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Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji

Ewa T e o d o r o w i c  z-H  e 11 m a n, Alina N o w i c k a -J  e ż o w a, Micha! S t r a s z e w i c z ,  
M aria W i c h o w a, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji (Riksarkivet) Skoklo- 
stersamlingen, Wyd. Wydzia! Polonistyki UW, 40, Warszawa 2006, ss. 115 [seria: Polonika 
w Riksarkivet: Skoklostersamlingen, 1 .1, red. Alina N o w i c k a -J  e ż o w a]

Badania zbiorów polskich rozproszonych po całym świecie w wyniku różnych wydarzeń historycznych, które dotknęły 
nasz kraj, mają długą tradycję sięgającą wieku X VII (starania rewindykacyjne, np. w aktach pokoju oliwskiego) i XVIII 
(wstępne próby opisu tychże zbiorów). Pierwszym systematycznym opisem zbiorów polskich było fundam entalne studium 
Edwarda Chwalewika1; świadomie nie wspominam wcześniejszych prób podejmowanych przez PAU (np. rejestracje 
w Szwecji czy na W ęgrzech)2. Tym cenniejsza jest inicjatywa kontynuowania badań w zbiorach szwedzkich, bowiem istnie
jące już źródła rejestrujące znajdujące się w tymże kraju polonika, wskazują na ich cenność3. Sięgnąłem zatem po książ
kę autorstwa Ewy Teodorowicz-Hellman, Aliny Nowickiej-Jeżowej, Michała Straszewicza, Marii W ichow ejna tem at po 
loników ze zbiorów Riksarkivet czyli Archiwum Narodowego Szwecji z nadzieją, że przynosi ona wiele ważnych i cennych 
informacji.

Niestety, lektura rozczarowuje — z różnych zresztą przyczyn.

1. Pierwsza dotyczy wstępnego studium autorstwa Ewy Teodorowicz-Hellman, Z  historii i współczesności zbioru Skok- 
lostersamlingenĄ. Praca ta, dla osób znających nieco stosunki polsko-szwedzkie oraz kwestie związane z historią zbiorów 
polskich w Szwecji oraz badaniam i tychże zbiorów, przynosi z jedne js trony  informacje oczywiste, z drugiej — niepełne. 
Część informacji podał właśnie m.in. Chwalewik (jego dzieło nie jest znane autorom  omawianejksiążki) i do jego ustaleń 
można się było odwołać5. Zwłaszcza — że ustalenia i informacje podane w opracowaniu Chwalewika były wytyczną do ukie
runkowywania dalszych badań w konkretnych zbiorach.

Przywołanie tychże badań pozwoliło by także na uporządkowanie, w artykule Ewy Teodorowicz-Hellman, podawanych 
informacji (większość jest już u Chwalewika). Szkoda zatem, że autorka nie przedstawiła stanu badań; je jp ra c a  miałaby 
wtedy wielki walor systematyzujący. Z  drugiej strony mogła ograniczyć się tylko do opisu zawartości archiwum, a raczej — 
do opisu katalogów i inwentarzy; połączenie obu elementów (tzn. próby ujęcia historii archiwum, historii badań oraz zawar
tości katalogów / inwentarzy), w takiejzwłaszcza postaci jak w artykule, jest nieszczęśliwe i o ile druga część — informator 
o katalogach / inwentarzach (nie jest to przez autorkę wyjaśnione czy opisuje katalogi czy inwentarze oraz czy są to m ate
riały drukowane czy też w postaci kartotek) jest pożyteczna, to pierwszą można spokojnie pominąć.

Szczególnie, że autorzy podjęli nieszczęśliwą decyzję o zrobieniu z bibliografii do pierwszego artykułu osobną publi
kację (błędy w opisach bibliograficznych to osobny problem, który tu  tylko sygnalizuję; podważa to zresztą wiarygodność te 
go zestawienia). W  ten sposób nie bardzo wiemy na jakich źródłach opiera się autorka w swym artykule; zarazem — biblio
grafia jest niepełna, podaje błędne informacje (np. o je d n e jz  prac Józefa Trypućko6), a także nie uwzględnia, we wstępie

1 Por. E. Chwalewik, Zbiory polskie...w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1-2, Warszawa-Kraków 1927 — czy nie warto zrobić indeksów do tego dzieła (ist
niejący w Bibliotece Narodowej, w Pracowni Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych, indeks nazw właścicieli zbiorów jest ważny, ale nie w pełni 
wystarczający)? Mimo, że praca jest historyczna, to przecież przynosi bardzo wiele ważnych do dziś, choćby dla celów rewindykacyjnych, informacji. 
Nie będę cytował opisów z Chwalewika, bowiem można to w dowolnym momencie sprawdzić; teraz niepotrzebnie poszerzałoby niniejszy artykuł. Na 
wagę opracowania Chwalewika zwracały uwagę m.in. Danuta Kamolowa, Krystyna Muszyńska, Wstęp. w: D. Kamolowa, K. Muszyńska, red., Zbiory 
rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, Warszawa 1988, s. 11-12 (wwyd. 2 tejże pracy informacja ta znajduje się w 1.1, na s. XIX-XXIII).
2 Mam na myśli takie prace jak: E. Barwiński, L. Birkenmajer, J. Łoś, Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecji, Kraków 1914 czy Sprawozdanie ekspedy
cji węgierskiej, która z ramienia Akad. Umiejętności badała w miesiącach sierpniu i wrześniu r. 1913 archiwa publiczne i prywatne na Węgrzech, Kraków 
1913. Opis tych prac w: Zbigniew Jabłoński, Problematyka bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych w pracach Polskiej Akademii Umiejętności, „Rocznik 
Biblioteki PAN w Krakowie” 18,1972, s. 9-14 i nn.
3 Mam na myśli badania poczynając od Franza Hiplera (Analecta Warmiensia, 1872), Issaka Collijna (głównie katalogi zbiorów bibliotecznych, ale 
i artykuły), Ottona Waldego (nie tylko monumentalne studium Storhetstidens litteraera krigsbyten, t. 1-2,1916-1920, ale i drobne artykuły), aż po pra
ce Józefa Trypućki (wymienia je Lenart Kjellberg w: Józef Trypućko in memoriam, „Scando-Slavica” 30, 1984, s. 191-203 — praca ta zawiera biblio
grafię J. Trypućki) — że pominę wielu innych, wśród nich ważkie prace Alodii Kaweckiej-Gryczowej; wstępne omówienie tych zagadnień w J. Z. Li- 
chański, Biblioteka „ Collegium Societatis Iesu” w Braniewie. Próba charakterystyki, „Studia Warmińskie” XXVI, 1989, s. 105-112.
4 Por. E. Teodorowicz-Hellman, Z historii i współczesności zbioru Skoklostersamlingen. w: Ewa Teodorowicz-Hellman, Alina Nowicka-Jeżowa, Mi
chał Straszewicz, Maria Wichowa, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen, Warszawa 2006, s. 9-29 
(artykuł ten trzeba czytać razem z następnym: E. Teodorowicz-Hellman, M. Wichowa, M. Straszewicz, Bibliografia prac dotyczących poloników 
szwedzkich, s. 31-42).
5 Por. E. Chwalewik, op. cit., t. 2, s. 196-197 (Skokloster), ale t. 2, s. 210-213 (omówione m.in. zbiory Archiwum państwowego, Archiwum wojny, 
Biblioteki Królewskiejw Sztokholmie). Pomijam już literaturę o samym Skokloster (jest to istotne, bowiem zbiory zamkowe nie ograniczają się tylko 
do biblioteki czy archiwum; mam na myśli np. zbiory broni białej, mebli oraz kolekcję portretów — wśród nich jest też wiele poloniców). Wiele z tych 
materiałów można obejrzeć na stronie www zamku w Skokloster.
6 Chodzi o artykuł Próba rekonstrukcji biblioteki kolegium jezuickiego w Braniewie wywiezionej w roku 1626 do Szwecji, Uppsala 1977. Praca ta została 
ogłoszona drukiem dwa lata wcześniej w tomie: St. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, red., Dawna książka i kultura, Wrocław 1975, s. 207-220, pra
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choćby, prac prowadzonych od wielu lat w Bibliotece N arodow ejw  Warszawie (także — materiałów rękopiśmiennych tam 
że przechowywanych a zgromadzonych w trakcie pobytów rejestracyjnych w Szwecji), oraz, co gorsza, materiałów archiwal
nych po śp. Profesorze Józefie Trypućko przechowywanych w zbiorach rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Królewskiego 
w U ppsali7. Ta ostatnia sprawa jest szczególnie przykra, bowiem zasługi Profesora są nie do przecenienia.

I jeszcze dwie uwagi. Na s. 17 autorka pisze, że „do Szwecji trafiło wiele innych bibliotek, m.in. biblioteka Kopernika, 
zbiór korespondencji Dantyszka, biblioteka kolegium jezuickiego w Braniewie (Trypućko 1977- sic!)”. Ponieważ kwestie te 
są bardzo dobrze opisane należy podać gdzie te biblioteki czy zbiory korespondencji w Polsce były (chodzi oczywiście 
o zbiory z From borka). Należałoby jednak podać, czy zbiory te są nadal w Szwecji oraz gdzie; odesłanie, nawiasem mówiąc 
błędne, do pozycji bibliograficznej nie jest, w tym przypadku, informacją wystarczającą8.

Na s. 19 wspomina autorka o zasługach księcia A dam a Jerzego Czartoryskiego dla odzyskania części zbiorów polskich 
wywiezionych do Szwecji. Jednakże jeśli, po przywiezieniu do Polski, złożono je w Puławach, jak sugeruje autorka, to czy 
ocalały po rosyjskiejkonfiskacie z roku 1831, gdy zostały częściowo zniszczone bądź wywiezione do Petersburga? Nie wspo
mina także jakie były to zbiory (chodzi łącznie o 48 rękopisów, a w tym m.in. o korespondencję biskupów i kanoników war
mińskich z X V I-X V II w.) i czy są one obecnie w Polsce oraz ewentualnie gdzie9.

2. Bibliografia10, czyli drugi z artykułów z omawianego tomu, jest zrobiona w sposób absolutnie nieprzejrzysty (do
łączona do n iejN ota edytorska odnosi się chyba do ostatniego tekstu, acz wtedy tytuł jest nieadekwatny, bowiem mamy do 
czynienia nie z edycją czegokolwiek, a tylko z dość niezręcznie zrobionym inwentarzem?, katalogiem?! rękopisów a raczej 
— archiwaliów; sama Nota winna być po prostu Notą redakcyjną).

Po pierwsze — brak jest jakiejkolwiek uwagi w stępnejw yjaśniającejco jest przedm iotem  zestawienia, jakie są zasady 
opisu, jakie działy się wyróżnia w zestawieniu; po drugie — wedle jakich reguł są dokonywane same opisy (czy wg reguł pol
skich, czy tzw. anglosaskich: niezależnie od tego — imiona powinny być podane nie w formie inicjałów, ale w formie 
pełnej)11. Ta kwestia jest istotna, bowiem wprowadzone w tejże bibliografii odsyłacze są kompletnie niezrozumiałe i nie po 
trzebne, bowiem każda z pozycji spisu bibliograficznego ma jednoznacznie określone hasło (por. reguły katalogowania).

Po trzecie wreszcie — autorzy tego „dzieła” wprowadzają kompletny chaos dając jako hasło pierwsze słowo tytułu a nie 
autora tekstu (tak np. w przypadku A. Czumikova12). Kompletnie niejasne jest przywołanie Bibliografii polskiej Karola 
Estreichera tylko jednym tomem (pomijam błędny zapis; powinno być: Estreicher K., Bibliografia polska, t. 1-34, Kraków 
1872-1951, tu: t. 4, Kraków 1878 zawiera m.in. (tu informacja o przyczynie cytowania specjalnie tego tomu).

Nie chcę być posądzony o złośliwość, ale kompletnie nie rozumiem opisu pozycji A lbertrandi, Jan, Joannis Albertran- 
di...Iter Suecicum. Regesty aktów wypisanych przez...z bibliotek rzymskich i szwedzkich..., Bibl. Czart., rps 2418 IV. Podany 
jest ten opis dwukrotnie na s. 31 i s. 37, ale w obu wypadkach inaczeji z inną paginacją: to oczywiście błąd, ale w wypadku 
bibliografii — nieco zaskakujący13.

Absolutnie niezrozumiałe jest zrobienie odsyłacza od autora bądź wydawcy do ... tytułu pozycji (tak w przypadku cyto
wanego już A. Czumikova). Jako żart z zasad katalogowania należy potraktować zapis: Tadeusza Czackiego niewydanepis
ma, [w] K. Sienkiewicz, Skarbiec historyipolskiej, t. 2, Paryż 1842, s. 166-167 (czyli umieszczenie go w spisie pod literą T).

I jeszcze jedna uwaga: wykaz skrótów stosowanych w opisach podaje się osobno, albo na początku, albo na końcu spisu 
(informacja w opisie nie jest już stosowana ze względu na czytelność tak podanejinform acji).

Kompletnie jest dla mnie niezrozumiały brak wskazania stron www, albo przynajm niejstrony www Riksarkivet; to 
ostatnie jest szczególnie dziwne, bowiem na tejże stronie jest wiele interesujących informacji, m.in. tyczących zbiorów, pu 
blikacji, itd14.

ca ta posiada osobną odbitkę przygotowaną, jako materiał dla uczestników konferencji zorganizowanej na ten sam temat w roku 1974 i wydrukowaną 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
7 Pisałem o tym m.in. w J. Z. Lichański, Katalog der Bibliotek des Collegium Societatis Jesu in Braniewo (Braunsberg), „Nordisk Tidskrift foer Bok-och 
Biblioteksvaesen” 1989, 76, s. 3-10, tu: s. 3, przyp. 7-9.
8 Oba zbiory mają swoje bibliografie i dość łatwo je ustalić (w pierwszym przypadku jest to m.in. praca Pawła Czartoryskiego, w drugim prace prowa
dzone pod kierunkiem Jerzego Axera, w trzecim — m.in. prace Józefa Trypućki).
9 Por. E. Chwalewik, Zbiory polskie, op. cit., t. 1, s. 196-197 (tu opisana zwięźle, ale dokładnie historia kształtowania kolekcji); D. Kamolowa, K. Mu
szyńska, red., Zbiory rękopisów, op. cit., s. 117 i nn. Zbiory te ocalały i są (ale nie w całości) w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, por.
Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 198, także Kamolowa, Muszyńska, red., Zbiory rękopisów, op. cit., s. 121.
10 Mam wątpliwość, czy jest to bibliografia czy raczej spis źródeł; w obu wypadkach zrobiony bardzo niestarannie, a momentami wręcz błędnie.
11 Bibliografowie nie stawiają tej kwestii kategorycznie tylko w odniesieniu do materiałów, których identyfikacja nie nastręcza żadnych wątpliwości. 
W tym przypadku, ponieważ jest to bibliografia opisująca dokumenty zapisane w kilku językach, możliwość pomyłki w imionach jest bardzo wysoka.
12 Czy chodzi o Aleksandra Aleksandrowicza Czumikova (1819-1902), pedagoga i historyka? Jeśli nie, to kim jest rosyjski badacz i czy faktycznie 
„pracował” na materiałach ze Skokloster?
13 Uwaga, iż w pierwszym wypadku chodzi o fragment, a w drugim jest to opis źródła głównego, nie jest usprawiedliwieniem, bowiem przy pierwszym 
opisie opis głównego dzieła śmiało może zostać skrócony (nawiasem mówiąc w opisie podstawowym należałoby podać jakie jeszcze zbiory szwedzkie 
opisał Jan Albertrandi; wśród nich wymienia się m.in. opis galerii portretów ze zbiorów w Skokloster). Ta ostatnia uwaga jest ważna, bowiem Kazi
mierz Chodynicki w haśle poświęconym Janowi Chrzcicielowi Albertrandiemu, por. PSB I, s. 45-46, pisze o kilkudziesięciu woluminach wypisów. Na
leżałoby także przeanalizować inne materiały rękopiśmienne, jakie zostały po Albertrandim.
14 Wskazanie jednej strony i to Uniwersytetu Jagiellońskiego, na skutek sposobu podania informacji, jest nieporozumieniem, por. s. 33 omawianej 
książki (zapis: http://jazon.hist.uj.edu.pl/ih/summet/stockholm.html). Należałoby także podać stronę www zamku w Skokloster. Podana jest jeszcze
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W  sumie — o ile pierwszy artykuł przynosi informacje, które acz znane (w części „historycznej”), mogą być pożyteczne 
i traktowane jako materiały do przyszłego opracowania na tem at, które, obecnie na wyrost, je  określa, o tyle tekst drugi jest 
kompletnym nieporozumieniem.

3. O statni tekst autorstwa Aliny Nowickiej-Jeżowej, Marii W ichow eji Michała Straszewicza15 budzić musi bardzo po
ważne wątpliwości z trzech powodów. Pierwszym jest nie tyle opuszczenie informacji, że w Archiwum Akt Dawnych w W ar
szawie są mikrofilmy z Riksarkivet, co podanie je jw  sposób dość niejasny16, drugim — błędy z punktu widzenia popraw no
ści opisów, trzecim — tekst Nota edytorska, który pomijając, że zawierający nonsensy (np. „...w tytule kursywą, w tekście 
odautorskim italikiem” [s. 41, sic!] czy „w słowach pochodzących z łaciny uwzględniany jest domniemany poziom ich polo- 
nizacji. Słowa najbliższe łacinie, zapisywane w źródłach konsekwentnie zgodnie z je jno rm ą, np. «diariusz», są transkrybo- 
wane w oryginalnejpostaci” [s. 42, sic!]), to nie odnosi się do żadnego z artykułów zamieszczonych w omawianym tomie.

Opisy są zrobione całkowicie niezgodnie z obowiązującymi w Polsce instrukcjami katalogowania rękopisów, bądź ar- 
chiwaliów17. Brak jest podania zasad, według których postępować będą badacze, brak jest opisu formalnego rękopisów, nie
konsekwentnie podawane są informacje tyczące foliowania konkretnego rękopisu, nigdzie nie ma informacji na tem at lite
ratury dotyczącej tychże kodeksów (autorzy nie są pierwszymi, którzy te rękopisy opisują; jeśli jest inaczej — jest w instruk
cji katalogowania informacja, jak podaje się takie dane). Najpoważniejszy mój zarzut dotyczy kwestii dość podstawowej — 
oto część rękopisów jest zmikrofilmowana, ale sposób podania tej informacji w opisach sugeruje (wbrew intencji autorów 
i zapewne wbrew prawdzie), że opisy zostały wykonane na podstawie nie oryginałów, ale mikrofilmów18.

Aby nie być gołosłownym przytoczę fragmenty opisu tylko jednego kodeksu, a mianowicie sygn. E  8604. Tytuł zapisa
ny jest następująco: SVENSKA RIKSARKIVET//SKOKLOSTER-SAM LINGEN//POLSKA B REF O. H AN DLINGAR// 
SYGN. E 8604 (dawna sygn. N R  341)// Mikrofilm: AGAD, PN 7616 [1], Szwecja, Sztokholm, szpula 13).

Jest to kompletne nieporozumienie: autorzy powinni tem u kodeksowi (zbiorowi materiałów) nadać num er kolejny, 
w tym wypadku 9. Cały podany zapis, który teraz pełni funkcję tytułu, przeredagowany i skrócony, powinien znaleźć się 
w uwagach po opisie kodeksu.

Opis typu: Luźne karty i składki zestawione w teczkach jest kolejnym nieporozumieniem. Powinno być: Kodeks in (tu 
format, zapewne folio), oraz liczba kart (lub stron)19. Każda pozycja musi mieć podane karty (strony), na których znajduje 
się w kodeksie (nawet jeśli składa się on z luźnych teczek, ale figuruje w inwentarzu jako jednostka, musi być traktowany ja 
ko jeden kodeks)20. Zatem  zapis w rodzaju: VII. L ist Zygmunta Augusta [brak na mikrofilmie] jest absurdalny. Nic z niego 
nie wynika poza wrażeniem, że autor opisu zestawił oryginał z mikrofilmem, zrobił notatkę i wstawił ją  w miejsce opisu [nie 
bardzo bowiem wiem, czy ten list jest czy nie w opisywanym kodeksie? Ponadto — dlaczego brak jest miejsca napisania li
stu oraz daty; jeśli nie ma tych danych — trzeba to zaznaczyć].

W  samych opisach podawanie daty: 10/9 1650 [tak np. w: VIII. Epistole ad Dobieslaum Ciekliński castellanum czecho- 
viensem] jest chyba także żartem 21; czy autorzy sugerują, że w taki sposób list ten  został oryginalnie datowany? Dlaczego 
brak jest informacji na tem at samego kasztelana22?

jedna strona, Muzeum w Rostowie (Rostovskij Kreml); obie informacje są jednak źle podane, bo odsyłają do stron, które nie w pełni zawierają wska
zane dane.
15 Por. A. Nowicka-Jeżowa, M. Wichowa, M. Straszewicz, Przegląd zawartości kodeksów kolekcji Skokloster — rękopisy E 8596-8608, 8610.1-2. 
w: Ewa Teodorowicz-Hellman, Alina Nowicka-Jeżowa, Michał Straszewicz, Maria Wichowa, Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego w Szwecji 
(Riksarkivet) Skoklostersamlingen, op. cit.,s. 43-115.
16 Por. B. Jagiełło, H. Karczowa, Katalog mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych, z. I, Warszawa 1965, s. 37; S. Mikulica, Katalog 
mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych, z. VI, Warszawa 1987, s. 54 —wydaje się, że pozycje te nie są znane autorom recenzowa
nej książki, bowiem ogólna uwaga, którą cytuję zresztą dalej, odsyła ogólnie do AGAD-u, a nie do konkretnych katalogów i nie wspomina o tym, że 
katalogi te spełniają funkcję centralnej rejestracji archiwaliów polskichwzbiorach światowych (są zatem inwentarzem głównie).
17 Akurat tutaj jest to o tyle istotne, że jeśli omawiane dalej kodeksy są uznane za rękopisy, to ich opis musi być wykonany inaczej, jeśli za zbiory ar
chiwalne — także inaczej i ta kwestia powinna być jednoznacznie rozstrzygnięta z powołaniem się na konkretne reguły katalogowania. Jednak infor
macje, jakie zawiera Nota edytorska wprowadzają i w tej kwestii spore zamieszanie; wynika z niej, że chodzi o zbiory z kolekcji Skokloster (tu warto 
powtórzyć, iż przechowywanych w Riksarkivet). Do czego zatem odsyła Bibliografia prac dotyczących poloników szwedzkich bowiem tak zatytułowanej 
pozycji w omawianym tomie nie ma (jest natomiast Bibliografia prac na temat poloników szwedzkich, alenienas. 29-38, tylko na s. 31-40).
18 Świadomie stawiam sprawę tak ostro, mimo że domyślam się jak powstał błąd; opis rękopisu musi być jednoznaczny, musi podawać na jakiej stro
nie / karcie znajduje się dany tekst, itd. Informację, czy coś jest czy nie zmikrofilmowane podaje się po opisie, w strefie uwag, a nie przy opisie głów
nym, por. jednak dalsze uwagi.
19 Tak zrobiono w opisach od 1 do 4; można je przyjąć za poprawne, acz obecny tytuł winien znaleźć się w strefie/polu uwag; jedyna uwaga krytyczna, 
to brak informacji o językach.
20 Czasem, zwłaszcza w bibliotekach, odstępuje się od tej zasady, ale wtedy wyjaśnia się, które kodeksy, wg tradycji traktowane jako całość, uległy 
„rozbiciu”, a w uwagach, przy opisie nowych jednostek powstałych ze starego kodeksu, zaznacza się bardzo skrupulatnie historię pierwotnego kodek
su. Jeśli jednak chodzi o szczegóły — odsyłam i do reguł katalogowania, i do wstępów do katalogów rękopisów np. Biblioteki Narodowej bądź Biblio
teki Jagiellońskiej. Zwracam też uwagę, że karty kodeksów powinny być bezwzględnie foliowane; jak inaczej dotrzeć do konkretnej pozycji?
21 Zasady zapisu w katalogu daty powinny być sformalizowane i podane w zasadach redagowania opisów katalogowych, por. dalsze uwagi.
22 Czy chodzi o sekretarza królewskiego, por. PSB IV, 42?
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Także zapis: X. List od Stanisława biskupa chełmskiego do Fantoniego z uwagą: „tego listu, zapowiedzianego przez bib
liotekarza, nie ma w podteczce, jest tylko: list od Lwa Sapiehy do Jana Firleja, ze Słonimia 19/7 1606”. Cały zapis pozycji X 
jest kompletnie błędny23.

Nonsensem jest zapis: VII. Epistola ad Albertum ducem Prussie od szlachty ziemi zakroczymskiej, z  Nowego Miasta 
17/5 br. Tytuł musi być albo po łacinie, albo po polsku (jeśli taki jest zapis oryginalny, czyli z epoki, na liście, to wtedy musi 
to być specjalnie zaznaczone; datę roczną trzeba ustalić). List zapewne był datowany z Nowego M iasta (to trzeba jednak 
inaczejzaznaczyć, bo taki zapis może sugerować osobie nie w pełni zorientow anejw  geografii historycznejKorony Polskiej, 
że stolicą ziemi zakroczymskiej było Nowe M iasto)24.

Jak jednak wygląda owa nieszczęsna „szpula 13” w AGAD?

3.1. Zacząć trzeba od uwagi, że układ m ateriału na mikrofilmie jest całkowicie odmienny od tego, jaki mamy w opisie 
analizowanejpozycji. M a to znaczenie o tyle, że ponieważ brak jest uwagi redakcyjnejna ten tem at, można by domniemy
wać, że oba zbiory są identyczne. Interesujące jest pytanie, niestety na razie bez odpowiedzi, kto, czy i kiedy dokonał nowe
go układu dokumentów? Zatem  za jakąś fatalną pomyłkę, a nie świadomy błąd chcę uważać następujący passus:

„Ponieważ rękopisy sztokholmskie są oddalone, a nadto stale ulegają przem ieszaniu25, mikrofilmy zaś mają postać 
spetryfikowaną i są najłatw iejdostępne dla badaczy, autorzy opracowania uznali, że kolejność teczek, kopert i dokumentów 
rejestrowana powinna być rejestrowana [tak w oryginale — dop. jzl] według stanu zawartego na tychże mikrofilmach 
(s. 41)”. Jest to jednak nieprawda, bowiem układ przyjęty w drukowanym opisie analizowanego rękopisu jest, jako się rze
kło, całkowicie inny niż na mikrofilmie zrobionym z tegoż rękopisu; badacz posiłkujący się zatem  opisem z recenzowanej 
książki staje przed nielada wyzwaniem, gdy musi wciąż poszukiwać albo opisu, albo oryginału dokum entu26.

Analiza mikrofilmu pozwala stwierdzić także dwie rzeczy: oto faktycznie karty nie posiadają foliacji, ale każdą grupę 
dokumentów poprzedza osobna karta, na k tó re jręk ą , zapewne archiwisty lub bibliotekarza, zostały wpisane informacje 
o zawartości danejgrupy dokumentów. Te właśnie informacje w analizowanym opisie rękopisu są podane jako „tytuły” po
szczególnych części (bez zaznaczenia, że przejęto je po prostu „z dobrodziejstwem inwentarza”). Jednak — postępowano 
w sposób niekonsekwentny.

Ponownie wróćmy do opisów pozycji nr VIII, X  i VII. Pozycja V III powinna być uzupełniona o, co najmniej, dwie in
formacje: oto list Reinholda Kelmera z Gdańska jest pisany po polsku i ładnie datowany („w Gdańsku 10 Septembra 
1650”), oraz że podany jest w nagłówku listu tytuł Dobiesława Cieklińskiego: „ .k a sz te la n ie  czechowsky”[sic!]).

Przy pozycji X  (nie ma na mikrofilmie żadnych informacji o liście od Stanisława, biskupa ch e łm sk ieg o .) warto dodać, 
że można tu  wyróżnić dwie ręce, sekretarza i być może albo samego Lwa Sapiehy, albo dopiski ręką Jana Firleja (kwestia ta 
bezwzględnie wymaga krótkiej uwagi, zwłaszcza że dopis jest interesujący).

Natomiast nieszczęsna pozycja VII, czyli list do księcia Albrechta w zapisie na mikrofilmie wygląda nieco inaczej27. Oto 
ręką bibliotekarza faktycznie zapisano: „Epistola ad Albertum ducem Prussie [sic!]”, a l e .  nie podano informacji, że jest to 
„kopia listu z powiatu zakroczymskiego [sic!]” (dopis w dole karty drugiejlistu, ręka z XVII w. [?]), oraz że list powstał za
pewne ok. 1572 roku (autorzy wyraźnie przywołują króla Zygmunta Augusta — z pełną tytulaturą — ale chyba raczejw  kon
tekście jego śmierci: możliwe, że list wiązałby się zatem z okresem pierwszego bezkrólewia). List jest bardzo trudno czytelny, 
ale robi wrażenie raczej spisu szlachty popierającej, być może, kandydata pruskiego na tron polski; list jest datowany fak
tycznie z Nowego Miasta, sama data dzienna odczytana jest prawidłowo (acz zapisana w sposób niepoprawny)28.

23 Czy chodzi w drugim zapisie o Jana Firleja, podskarbiego koronnego, por. PSB VII, 7, a także o Lwa Sapiehę [1557-1633], woj. wileńskiego i het
mana w. litewskiego, por. PSB XXXV, 84-104. W przypadku pierwszego zapisu trzeba ustalić i o jakiego biskupa Stanisława chodzi oraz kim był Fan- 
toni. Co do ostatniejz postaci być może chodzi o Alberta Fantiniego ( + 1516), por. PSB VI, 368-369, profesora Uniwersytetu Krakowskiego, człowie
ka związanego z prymasem, Janem Łaskim. Jeśli przyjmiemy taką interpretację, to mamy poważny kłopot, bo biskupa o imieniu Stanisław nie było 
przed 1516 r. ani w biskupstwach chełmskich, tzw. łacińskim ani tzw. ruskim, ani też w biskupstwie chełmińskim, por. Encyklopedia powszechna Orgel
branda, Warszawa 1860, t. 3, s. 602-611.
24 Wszyscy wiemy, że chodzi zapewne o księcia Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, por. PSB I.52-54, ale należy to podać wraz z uwagą, czy sprawa 
ta nie jest znana w literaturze przedmiotu. Jeśli jednak chodziłoby o księcia Alberta pruskiego, to sądzę, że należałoby kwestię tę szczególnie wyja
śnić. Warto jednak zwrócić uwagę, że ziemia zakroczymska, jako odrębna, pojawia się od roku 1525, por. Encyklopedia powszechna Orgelbranda, War
szawa 1868, t. 28, s. 534. W tym wypadku należy też ustalić, czy ów list nie wiąże się np. z pierwszym bezkrólewiem oraz dlaczego jest datowany z No
wego Miasta (i którego)?
25 Jest to uwaga kompletnie niezrozumiała; czy ma ona oznaczać, że archiwiści z Riksarkivet dokonują zmian w obrębie jednostek archiwalnych? 
Jeśli tak jest, to żaden katalog nie ma sensu, bowiem uwaga powyższa sugeruje, że z czasem ulega zmianie miejsce, w którym dany dokument się 
znajduje. Nie sądzę, aby była to uwaga prawdziwa; jeśli jednak tak jest — bezwzględnie wymaga wyjaśnienia, jak można trafić do konkretnejpozy- 
cji, np. listu arcybiskupa Andrzeja Leszczyńskiego, jeśli został on przeniesiony ze zbioru dawnego, który jest już znany badaczom do innego, nowou
tworzonego.
26 Przyczyna tejzmiany nie została jednak, podkreślam, podana: zatem albo cytowana wcześniejuwaga jest błędna, albo autorzy nie porównali obec
nego układu dokumentów z tym na mikrofilmie. Powstaje zatem pytanie — na podstawie czego dokonany został opis?
27 Jest to pierwsza pozycja w mikrofilmie!
28 Sposób zapisu daty dziennejjest ważny i albo autorzy opisów rezygnują z podania oryginalnych zapisów (trzeba to wtedy podać w uwagach redak
cyjnych), albo podają wedle jakiejś jednejzasady, np. takiejjak przyjęta w recenzowanejksiążce. Zwracam jednak uwagę, że tak daty zapisał już wcze- 
śniejporządkujący analizowany zbiór archiwista bądź bibliotekarz z XIX albo początków XX wieku. Czy zatem sposób zapisu daty został przejęty; je
śli tak, to należy to także podać w uwagach redakcyjnych.
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Przy okazji dodam, że część tytułów, w stosunku do tego, co można odczytać na mikrofilmie, została dowolnie skróco
na bądź zmieniona (tak w przypadku pozycji XXIII zaw ierającejlisty do Andrzeja Leszczyńskiego, kanclerza Królestwa 
Polskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego)29, w niektórych oczywisty tytuł łaciński (Ad Petrum Gembicki, ep iscopum .ab  An- 
dreae Leszczyński. . . ) zamieniono na niejasny polski: Korespondencja biskupów  (por. poz. X II), bądź opuszczono informację, 
że list nie jest od NN, ale ma inicjały G. B. (tak w pozycji XLIV).

Najpoważniejszy zarzut mam jednak do sposobu opisania poz. I. O to na mikrofilmie można bez trudu przeczytać pol
ski [sic!] opis tego bloku korespondencji: „Listy od pana Hrydzica [sic!] do Je. Mci. Pana Leona Sapiehi Kanclerza WXL 
w sprawach Moskiews:”30. W  dole karty dopis inną ręka po rosyjsku [sic!] i podana data „1841 g.”.

In  summa  — o ile opis czterech pierwszych kodeksów jest względnie poprawny, to pozostałe są ewentualnie tylko no
tatkam i na tem at tego, co w tych kodeksach jest zaw arte31.

4. W  sumie — bardzo cenna inicjatywa, k tó rejefek tem  są bardzo konkretne prace edytorskie32 (nie pierwsze zresztą, 
które wykorzystują zbiory polskie w Szwecji, ale to nie jest istotne w tejchw ili), została praktycznie zmarnowana, bowiem 
tom, który ma mieć charakter wprowadzenia o charakterze teoretycznym i informacyjnym — założoną rolę spełnia tylko 
w bardzo skromnym zakresie, choć słuszniejbyłoby powiedzieć, iż nie spełnia je jw  ogóle. Ilość błędów i niejasności, które 
pojawiają się, głównie w części katalogowejksiążki, praktycznie dyskwalifikują ją  jako poważne źródło dla dalszych badań. 
Może być uznana tylko jako zbiór materiałów i to o ograniczonejwiarygodności. Sam katalog, poza czterema pierwszymi 
pozycjami, daje tylko bardzo ogólny i niejasny pogląd na zawartość zbioru.

Tymczasem nawet pobieżne przejrzenie materiałów na mikrofilmie pozwala dostrzec, że poza wartością historyczną, 
zbiór ten przynosi bardzo interesujący m ateriał dla badań m.in. nad duktami pisma polskiego w XVII wieku oraz nad o rto 
grafią polską w tymże stuleciu. Szkoda, że autorzy nie pokusili się choćby o wstępną analizę tego zbioru z tych dwu jeszcze 
punktów widzenia. Co jest tym dziwniejsze, że w gronie autorów jest co najm niejdw u wybitnych badaczy języka, kultury i li
teratury doby I Rzeczypospolitej

Książka jest zatem  przykładem, bardzo dobitnym, że tego typu prace nie powinny być prowadzone, co tu dużo mówić, 
po amatorsku, a w porozum ieniu z szerszym gronem historyków, archiwistów i bibliotekarzy; jeśli zaś wiadomo, że konkret
ne środowisko naukowe takie lub podobne badania prowadzi (nie tylko np. Biblioteka Narodowa, ale m.in. Instytut Historii 
PAN), to nie nawiązanie współpracy trzeba uznać, jak mawiał niezrównany hrabia Charles M aurice de Talleyrand-Péri- 
gord, „za więcej niż grzech — za b łąd”.

Jakub Z. Lichański 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Literatury Polskiej

*

Women Writing Latin from  Roman Antiquity to Early Modern Europe, edited by Laurie 
J. C h u r c h i 11, Phyllis R . B r o w n ,  Jane E . J e f f r e y ,  Vol. 1: Women Writing Latin in Roman 
Antiquity, Late Antiquity and the Early Christian Era. Vol. 2: Medieval Women Writing Latin. 
Vol.3: Early Modern Women Writing Latin, New York-London 2002, Routledge, ss. X, 185; X, 
320; X, 297.

Badania nad literacką aktywnością kobiet w starożytności, średniowieczu i czasach nowszych, będące jednym z nows
zych nurtów jeszcze stosunkowo młodych badań nad miejscem i rolą kobiet w społeczeństwach przednowoczesnych, należą 
do dynamicznie rozwijających się działów nauki historyczneji mogą się już poszczycić bogatą bibliografią. Ze względu na 
nierzadko trudną dostępność tekstów kobiecego pióra i — co za tym idzie — słabą ich znajomość nawet w kręgach fachow
ców, opracowania tego problem u o ambicjach całościowych lub syntetycznych zazwyczajłączą cechy opracowania i antolo
gii tekstów. Tak jest również z przypadkiem trzytomowego wydawnictwa wymienionego w nagłówku niniejszego omówie
nia, które ukazało się w ram ach redagow anejprzez Katharinę M. Wilson serii „W omen W riters of the W orld” (przed oma-

29 Tu chyba w recenzowanejksiążce błąd, zamiast „minuta epistolarum” powinno być, jak w oryginale: „minutae epistolarum”. Tego typu potknięć 
jest kilka, ale kładę je na karb błędów korekty.
30 Jak sądzę tylko z analizy mikrofilmu jest to jednak dopis ręką z XVII wieku. Tytuł łaciński został nadany przez archiwistę lub bibliotekarza, jak 
w całości zbioru, później — w XIX lub początku XX w.
31 Szczególnie razi to w sytuacjach, gdy autorzy opisów nie ustalają jakie miejscowości są podawane w listach, jako miejsca ich nadania. Jest o tyle 
istotne, że w wypadku mniejszych miejscowości z reguły taka identyfikacja, bez konfrontacji ze Słownikiem geograficznym Królestwa Polskiego, t. 1-16, 
Warszawa 1886-1914 (repr. Warszawa 1975-1977), nie jest możliwa. I jeszcze jedna wątpliwość: czy jeden z autorów, konkretnie pan Michał Strasze
wicz, może spokojnie napisać, iż jest z PolskiejAkademii Nauk?
32 Mam na myśli prace Dariusza Chemperka, Marty Kacprzak, Romana Krzywego, Wojciecha Polaka; jednak, zniechęcony analizą niniejszego tomu, 
nie miałem odwagi zajrzeć do tychże prac.


