Zapiski krytyczne i sprawozdania

uwagi, dotyczące polskich opinii o przygotowywanym przez zakon projekcie fundamentalnego programu szkolnego, zostały
zamieszczone w obszernym Aneksie (s. 157-243); tekst łaciński,
zachowany w Archivum Romanum Societatis Jesu, został udostępniony w tomie VI nowej edycji Monumenta paedagogica
Societatis Iesu (Rzym 1992), ale w rozbiciu na różne części wydawnictwa wedle kryterium problemowego. Edycja ta jest rzadko w Polsce dostępna, toteż dopiero wydanie krajowe wprowadza to źródło do obiegu naukowego, zwłaszcza że paralelnie
zamieszczono tłumaczenie polskie Jana Ożoga SJ.
Autor studium o powstaniu Ratio studiorum (s. 5-156) zastrzega: „Z tłumaczenia tego nie korzystałem, zostając przy
swoim", często bowiem do dyskusji w Rzeczypospolitej się odwołuje. Rozprawa, jak zwykle u ks. Piechnika, będąca gruntowną kroniką opartą na materiałach jezuickich, składa się z dziewięciu rozdziałów, które dotyczą koncepcji pedagogicznych
twórcy zakonu, Ratio studiorum Franciszka Borgiasza, starań
o jednolitą koncepcję szkolnictwa jezuickiego, dyskusji nad
projektami w latach 1581-1594 i ostatecznego tekstu z 1599 r.
Tekst kończy obszerna bibliografia, streszczenie angielskie
oraz indeks osobowy. Bibliografia zawiera zestaw wyselekcjonowanych (specjaliście to wystarczy!) opracowań, natomiast
w rozbudowanych przypisach cytowane są niemal wyłącznie
źródła. Otrzymaliśmy publikację bardzo potrzebną i rzetelnie
przygotowaną.

ko w wyborze. Zwiedzając ją, miałem okazję obejrzeć wraz ze
słownym komentarzem film o Jasnej Górze, co Polak pamiętający o oblężeniu twierdzy jesienią 1655 r. przyjmuje ze swoistą
refleksją.
Dobrze się stało, że trud twórców wystawy został utrwalony w pięknie wydanym obszernym tomie. Właściwy katalog został poprzedzony (s. 15-87) tematycznie z nim powiązanymi tekstami naukowymi pióra badaczy polskich i szwedzkich, klarownymi w formie, zaopatrzonymi w bibliografię, dotyczącymi zagadnień węzłowych w dziejach obu państw. Kristian Gerner
ukazał Krzyżujące się losy tych partnerów w XVII stuleciu (trzeba z uznaniem podkreślić ów elegencki tytuł dla określenia
krwawych wojen, zakończonych w 1660 r.), choć autor spojrzał
również na późniejsze czasy, aż do epoki napoleońskiej, rysując analogie w losach Polski i Szwecji; nie zapomniał o ich obrazie w ujęciu historyków, a także w wielkiej legendzie literackiej, z naszym Sienkiewiczem, ale i jego szwedzkimi — choć
nie tej artystycznej miary — odpowiednikami. Michał Kopczyński (Cena mocarstwowości...) zajął się drogą Szwecji do jej dominującej roli w Europie XVI, a przede wszystkim XVII wieku, Mirosław Nagielski Militarnymi kontaktami polsko-szwedzkimi w XVI-XVIII
w., nad jednym z epizodów (oblężenie Krakowa podczas „potopu") zatrzymał się Peter Englund
(jest to fragment ogłoszonej w 2000 r. barwnej opowieści
pt. Niezwyciężony. O epoce potęgi Szwecji i jej głównej osobie).
Tadeusz Bernatowicz ukazał rezydencjonalne dokonania Zygmunta III i jego obu następców, co tytuł nie w pełni oddaje
M. K.
(Ambicje terytorialne Wazów i symbole królewskiego panowania
w krajobrazie), a co jednak czytelnikowi rekompensuje doskonały tekst. Całość zamyka Marie-Christine Skuncke esejem
wybiegającym w przyszłość, ale mieszczącym się w kręgu tradyOrzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad
cji historycznej (Stanisław August i Gustaw III). Poprzez postaBałtykiem w epoce nowożytnej (XVI-XVIII
w.). Wystaci dwóch władców oświeceniowych, postaci równie tragicznych
wa 8 kwietnia-7 lipca (2002), Arx Regia — Ośrodek
(monarcha szwedzki został zamordowany na balu maskowym,
Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie,
polski stał się symbolem upadku państwowości), autorka ukaWarszawa 2002, ss. 440.
zuje oba państwa i trwały wkład monarchów w dokonania nie
tylko w dziedzinie kultury. Na pewno warto spojrzeć na kontW ciągu trzech miesięcy 2002 roku znacznym zainteresorowersyjnąpostać ostatniego króla Rzeczypospolitej okiem obwaniem cieszyła się wystawa o czasach i skarbach Wazów, dycej — nie zaangażowanej emocjonalnie — badaczki.
nastii zapisanej trwale w dziejach Szwecji i Rzeczypospolitej XVI-XVII w., przygotowana starannie od strony naukowej
Księgę poprzedza przedmowa dyrektora Zamku Królewi profesjonalnie spopularyzowana. Nie bez znaczenia był honoskiego w Warszawie, Andrzeja Rottermunda, który sytuuje
rowy patronat króla Szwecji Karola XVI Gustawa i prezydenta
ekspozycję w serii wielkich wystaw prezentujących związki PolAleksandra Kwaśniewskiego, którzy też uświetnili swą obecnoski z sąsiadami w historycznym aspekcie; do tej pory z podością otwarcie ekspozycji. W Komitecie Honorowym znaleźli się
bnym rozmachem udokumentowano dzieje unii z Saksonią
marszałkowie obu parlamentów, a także ministrowie spraw zaoraz kontakty dyplomatyczne z Rosją moskiewską. Staranne
granicznych i kultury ze Sztokholmu oraz Warszawy. Ale eksi z rozmachem podjęte przygotowania trwały kilka lat, sięgniępozycja nie przybrałaby swego charakteru, a zwłaszcza nie zoto do zbiorów szwedzkich ze Sztokholmu (Muzeum Narodowe,
stałaby utrwalona znakomitym w treści i formie katalogiem,
Królewskie — Zbiory, Zbrojownia i Biblioteka, Muzeum Norgdyby nie wsparcie finansowe ze strony dysponujących stosowdyckie), Uppsali (katedra, zbiory sztuki Muzeum Uniwersytecnymi środkami instytucji, czego dowodem są przedmowy prezekiego), zamków w Gripsholmie i Skokloster; w Polsce uwzględsa zarządu PZU SA oraz naczelnego dyrektora wykonawczeniono liczne eksponaty z Krakowa i Warszawy, Bibliotek
go Vattenfall AB (szwedzkie przedsiębiorstwo energetyczne).
Gdańskiej i Kórnickiej PAN, Poznania, Torunia i Płocka, z NyUkłon w stronę darczyńców najwidoczniej opłacił się, patrosy, Gdyni (Muzeum Marynarki Wojennej), a także z parafialnów zresztą było więcej. Ekspozycja została zaprezentowana
nego kościoła Św. Michała w Grodkowie.
w całości tam, gdzie było dla niej miejsce najwłaściwsze, we
Wystawę i katalog przygotowała Katarzyna Połujan. Ekswnętrzach rezydencji polskich Wazów, na Zamku Królewskim,
pozycja została podzielona na pięć części: I. Związki dynastyczpo roku zaś udostępniono ją w szwedzkim Kalmarze, gdzie
ne Wazów i Jagiellomów (37 eksponatów, starannie reprodukotwierdza królów z tej dynastii sprawiała specjalne wrażenie ze
wanych, w tym szereg wielobarwnie, wraz z gruntownymi objawzględu na oryginalny charakter średniowiecznej siedziby mośnieniami historycznymi i dokumentacją); II. Wazowie polnarchów, która w XVI wieku związana była z dziadem i ojcem
scy (110); III. Rozłam w dynastii. Wojny w XVII wieku (138);
(a także jagiellońską matką) Zygmunta III; ale ograniczona
IV. W czasach Karola XII. Wojna północna (47); V. Gustaw III
możliwościami ekspozycyjnymi, została tu zaprezentowana tyli Stanisław August — władcy oświeceniowi (86). Daje to
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zmami), choć atmosfera po temu na dworach oświeconego absolutyzmu była na ogół sprzyjająca, ale jeszcze dostatecznie wcześnie, by uwiecznić — także przy współpracy pojedyńczych „tubylców" — na piśmie miejscową mowę i obyczaj, także wykazujący sporo nawiązań słowiańskich. Dzięki temu język
„drzewiański" znamy w stopniu bez porównania lepszym niż
znane jedynie z onomastyki narzecza innych, nawet nierównie
historycznie ważniejszych ludów połabskich (z Wieletami i Obodrzycami na czele). Babin przypomina i w oparciu zwłaszcza
o sukcesywnie od 1923 r. publikowaną olbrzymią korespondencję Leibniza pogłębia wiedzę o rozpoczętych w 1691 r. akcjach
uczonego, mających na celu uzyskanie wiarygodnych informacji
o języku „wendyjskim" w Hanowerskiem, o jego własnych —
niekiedy nader przenikliwych — dywagacjach na ten temat oraz
o miejscu uzyskanych informacji w wypracowywanych przezeń
szerszych ujęciach historyczno-lingwistycznych.
Okazuje się, że w dość ożywionej w latach 1691-1698 korespondencji Leibniza z polskim matematykiem i bibliotekarzem w służbie Jana III Sobieskiego, jezuitą Adamem Kochańskim (opublikowanej przez S. Dicksteina na łamach „Prac MaM. K.
tematyczno-Fizycznych" 12, 1901, s. 225-278; 12, 1902, s. 237-284; jak informuje Lisiak, odkryto kilka nowych listów, autor
ten przygotowuje kompletne wydanie zachowanej — w liczbie
Malte-Ludolf B a b i n , Leibniz und das Dravänopo- 148 listów — korespondencji A. Kochańskiego), sporo miejsca
zajęła problematyka języków narodów, zamieszkujących zielabische, „Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte", 72, 2000, s. 191-205; Bogdan Li s i a k mie państwa moskiewskiego, zwłaszcza Syberii, a także Chin.
SJ, Korespondencja Adama Kochańskiego SJ zwłaszczaNiebagatelną rolę w ożywieniu zainteresowań tymi sprawami
z Gottfriedem W Leibnizem w sprawach językoznawst-odgrywał, jak się okazuje, sam król polski. Wobec ogromnego
awansu politycznego imperium carów, a także w związku z plawa, „Nasza Przeszłość", 99, 2003, s. 405-415.
nami misyjnymi papiestwa i jezuitów na wiedzę o ludach żyjących na Syberii, w Mongolii i Chinach istniało w Europie duWielka i — na miarę niemal Arystotelesowską — wszechże zapotrzebowanie. Cytowane w przypisach fragmenty korestronna postać i działalność G. W. Leibniza jawi się potomnym
spondencji dowodzą wysokiej kompetencji polskiego uczoneprzede wszystkim z punktu widzenia osiągnięć filozofii i matego, uznawanej w pełni przez jego interlokutora, sporo też mómatyki. Mniej już nas interesuje jego działalność polityczna,
wią o atmosferze intelektualnej w kręgach bliskich Janowi Sorzadziej pisze się o zainteresowaniach dziejopisarskich (zob.
bieskiemu, o orientalnych zainteresowaniach w Europie i PolA. Reese, Die Rolle der Historie beim Aufstieg des Welfenhauses 1680-1714, Hildesheim 1967; H. Eckert, Gottfried Wilhelm sce końca XVII w., wreszcie wyjaśniają jedną ze ścieżek pozyskiwania informacji językoznawczych i etno-historycznych przez
Leibniz' Scriptores rerum Brunsvicensium. Entstehung und historiographische Bedeutung, Frankfurt a. M. 1971), a także języko- niestrudzonego Leibniza, który nie bez podstaw, co podnosi
Lisiak, może uchodzić także za ojca nowoczesnego językoznawczych. Fragmentom lingwistycznych dokonań i zamierzeń
znawstwa.
Leibniza poświęcone zostały obie wymienione rozprawki. Uczony niemiecki przyjrzał się roli wielkiego filozofa w rozbudzaniu
zainteresowań ginącym właśnie w tamtych czasach nieodwołalJ. S.
nie językiem mieszkańców tzw. Hanowerskiego Wendlandu
(wchodzącego w skład księstwa hanowerskiego), czyli potomków dawnych Drzewian połabskich. Nie licząc języków łużyckich, reprezentujących południowy, serbołużycki odłam SłoAlain B o u r e a u, Kantorowicz. Stories of a Historian,
wiańszczyzny połabskiej, właśnie język Drzewian (zwany w natranslated by Stephen G. N i c h o l s and Gabrielle
uce niemieckiej „drzewiańsko-połabskim" — DravänopolaM. Spiegel, foreword by Martin Jay, The Johns
bisch, w polskiej, zaś która położyła niemałe zasługi w badaHopkins University Press, Baltimore and London
niach nad nim, bardzo nieprecyzyjnie, po prostu „połabskim"),
2001, ss. XXI + 112.
jako jedyny na środkowym i północnym Połabiu, na skutek różnorakich okoliczności historycznych i społecznych zdołał relikFrancuski oryginał tej książki ukazał się w 1990 r., wyprzetowo przetrwać aż do drugiej połowy XVII bądź nawet do
dzając nieco lawinę publikacji poświęconych wybitnemu mepoczątku XVIII w., po kilku wiekach zapomnienia i szykan
diewiście i humaniście, pochodzącemu z żydowsko-niemiecściągając zainteresowanie najpierw predykatorów luterańskich
kiej rodziny poznańskiej, Ernstowi H[artwigowi] Kantorowi(którym na ogół wadziły utrzymujące się relikty języka, obyczaczowi (1895-1963), w związku z setną rocznicą jego urodzin.
ju i mentalności „wendyjskiej"), a następnie — co bardziej świaDo najważniejszych należą bez wątpienia trzy prace zbiorowe,
tłych przedstawicieli świata nauki. Wprawdzie było już za późzawierające materiały czterech poświęconych Kantorowiczowi
no, by uchronić wymierający język (pod koniec XVIII w. hr.
sesji naukowych (wymieniam w kolejności ich ukazywania się):
Jan Potocki zastał w Wendlandzie już jedynie specyficzny diaErnst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenlekt północnoniemiecki, Platt, co prawda — z pewnymi slawischaftliche Relevanz, red. J. Strzelczyk, Publikacje Instytutu Historii UAM, 7, Poznań 1996, wyd. II poprawione — Publika418 obiektów — wśród nich portrety, plany architektoniczne,
militaria, posągi i obrazy, medale itd. Polskiego badacza i czytelnika szczególnie zainteresują materiały ze zbiorów szwedzkich, sporo wzbogaconych dzięki łupom, wywożonym w ciągu
XVII stulecia. Nb. brakuje w tomie osobnego artykułu na ten
temat i starań o odzyskiwanie strat, ale widocznie byłaby to
łyżka dziegciu, wystarczy wspomnienie „potopu"! (kto chce,
sięgnie do artykułu Czesława Pilichowskiego). Wśród
eksponatów na uwagę zasługuje (I 32) ozdobna oprawa książki
z biblioteki Katarzyny Jagiellonki; jej sarkofag znajduje się
w kaplicy katedralnej (nazwanej imieniem rodu, z którego pochodziła) w Uppsali.
Staranna dokumentacja uwzględnia potrzeby badacza i miłośnika przeszłości. Całość zamyka obszerna bibliografia (Pilichowskiego w niej zabrakło) oraz słowniki artystów, a także
drukarzy i drukarni. Katalog stanowi dobry przykład publikacji
łączącej walory artystyczne i badawcze z profesjonalnym upowszechnianiem wiedzy o przeszłości.

