiej 
szlachty, tak nowożytnej, jak i średniowiecznej (nie tylko zre-
sztą  śląskiej:  to właśnie u Sinapiusa udało mi się znaleźć prze-
kaz wyjaśniający  genealogię czternastowiecznych panów z wiel-
kopolskiego Bnina). Co więcej, przy wszelkich studiach prozo-
pograficznych  czy genealogicznych Sinapius pozostaje — wo-
bec braku nowszych i lepszych podręcznych zestawień tego ro-
dzaju — nadal niezastąpiony. 

Nic przeto dziwnego, że dzieło sprzed blisko 300 lat wciąż 
jest wykorzystywane i pilnie poszukiwane, choć od dawna nale-
ży do bibliotecznych białych kruków. Już w 1913 r. wykonano 
reprint starodruku, choć i ta edycja stanowiła bodaj dużą  rzad-
kość (nie notuje jej nawet bibliografia  śląska  Viktora Loewe-
go). Dlatego z ogromnym uznaniem powitać należy przygoto-
wanie kolejnego reprintu przez zasłużone dla publikacji genea-
logicznych wydawnictwo z Neustadt/Aisch. Z bogatego dorob-
ku tego środowiska wspomnijmy choćby reprinty wielkiego her-
barza Siebmachera (w ich ramach osobny wolumin, gromadzą-
cy wszystkie śląskie  tomy opracowane przez Konrada Blażka) 
czy staranną  edycję śląskiego  herbarza z XVII w. (Schlesisches 
Wappenbuch  von Crispin  und  Johann  Scharfenberg,  1984). No-
we wydanie Sinapiusa ogranicza się do kompletnej reprodukcji 
pierwodruku z lat 1720-1728. Recenzent odnotować może tyl-
ko, że jej jakość jest bardzo wysoka, przy czym książce  nadano 
nieco mniejszy niż w oryginale, a nader poręczny format. 

Pojawienie się reprintu znakomitego dzieła Sinapiusa sta-
nowi rzadką  okazję dla wszystkich zainteresowanych historią 
Śląska.  Warto z niej skorzystać, a spory co prawda, zwłaszcza 
na polską  kieszeń, wydatek (2 tomy à 180 DM), z pewnością 
sowicie się opłaci. Sinapiusa warto wciąż  czytać i warto go po-
siadać. 

T.  J. 

Frank-Lothar Kroll, Herrschaftslegitimierung  durch 
Traditionsschöpfung.  Der Beitrag  der  Hohenzollern  zur 
Mittelalter-Rezeption  im 19. Jahrhundert,  „Histori-
sche Zeitschrift"  274, 2002, s. 61-85. 

Ważny problem czerpania ze średniowiecza wzorców i ar-
gumentów użytecznych w czasach nowych, ostatnio cieszący  się 
wzmożonym zainteresowaniem historyków, na ograniczonym a waż-
nym odcinku stał się przedmiotem artykułu Krolla. Wśród pod-
danych nowoczesnej analizie kręgów społecznych szczególnie 
aktywnych w tym zakresie, trzeba przyznać rację Autorowi, że 
dziwnym trafem  zabrakło dotąd  rodów panujących.  Na przykła-
dzie pięciu władców pruskich i niemieckich z rodu Hohenzol-
lernów, poczynając  od Fryderyka Wilhelma III, poprzez Fryde-
ryka Wilhelma IV, Wilhelma I, Fryderyka III (panował wpraw-
dzie jedynie 99 dni, ale uprzednio, jako następca tronu, wywie-
rał znaczący  wpływ na sprawy państwa), a na Wilhelmie II koń-
cząc,  ograniczając  się w praktyce niestety niemal wyłącznie  do 
ważnej co prawda architektonicznej strony fascynacji  średnio-


