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Zapiski krytyczne i sprawozdania

Uczniowie — sodalisi gimnazjum jezuitów w Brunsber-ły w wyniku rabunku kolegium podczas pierwszego najazdu
dze (Braniewie) 1579-1623, oprac. Marek I n g l o t szwedzkiego (wydawcy to taktownie przemilczają, za to precySJ przy współpracy Ludwika G r z e b i e n i a SJ.
zyjnie omawiają poszczególne rękopisy stanowiące podstawę
Wydawnictwo WAM, Kraków 1998, ss. 347.
wydania).
Publikacja zawiera 2525 nazwisk w kolejności alfabetyczPrezentowany tom, który firmują zasłużone Wydawnictwo
nej, wraz z podaniem —jeśli to możliwe — pochodzenia sodaliApostolstwa Modlitwy oraz Wydział Filozoficzny Towarzystwa
sa. Zamieszczono również inne źródła, jeśli są znane, a także daJezusowego w Krakowie, inauguruje serię źródłową „Studia i mane biograficzne (funkcje w sodalicji, dalsze losy), wreszcie literateriały do dziejów jezuitów polskich". Otwiera tym samym kolejny
turę przedmiotu, istniejącą w odniesieniu do nielicznych. Ostatni
etap w działalności naukowej tamtejszego centrum Prowincji Maelement gruntownego wstępu dotyczy charakterystyki sodalisów,
łopolskiej SJ, które promieniuje na całą Polskę i — dalekie od
których mogło być nieco więcej niż podają źródła. Połowę stanoniedawnej jeszcze obojętności (może lepiej: nieufności) wobec kon- wili Polacy, w zdecydowanej przewadze synowie szlacheccy. Spora
taktów z badaczami świeckimi — stanowi ważny element w praczęść (co najmniej 400) wstąpiła do stanu duchownego i zasiliła
widłowym rozwoju naszej humanistyki. Dowodzi to daleko posuszeregi księży świeckich, głównie w diecezjach warmińskiej i chełniętej ewolucji historiografii jezuickiej w ciągu ostatniego stulecia. mińskiej. Jezuitów odnotowano 168, wśród nich znajdowali się
U progu tych przemian spotykamy postać księdza Stanisława Zaprzyszły święty Andrzej Bobola, dziejopis zakonu Jan Wielewicki
łęskiego z jego prowokującym do dyskusji dziełem polemicznym
i misjonarz w dalekich Chinach Jan Mikołaj Smogulecki. 75 to
pt. Czy jezuici zgubili Polskę? Ten sam badacz wkrótce po ogłosze- cystersi, natomiast do innych zgromadzeń wstąpiło niewielu. Infuniu tego swoistego manifestu walki w obronie zasług zewsząd ata- ły biskupie miało otrzymać 19 osób, spora liczba zapisała się w żykowanego zgromadzenia, przystąpił do zbierania w długoletnim
ciu publicznym jako dostojnicy świecy.
trudzie materiałów na temat jego przeszłości. Swoją wielotomową
Wagę katalogu braniewskiego doceniali badacze, którzy —
kroniką, zatytułowaną Jezuici w Polsce — cenną materiałowo, ale poczynając od J. Korewy przed trzydziestu laty (1968) — postunie wolną od jednostronnego ujęcia i potknięć warsztatowych —
lowali słusznie jego publikację. Powstała ona dzięki wysiłkowi
dał początek systematycznym badaniom nad miejscem zakonu w napoprzednich badaczy zakonnych, w tym nie żyjącego już B. Narodowych dziejach. Korzystał przede wszystkim z ocalałych matetońskiego. Wydawcy widzą potrzebę opracowania informatora
riałów, a te przechowywano poza granicami, zwłaszcza w centralosobowego do zachowanych w Szwecji manuskryptów braniewnym archiwum SJ, które wówczas nie znajdowało się jeszcze w Rzy- skich. Należy im życzyć rychłej realizacji tego zamierzenia. Premie. Zapoczątkował tworzenie, głównie poprzez wypisy, a potem
zentowany zaś inauguracyjny tom źródłowy stanowi dobrą wizyfotokopie i mikrofilmy, bogatych dziś zbiorów w Krakowie, gdzie
tówkę przyszłej serii.
jego dzieło kontynuowali następcy: Stanisław Bednarski, Stanisław Poplatek, Bronisław Natoński i dzisiejsze pokolenie z LudwiM. K.
kiem Grzebieniem na czele. Zarazem poczęła się dokonywać niełatwa przemiana warsztatowa i wychodzenie z okopów, zrywanie
z syndromem oblężonej twierdzy, czemu sprzyjała też zmiana nastawienia wśród historyków świeckich. Przyjmowali oni bez opoRoman T. M a r c h w i ń s k i , Geografia Polski Marcirów — jak Stanislaw Kot — udokumentowane argumenty tak
na Kromera, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoutalentowanych i zdolnych do obiektywizmu badaczy jak Bednarły Pedagogicznej, Bydgoszcz 1997, ss. 287, mapy.
ski, choć długo jeszcze niektórym cennym rozprawom uczonych
zakonnych recenzenci proponowali uzupełniać tytuły ich rozpraw
dodatkiem „w świetle źródeł jezuickich". Dziś tego rodzaju postuW spusciźnie pisarskiej Marcina Kromera szczególne miejlat nie stracił całkowicie na aktualności, niemniej stopniowo bledsce zajmuje — obok sławnego już w chwili powstania jego dzieła
nie. Bibliografie uwzględniają również źródła i opracowania innej
historycznego z 1589 r. — Polonia sive de situ, populis, moribus,
proweniencji.
magistratibus et Republica regni Polonici libri duo (Kolonia 1577),
która daje opis — nie tylko — geograficzny krajów niedawno
Trafnie w inauguracyjnym tomie materiałów z bogatych zbiojeszcze jagiellońskich. Jest to praca o państwie z czasów jej autora,
rów Zgromadzenia na pierwszy ogień poszło Braniewo, pierwsza
w szerokim ujęciu politologiczna, choć nie tylko. Nic więc dziplacówka jezuicka w Polsce, która ma już stosunkowo bogatą litewnego, że cieszy się od dawna zainteresowaniem ze strony przede
raturę (zwłaszcza Jan Korewa i Ludwik Piechnik). Gimnazjum
wszystkim historyków i geografów, ale też badaczy ustroju, zaś
odegrało istotną rolę w odnowie potrydenckiej Kościoła, wyłunajnowsza jej edycja (Olsztyn 1977) po kilku latach doczekała się
skiwania co znaczniejszych nazwisk z objęć protestantyzmu oraz
wznowienia (1984). Opracował ją Roman Marchwiński, który teraz
w procesie integracji Rzeczypospolitej. Jego rola polegała nie
poświęcił tekstowi biskupa warmińskiegfo gruntowną monografię.
tyle na liczbie uczniów (w XVI w. było ich zwykle od 250 do
300), choć i tu przodowało na terenie Prus, ale na posiadaniu
Praca składa się ze wstępu, sześciu rozdziałów (I. Połokonwiktu dla zamożnych synów szlacheckich, bursy dla ubogiej
żenie i granice Polski; II. Ukształtowanie powierzchni; III. Bogacmłodzieży oraz dwu seminariów — papieskiego i biskupiego.
twa mineralne; IV Hydrografia; V Klimat, flora i fauna; VI. MiaObszerny wstęp (s. 5-38) zawiera charakterystykę gimnazjum
sta i wieś) oraz zakończenia, w którym autor wysoko ocenia
(konwikt, seminarium diecezjalne, papieskie, bursa dla ubogich,
materiałową podstawę wywodów twórcy Polonii, badacza sumieneksterni), Sodalicji, czyli Kongregacji Mariańskiej (katolickie stonego, przejawiającego zainteresowania zarówno humanistyczne,
warzyszenie osób świeckich, powstałe w 1563 r. w Rzymie, w Bra- jak i przyrodnicze, co nie oznacza, że tekst znakomitego przedniewie zaś w osiem lat później; wkrótce było tam pięć kongrestawiciela elity intelektualnej Rzeczpospolitej Złotego Wieku może
gacji odrębnych dla szlachty polskiej, kleryków każdego z seminabyć dziś przyjmowany z pełną ufnością, bez zastrzeżeń. Marchwiński
riów, studentów, mieszczan i uczniów z bursy ubogich) oraz publitłumaczy owe potknięcia aktualnym stanem wiedzy i opieraniem
kowanego źródła. Materiały zachowały się w Uppsali, dokąd trafisię na wywodach takich poprzedników jak Jan Długosz (Choro-
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grafia ) czy Maciej z Miechowa. Sumiennie je inwentaryzuje, słusznie wiernie ukazująca bardzo szeroki zasięg i ogromną użyteczność języka
też zauważa, że Kromer szczególnie wiele miejsca — ponad miarę
słowiańskiego... z 1569 r. (s. 85-117) oraz wspomniana już Książecz— poświęca Warmii. Zwraca uwagę na oryginalną metodę
ka czyli przedmowa do najjaśniejszej i na całym świecie rozsławionej
opisu i zachowanie proporcji w ukazywaniu relacji między kraod boskiego Giedymina, wielkiego księcia Litwy rozpoczynającej się
jem ojczystym a Europą. Bogata bibliografia pozwala dostrzec
Genealogii rodu Jagiellońskiego... z 1577 r. (s. 119-136).
wkład autora monografii w rozwój badań nad kulturą naukową
Rzeczywiście utwory te w pierwszym rzędzie ukazują możPolski XVI w. Całość zamykają indeksy geograficzny oraz osobowy, liwości intelektualne Marcina Kwiatkowskiego, człowieka ama także streszczenie w języku angielskim.
bitnego, o dobrych chęciach, którego trudno jednak zaliczyć do
czołówki intelektualnej swoich czasów. Ale dla znajomości epoki uwzględnianie dorobku twórców tego rodzaju jest potrzebne,
M. K.
toteż pozytywnie należy ocenić inicjatywę wznowienia owych
królewieckich tekstów, rzetelne ich opracowanie przez M. Pawlaka (obok przypisów zamieścił on słowniczek wyrazów staropolskich, osób, nazw, ludów i miejscowości oraz indeks nazw
Marcin K w i a t k o w s k i , Pisma. Edycje królewieckie miejscowych w Inflantach), przybliżenie przezeń postaci auto1564-1577. Oprac. i wstępem poprzedził Marian Paw- ra, a także staranną szatę zewnętrzną (oprawa, estetyczna obwoluta, dobry papier i druk, ilustracje, mapka na wyklejce), co
lak. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedastanowi zasługę Wydawnictwa WSP w Bydgoszczy.
gogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. XXXI,
208, 10 il.
M. K.
Marcin Kwiatkowski, jeden z licznych sekretarzy Albrechta Hohenzollerna, jest postacią dosyć tajemniczą, w każdym razie źródła nie dostarczają obfitych informacji o biografii (brak
danych o pochodzeniu i datach życia) autora niewielkich roz„Miscellanea Historico-Archivistica", t. VII. Wymiarami utworów. Owe informacje zebrał najpierw Teodor Wotdawnictwo DiG, Warszawa 1997, ss. 188.
schke (1916), a ostatnimi czasy Halina Kowalska (PSB) i Tadeusz Oracki (Słownik biograficzny Warmii...). Teraz ich ustale- To drugi już tom serii Archiwum Głównego Akt Dawnych,
nia poszerzył i zweryfikował wytrawny badacz staropolskiego szkolpoświęcony jednemu tylko, ale za to zajmującemu szczególne
nictwa Marian Pawlak, poprzedzając edycję źródłową zwięzłym
miejsce w dziejach Litwy historycznej, Korony, a także Rzeczywstępem i gruntownym studium o autorze, wywodzącym się najpospolitej nie tylko przedrozbiorowej rodowi — Radziwiłłom.
pewniej z Wielkopolski właściwej, kalwinie z wyznania, wysłaDla najszacowniejszego zaś z polskich zbiorów szczęśliwie się
nym na studia do Królewca, skąd po czterech latach nauki udał
stało, że właśnie ono stało się po 1945 r. miejscem przechowysię — na polecenie władcy — w rodzinne strony i dalej do Lips- wania Archiwum Radziwiłłów, które przetrwało burze dziejowe
ka i Wittenbergi, po czym wrócił nad Pregołę z gotowym przewśród wędrówek w czasach staropolskich, podczas wojen napokładem Konfesji augsburskiej. Został on jednak poddany suro- leońskich, wreszcie znalazło się — wstępnie uporządkowane —
wemu osądowi przez tamtejszych ortodoksyjnych teologów luw Warszawie i tu uniknęło zagłady podczas drugiej wojny światerańskich, i książę pod ich wpływem zabronił druku u Jana Daubtowej. Każdego, kto z tej kolekcji korzystał, nie dziwi poświęcamanna. Nie pozwolił też na rozpowszechnianie druczku w swym
nie jej tak wielkiej uwagi, co więcej — można oczekiwać kolejpaństwie, kiedy uparty Wielkopolanin wydał go w Szamotułach
nych na jej temat tomów.
i zmienił zdanie dopiero pod wpływem namów Jana TęczyńskieSłusznie zauważył podczas konferencji zorganizowanej w ligo. Z rezerwą też odniósł się do sprawy Zygmunt August.
stopadzie 1986 r. (jej plon stanowi t. III „Miscellaneów", zatytułowany: Radziwiłłowie XVI-XVIII
wieku. W kręgu polityki i kulWszystko to nie zamknęło tłumaczowi drogi do dworu Hotury, Warszawa- Łódź 1989) ówczesny dyrektor AGAD Edward
henzollerna, zwłaszcza że Kwiatkowski odszedł od ewangelicyPotkowski: „Wśród Radziwiłłów staropolskich — jak to bywa
zmu reformowanego ku augsburskiemu. Znalazł się więc w kanz wielkimi i długowiecznymi rodami — spotyka się różnych lucelarii księcia, a następnie jego syna Albrechta Fryderyka na dłudzi: bardzo i mniej wybitnych, a nawet, jak pisze jeden z osiemgich lat dwanaście. Nie stał się jednak osobą wpływową i stąd tak
nastowiecznych pamiętnikarzy, «miernej penetracji umysłowej».
mało o nim wzmianek z epoki. W pięć lat po śmierci swego wybitJednakże funkcje, jakie pełnili, były zawsze funkcjami ważnymi.
nego chlebodawcy został zwolniony i osiadł w wiosce nazwanej
Od XVI w. począwszy obsadzali (...) najważniejsze urzędy RzeKwiatkowem, gdzie zmarł — nie założywszy rodziny — w 1588 r.
czypospolitej, zarówno lokalne — ziemskie, jak i centralne — miBezskutecznie usiłował zwrócić na siebie uwagę Stefana Batorenisterialne. Z tej racji brali również udział w najważniejszych wydago, któremu dedykował rozprawkę o dynastii jagiellońskiej. Był
autorem — nie licząc przekładu Konfesji oraz pisma Piotra Pawła rzeniach politycznych dawnej Polski. Gromadzona u Radziwiłłów
— jak w każdym staropolskim dworze szlacheckim i pałacu magVergerio De ingenuis moribus ac liberalibus studiis — kilku książenackim — dokumentacja szybko wyrosła ponad archiwum rodowe".
czek, w świetle których Wydawca pozytywnie ocenia jego umiejętności pisarskie w języku polskim i łacińskim, erudycję w zakresie
Tom III „Miscellaneów" przyniósł szereg studiów polskich
literatury antycznej, historii, pedagogiki, filozofii i teologii.
badaczy, zgrupowanych w następujących częściach: I. Sprawy państwa: w sejmie i na sejmikach, rokosze, dyplomacja; II. Sprawy wyOwe utwory własne to przedrukowane wraz z objaśnieniaznaniowe; III. Familia. Spośród 19 tekstów 7 dotyczyło działu piermi Książeczki rozkoszne a wielmi użyteczne o poćciwym wychowszego, 3 drugiego i 9 trzeciego. Stanowiły podsumowanie wielowaniu i w rozmaitych wyzwolonych naukach ćwiczeniu królewskich,
letnich badań albo zapowiedź szeroko zakrojonych studiów, któksiążęcych, ślacheckich i innych dziatek z 1564 r. (s. 1-66); Wszystrych wyniki miały być w przyszłości ogłoszone — i tak rzeczywikiej Lifflandskiej Ziemie, jako przedtem sama w sobie była, krótkie
ście się okazało — w osobnych pracach oraz opatrzonych bogatya pożyteczne opisanie z 1567 r. (s. 67-81); Książeczka niemal złota

