


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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 
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wyrazić nadzieję, że i u nas doczekamy się — po półtora wieku 
— nowego, a przy tym bardziej krytycznie opracowanego po-
cztu biskupów wileńskich. 

K.  R. P. 

Lietuvos  sakralinè  dailè.  Sacred  art  of  Lithuania. 
T. I-III, Lietuvos dailês muziejus, Vilnius 2002-
-2004, ss. 351 + 208 + 303. 

Z godną  podziwu konsekwencją  w dzisiejszym Wilnie od-
twarzany jest kompleks rezydencjonalny wielkich książąt 
z okresu przedrozbiorowego nad Wilią  i Wilenką  u podnóża 
Góry Zamkowej z basztą  Giedymina. W ostatniej ćwierci 
XX w. na miejscu dawnego Arsenału stanął  z zewnątrz  przypo-
minający  dawne zarysy budowli nowoczesny funkcjonalny 
gmach, oddany na użytek Muzeum Sztuki. W jego salach wy-
stawowych zgromadzono cenne zabytki, zwłaszcza sztuki sak-
ralnej. Organizowane wystawy zostały utrwalone w pięknych 
katalogach, z których pierwszy dotyczył skarbca katedralnego 
i miał upamiętnić — podobnie jak sama wystawa — 400 rocz-
nicę kanonizacji św. Kazimierza, patrona Litwy (1602). Album 
opracowali Romualdas Budrys i Vydas Dolinskas, prezentację 
zbiorów zaś poprzedziły przedmowy prezydenta Valdasa 
Adamkusa i kardynała Audrysa Jouzasa Backisa, metropolity 
wileńskiego. Całość podzielono na części obejmujące  1. Gotyk, 
Renesans i Manieryzm; 2. Barok i Rokoko; 3. Klasycyzm, Hi-
storyzm, Manieryzm. 

Wydany w kolejnym roku tom II stanowi dokumentację 
wystawy Chrześcijaństwo  w sztuce Litwy 1999-2003 (Lietuviu 
liaudes  menas. Sudaré Daila Bernotaité-Beliauskiené. Tom III 
cyklu (Baznytinè  tekstilè  XV-XX  a. pradźia.  Church textile)  upa-
miętnił rok jubileuszowy 2000, 750-lecie chrztu Mendoga 
(1251) i takąż  rocznicę jego koronacji (1253). Opracowany sta-
rannie (reprodukcjom zabytków towarzyszą  gruntowne studia 
specjalistyczne) przez Grażynę Marię Martinaitiené i Eglé Pin-
kuté, poprzedzony wstępem R. Budrysa — dyrektora Mu-
zeum, zgromadził obiekty (przede wszystkim ornaty, kapy, mi-
try, stuły) pochodzące  z historycznej Litwy. 

Teksty zostały opatrzone starannymi przypisami, biblio-
grafią,  indeksami i objaśnieniami. Litewska  sztuka  sakralna, 
starannie wydana, opatrzona licznymi ilustracjami, dowodzi 
aktywności badawczej i popularyzatorskiej szczupłego przecież 
grona pracowników merytorycznych skupionych w Muzeum 
Sztuki Litewskiej. Dzieło to winno dotrzeć do historyków rów-
nież poza granicami Litwy, zwłaszcza zajmujących  się sztuką 
sakralną  w dawnej Rzeczypospolitej. 

M.  K. 

Adam S z a r s z e w s k i , Ordynacje  i statuty  szpitali 
gdańskich  XV-XIX  w., Hospitalia Gedanensia Fontes, 
Vol. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, 
ss. 214. 

Adam Szarszewski jest lekarzem, pracuje jako pediatra 
w gdańskiej Akademii Medycznej. Jego wieloletnie badania 
nad dziejami szpitali zaowocowały już wydaniem monografii 

szpitala św. Jakuba w Gdańsku. Omawiany tu tom otwiera se-
rię edycji źródłowych, poświęconą  szpitalnictwu w tym mieście. 
Zawiera statuty większości placówek; do osobnej prezentacji 
pozostał bogaty zbiór dotyczący  lazaretu oraz przytułków prze-
znaczonych dla dzieci (s. 13). Autor przygotowuje też ogólne 
ujęcie prawa szpitalnego w Gdańsku XVII-XVIII w. oraz 
opracowanie procesu medykalizacji tamtejszego szpitalnictwa 
w XIX w. 

Wybrana przez A. Szarszewskiego koncepcja edycji jest 
nowatorska. Zostały uwzględnione wszystkie zachowane źródła 
danej kategorii z kilku epok. Znalazł się tu jeden statut śred-
niowieczny (św. Jakuba, 1458), po jednym z XVI i XVIII w. 
(św. Jakub, 1548, Duch Sw. i św. Elżbieta, 1755) oraz pięć 
z XVII i cztery z XIX w. Dobór tekstów tylko w jednym pun-
kcie budzi wątpliwości.  Otóż stanowiące  odrębny zbiór statuty 
szpitala św. Jakuba autor wydał już przed czterema laty i po-
wtarzanie edycji w tak krótkim czasie nie wydaje się konieczne. 

Każdemu zabytkowi towarzyszy obszerny komentarz po-
dzielony na cztery części. Wątpliwości  budzi pozornie oczywi-
ste postawienie na pierwszym miejscu „Genezy". Dopiero po 
uzyskaniu informacji  na temat samego zabytku można śledzić 
rozważania na temat przyczyn jego powstania. Są  to zresztą  na 
ogół hipotezy płynące  z analizy samego tekstu. Trafnym  roz-
wiązaniem  wydaje się streszczenie źródła w języku polskim 
(„Omówienie") i zamieszczone osobno omówienie wybranych 
problemów („Uwagi"). Szkoda jedynie, że w tym drugim dziale 
nie znalazł odzwierciedlenia stan badań. O szczegółowych ana-
lizach tychże zabytków, opublikowanych przez innych badaczy, 
A. Szarszewski wspomina jedynie zdawkowo na końcu książki 
(s. 155 n.). Z niezrozumiałych względów informacje  o stanie 
zachowania rękopisu względnie druku podzielono między 
„Dane archiwalne", gdzie powinny znaleźć się w całości, a po-
czątek  samego tekstu źródłowego. W konsekwencji np. sygna-
tura zabytku zawsze powtarzana jest dwa, a czasem nawet trzy 
razy (np. s. 35). Jednocześnie brakuje z reguły podstawowych 
wiadomości o okolicznościach powstania zachowanego odpisu: 
Autor nie stawia nawet pytania o jego datację i wierność orygi-
nałowi. Równie poważnym niedociągnięciem  jest brak infor-
macji na temat dotychczasowych edycji danego zabytku. Teksty 
źródłowe podane w pełnym brzmieniu, w formie  możliwie bli-
skiej oryginału (s. 13 n.). Edycja samych statutów pozbawiona 
jest przypisów. Jedynie w wypadku zabytków zachowanych 
w więcej niż jednym odpisie autor zamieścił odnośniki teksto-
we. Za każdym razem podawana jest tu pełna sygnatura po-
szczególnych wersji: rozwiązaniem  rozsądniejszym  byłoby za-
stąpienie  jej odpowiednim skrótem, co jest zresztą  ogólnie 
przyjętą  regułą  przy edycji źródeł średniowiecznych. 

Prezentację tekstów źródłowych poprzedza krótki rys 
dziejów szpitali gdańskich. Jest to rzetelne i użyteczne zesta-
wienie dotychczasowych badań, rozproszonych w literaturze 
przedmiotu. Natomiast w końcowej części książki  autor podjął 
próbę podsumowania. Nie jest dla czytelnika jasne, dlaczego 
przyjęto zupełnie odmienny sposób omówienia zabytków no-
wożytnych i statutów XIX-wiecznych. Podsumowanie otwiera 
wywód uzasadniający  wybór terminu „ordynacja" dla określe-
nia nowożytnych statutów szpitalnych. Niemiecki termin Or-
dnung  rzeczywiście może być tłumaczony jako „ordynacja", ale 
tylko w kontekście zbioru praw dotyczących  określonej dzie-
dziny (co nota bene potwierdza też podany przez autora przy-
kład, s. 148). Natomiast zebrane w jednym akcie zasady fun-
kcjonowania konkretnej instytucji noszą  we współczesnym ję-
zyku polskim nazwę statutu. Tak też określane są  zazwyczaj 


