


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

ścią  podchodzić do wydruku. Zastrzeżenie to dotyczy przede 
wszystkim językoznawców, ale przecież nie oni są  głównymi 
odbiorcami edycji. Ważne, że tekst wchodzi do szerokiego 
obiegu i przypomina największe dokonanie teologów polskich 
ze szczytowego okresu Reformacji.  Gwarancją  zaś rzetelnego 
odczytania oryginalnych tekstów z mikrofilmów  są  nazwiska 
członków 13-osobowego zespołu a zwłaszcza konsultacja filo-
logiczna Wacława Waleckiego. 

W ramach dorobku edytorskiego Collegium Columbinum 
Biblia Brzeska  oznaczona jest numerem 45 serii pierwszej 
„Biblioteki Tradycji Literackich". Wydrukowana została przy 
współudziale wydawnictw Duch Czasów (Bielsko-Biała), Arka 
(Cieszyn) oraz Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej. Stanowi 
więc efekt  współpracy Krakowa oraz ewangelików w USA i na 
Śląsku  Cieszyńskim. 

M.  K. 

Korespondencja  Adama Adamandego  Kochańskiego  SJ 
(1657-1699).  Opracował Bogdan L i s i a k SJ przy 
współpracy Ludwika Grzebienia SJ. Wyższa 
Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna  „Ignatianum" — 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 479. 

A. A. Kochański pochodził z ziemi dobrzyńskiej, do za-
konu wstąpił  w Wilnie (1652), święcenia otrzymał w Moguncji 
(1664), zmarł w Cieplicach. Był utytułowanym matematykiem 
Jana III (pierwszy w Polsce miał poznać zasady rachunku róż-
niczkowego i całkowego), konstruował machiny i zegary, swe 
pracy publikował w „Acta Eruditorum". Miał swój udział m.in. 
w artystycznym wystroju pałacu królewskiego w Wilanowie. 
Prowadził obfitą  korespondencję z wybitnymi osobistościami 
w kraju i za granicą.  Władze zakonne nie były zachwycone jego 
zainteresowaniami badawczymi (zwłaszcza alchemią),  nie wy-
raziły zgody na zaliczenie go do prowincji niemieckiej i dosyć 
często zmieniały jego miejsce pobytu — w ciągu  15 lat przeby-
wał m.in. w Bamberdze, Pradze, Florencji, Ołomuńcu i Wroc-
ławiu, wykładał na uniwersytecie w Moguncji, od przeniesienia 
do Gdańska wyreklamował go Jan III, który powierzył mu fun-
kcję preceptora królewicza Jakuba. W Warszawie mieszkał od 
1680 r. niemal do końca życia (przez kilka lat jako kapelan 
dworski). Kiedy stan jego zdrowia coraz bardziej się pogarszał, 
w 1697 r. osiadł w Cieplicach. 

Dzisiejsi jezuici, w przeciwieństwie do jemu współczes-
nych, eksponują  osiągnięcia  naukowe Adama Adamandego, 
jego biografią  oraz dokonaniami zajmuje się w Krakowie prze-
de wszystkim B. Lisiak SJ, który w 2003 r. przygotował do dru-
ku jego Opuscula (cz. 1-3) a dwa lata później ogłosił równocze-
śnie sygnalizowaną  tu korespondencję oraz obszerną 
(525 s t ron) monografię  pt . Adam  Amandy  Kochański 
(1631-1700).  Studium  z dziejów  filozofii  i nauki w Polsce XVII 
wieku.  Korespondencja ukazała się w ramach serii „Źródła do 
dziejów kultury" pod red. A. P. Biesia SJ i L. Grzebienia SJ, ot-
wierając  cykl „Kroniki i Listy". 

Korespondencja, którą  poddał skrupulatnej analizie wy-
dawca we wspomnianej monografii,  zawiera 163 listy (przede 
wszystkim wysyłane, ale też otrzymywane), niektóre z nich były 
publikowane już w XVII wieku. Poszukiwania dalszych prowa-
dzi B. Lisiak w bibliotekach i archiwach europejskich. Całość 
otwiera 10 listów z okresu studiów do Atanazego Kirchnera 

z Collegium Romanum (obecnie w zbiorach rzymskiego Gre-
gorianum); wśród adresatów spotykamy księcia Toskanii, kró-
la Jana III (1687 r. — z okazji nadchodzących  świąt  Bożego 
Narodzenia przebywający  w Gdańsku kapelan informuje 
o 300 mszach w intencji monarchy), generała zakonu Jana Pa-
wła Oliwę (wykaz zamieszczono na s. 433) oraz gdańskiego as-
tronoma Jana Heweliusza, z którym jezuita utrzymywał wielo-
letnie kontakty naukowe. Przede wszystkim zainteresowanie bu-
dzi wymiana listów z Gottfriedem  Wilhelmem Leibnitzem, któ-
re obejmują  24 napisane przez polskiego matematyka i 15 auto-
rstwa uczonego niemieckiego w latach 1670-1671, 1680 oraz 
1691-1698. Stanowi ona w pierwszym rzędzie cenne źródło do 
biografii  naukowej Kochańskiego, ale też istotny przyczynek 
w odniesieniu do jego znakomitego korespondenta. 

Edycję poprzedza treściwy wstęp (streszczony również po 
angielsku). Autor nawiązuje  też do omówienia listów jezuity 
przez Edmunda Eltera pół wieku temu na łamach „Sacrum Po-
loniae Millenium" (I,1954, s. 209-251) w rozprawie pt. Adam 
Kochański  TJ,  najwybitniejszy przedstawiciel  Polski  na europej-
skim terenie naukowym u schyłku  XXVII  w. 

M.  K. 

Kronika  jezuitów  poznańskich (młodsza).  T. I (1570-
-1653). Opracowana przez Ludwika Grzebienia 
SJ i Jacka Wiesiołowskiego, Wydawnictwo 
Miejskie, Poznań 2004, ss. 550. 

W ślad za specjalnym tomem „Kroniki Miasta Poznania" 
(nr 4 z 1997 r.), poświęconym Naszym  dawnym  jezuitom, Wy-
dawnictwo Miejskie opublikowało w ramach serii „Kroniki 
Staropolskie" jako tom piąty  pierwszą  część kroniki założone-
go w 1570 r. z fundacji  biskupa Adama Konarskiego kolegium, 
jednego z najstarszych i najbardziej prężnych w przedrozbioro-
wej Rzeczypospolitej (liczba uczniów na początku  XVII w. 
przekraczała tysiąc,  kilkakrotnie — acz bezskutecznie — usiło-
wano utworzyć Akademię). Jezuici prowadzili wyjątkowo  skru-
pulatną  dokumentację swej działalności, obok obejmującej  do-
konania poszczególnych placówek istotne miejsce zajmowały 
akta osobowe (dziś powiedzielibyśmy: osławione teczki!), 
w których nie brakowało wzajemnych charakterystyk, np. 
dwóch zakonników dla władz z wielotygodniowej wspólnej ich 
podróży zza Alp nad Wisłę czy Wilię. Co istotne, najważniejsza 
dokumentacja (w tym sprawozdawcza) sporządzana  była 
w trzech egzemplarzach — dla miejscowego kolegium, prowin-
cji oraz centrali Societatis Jesu w Rzymie. Dzięki temu prze-
trwały burze dziejowe przynajmniej w wykonaniu zdeponowa-
nym nad Tybrem. 

Poznańscy jezuici mieli o czym pisać (miasto i Wielkopol-
ska przynajmniej do połowy XVII w. przeżywały czasy rozkwi-
tu i spokoju, przerwane dopiero inwazją  szwedzką  w 1655 r.), 
legitymowali się osiągnięciami  na polu naukowo-wydawniczym 
i dydaktycznym. W Archivum Romanum Societatis Iesu mate-
riały poznańskie zajmują  stosunkowo sporo miejsca w działach 
Germania a także Fondo  Gesuitico. In  statu nascendi  znajduje 
się czterotomowy katalog poloników (ukazały się dwa tomy: 
Polonia oraz Lituania, trzeci w druku, ostatni w przygotowa-
niu) opracowane przez ośrodek krakowski SJ pod kierunkiem 
Ludwika Grzebienia. On też opatrzył przedmową  prezentowa-
ną  tu edycję źródłową,  która ze względu na udostępnienie jej 
szerszemu kręgowi odbiorców, nie tylko — choć w pierwszym 


