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sięciolecia, co było przez pewien czas spowodowane trudnościami technicznymi wynikającymi z obawy, że sfotografowanie
spowoduje zniszczenie oprawy i rozdzielenie kart. Na to się —
słusznie — nie zdecydowano i dopiero w nowej sytuacji technologicznej wrócono do sprawy, impuls zaś dały obchody jubileuszowe zorganizowane na terenie Pelplina w 600-lecie urodzin mogunckiego wynalazcy (2000). Uczestniczyło w nich kilkaset osób, sprawą zainteresowali się specjaliści z zagranicy (RFN, USA, Japonia), w kraju zaś obok diecezji wzięli ją
w swoje ręce najwybitniejsi specjaliści — znawcy dawnej książki (Jan Pirożyński z UJ, Edward Potkowski z UW i Janusz Tondel z UMK), Instytut Celulozowo-Papierniczy, Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Przemysłu Skórzanego. Nakład ustalono na równy pierwotnemu,
tj. 198 numerowanych egzemplarzy. Druk odbywał się w Pelplinie na specjalnie sprowadzonej japońskiej czterokolorowej
maszynie Shinohara i został zakończony na 550-lecie publikacji dzieła. Poprzedziły go szczegółowe badania papieru i wykonanie przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w
Warszawie zbliżonego parametrami do oryginału. Fotografowanie tym razem mu nie zagroziło, co było trudnym zadaniem,
ale wykonalnym. Oprawę wykonała Pracownia Intrologatorska
z Łodzi a specjalne walizki (wierna replika wykonanej w tajemnicy na zlecenie władz diecezjalnych w 1939 r. przed tułaczką
oryginału przez pelplińskiego rymarza) ze skóry juchtowej firma Western Club z Rakowca.

teckiej, zamykają zaś indeksy — osobowy i miejscowości. Dnia
28 X 2004 r. egzemplarz reprintu został przekazany Bibliotece
Jagiellońskiej a wykład na temat tego dzieła miał wygłosić Jan
Pirożyński. Niestety dawnego dyrektora Książnicy od trzech tygodni nie było już na tym świecie.
B. K.

Biblia Brzeska 1563. Inicjator edycji i koordynator

prac Peter Królikowski. Kalwin Publishing —
Collegium Columbinum, Clifton NJ — Kraków
2003, ss. XXXI + 1130 + 222.

Współpraca oficyn polskiej i amerykańskiej zaowocowała serią wydawniczą „Polski Nowy Testament" (zaplanowano
edycje Stanisława Murzynowskiego — Królewiec 1553, Szymona Budnego — Nieśwież 1572 i 1574, Jana Leopolity — 1561,
Marcina Bielskiego — Kraków 1556, Daniela Mikołajewskiego
— Gdańsk 1606, Marcina Czechowica — Kraków 1557, Jakuba
Wujka z 1593 i Walentego Smalciusa z 1606 r.), poprzedzoną
przypomnieniem — po 440 latach — protestanckiego przekładu Biblii, dzieła wspólnego elit intelektualno-finansowych
państw (bo jeszcze przed zawarciem unii lubelskiej) jagiellońskich Wieku Złotego. Wspólnego, jako że trud tłumaczenia
związany był głównie z Małopolską, luksusowa edycja zaś, wyByło to prawdziwe święto nie tylko diecezji pelplińskiej.
magająca znacznych nakładów, doszła do skutku dzięki czołoEgzemplarz nr 1 został przekazany oczywiście papieżowi,
wemu protektorowi ówczesnego innowierstwa, kanclerzowi
z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Inne obok wręczawielkiemu litewskiemu i wojewodzie wileńskiemu Mikołajowi
nych okazjonalnie zasiliły główne książnice i w ten sposób
Radziwiłłowi Czarnemu (zm. 1665), w Brześciu nad Bugiem.
weszły do obiegu naukowego. Decyzja o reprincie okazała się
Stąd podwójna jej nazwa — Biblia Brzeska lub Radziwiłłowska.
nader słuszna, ale też ogromny wysiłek związany z jego realizacją został utrwalony za pośrednictwem specjalnej bibliofilDo naszych czasów dotrwało niestety niewiele egzemplaskiej edycji poświęconej dziełu oraz biegowi pracy nad jej przyrzy a do przetrzebienia dzieła walnie przyczynił się syn Czarnegotowaniem. Bogato ilustrowana, w tym szeregiem stron z Bigo, gorliwy jak przystało na konwertytę tępiciel „nowinek", biblii Pelplińskiej, została napisana przez trzy najbardziej zaanga- skup wileński (potem krakowski) Jerzy Radziwiłł, który wykupożowane w jej przygotowanie od strony naukowej osoby i pował je i niszczył, by zmniejszyć zakres oddziaływania „błędów"
przedzona przedmową biskupa Jana Bernarda Szlagi.
ojcowskich. W oryginale wszakże znajduje się — i w tej edycji
przypomniana na końcu — informacja: „Ty najprzedniejsze
Tekst rozpoczyna erudycyjne studium autora najnowszego
i nazacniejsze księgi do ćwiczenia w zakoniech Bożych, które
polskojęzycznego dzieła o Gutenbergu, poświęcone stanowi
badań nad drukarzem oraz jego Biblią 42-wierszową (s. 9-36), zową po grecku i po łacinie: Biblia, drukowano w Brześciu Litewskim z rozkazania a nakładem oświeconego pana, pana Mizakończone konstatacją: „Każde faksymile zarówno w formie
kołaja Radziwiła, książęcia na Ołyce, na Nieświeżu, wojewody witradycyjnej jak i elektronicznej chroni oczywiście oryginał, któleńskiego, w Wielkim Księstwie Litewskim nawyższego marszałka
ry może już być udostępniany tylko zupełnie wyjątkowo, i poi kanclerza etc. etc. Roku Pańskiego tysiącnego pięćsetnego
przez znacznie zwiększoną dostępność tekstu ułatwia prowasześćdziesiątego trzeciego, miesiąca września, dnia czwartego".
dzenie dalszych badań naukowych. Tym właśnie celom ma służyć także wydane w r. 2003 faksymile pelplińskiej Biblii GutenNiewątpliwie obok reprintów tego rodzaju edycje (poberga, któremu poświęcono niniejszy Komentarz". Autor zwra- przez reprodukcję przypomniano też bogato ozdobioną kartę
ca uwagę na znacznie ułatwione możliwości dalszych badań
tytułową Biblii świętej Ksiąg Starego i Nowego Zakonu, właśnie
nad zachowanymi egzemplarzami tego dzieła (Getynga, Wiez żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na polski język z pildeń, Londyn, Moguncja, Watykan, Waszyngton, Tokio, Austin
nością i wiernie wyłożonych) mają swoje uzasadnienie, przeznaw Teksasie) dzięki ich digitalizacji — w postaci płyt kompaktoczone w znacznym stopniu na użytek duszpasterstwa protewych oraz w Internecie. Nie zastąpi to jednak całkowicie pastanckiego, ale też użyteczne z badawczego punktu widzenia.
pierowych faksymile. W osobnym studium tenże autor przedEdycja została poprzedzona zwięzłą odezwą wydawcy do
stawił znajomość Gutenberga w Polsce, a zwłaszcza echa jego
czytelników, przypominającą czteroletnie (tyle bowiem trwały)
druku w Rzeczypospolitej i obecność książek z kręgu tego druprace nad współczesną adaptacją staropolskiego przekładu,
karza w jej księgozbiorach (s. 107-114)
które określił nie bez racji jako żmudne a jednocześnie fascyJanusz Tondel zaprezentował Pelpliński egzemplarz Biblii nujące. Przypomniał dole i niedole tej perły literackiej i nauko42-wierszowej (s. 37-94), zaś Tadeusz Serocki omówił historię wej polskiej Reformacji. Badacz nie znajdzie tu elementów naukowego opracowania tekstu, ale też ich na tym miejscu nie
i techniczne aspekty jego wydania na początku III tysiąclecia
oczekuje. Natomiast z satysfakcją przyjmie sam fakt udostęp(s. 95-104), zasygnalizował też plany reprintowe pelplińskiego
nienia tekstu tej potężnej księgi (oraz zapowiedź dalszych edyBernardinum. Tekst zawiera liczne ilustracje, w tym reprodukcji staropolskich Biblii), świadom, że musi z pewną ostrożnocje stron z Biblii przydatne szczególnie dla dydaktyki uniwersy-
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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 filologiczna 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.

z Collegium Romanum (obecnie w zbiorach rzymskiego Gregorianum); wśród adresatów spotykamy księcia Toskanii, króla Jana III (1687 r. — z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia przebywający w Gdańsku kapelan informuje
o 300 mszach w intencji monarchy), generała zakonu Jana Pawła Oliwę (wykaz zamieszczono na s. 433) oraz gdańskiego astronoma Jana Heweliusza, z którym jezuita utrzymywał wieloletnie kontakty naukowe. Przede wszystkim zainteresowanie budzi wymiana listów z Gottfriedem Wilhelmem Leibnitzem, które obejmują 24 napisane przez polskiego matematyka i 15 autorstwa 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 Poloniae Millenium" (I,1954, s. 209-251) w rozprawie pt. Adam

Kochański TJ, najwybitniejszy przedstawiciel Polski na europejskim terenie naukowym u schyłku XXVII w.
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 zakonu wstąpił w Wilnie (1652), święcenia otrzymał w Moguncji
(1664), zmarł w Cieplicach. Był utytułowanym matematykiem
Jana III (pierwszy w Polsce miał poznać zasady rachunku różniczkowego 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 wyraziły zgody na zaliczenie go do prowincji niemieckiej i dosyć
często zmieniały jego miejsce pobytu — w ciągu 15 lat przebywał m.in. w Bamberdze, Pradze, Florencji, Ołomuńcu i Wrocławiu, wykładał na uniwersytecie w Moguncji, od przeniesienia
do Gdańska wyreklamował go Jan III, który powierzył mu funkcję 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 współczesnych, eksponują osiągnięcia naukowe Adama Adamandego,
jego biografią oraz dokonaniami zajmuje się w Krakowie przede wszystkim B. Lisiak SJ, który w 2003 r. przygotował do druku jego Opuscula (cz. 1-3) a dwa lata później ogłosił równocześnie sygnalizowaną tu korespondencję oraz obszerną
(525 stron) 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, otwierając cykl „Kroniki i Listy".
Korespondencja, którą poddał skrupulatnej analizie wydawca we wspomnianej monografii, zawiera 163 listy (przede
wszystkim wysyłane, ale też otrzymywane), niektóre z nich były
publikowane już w XVII wieku. Poszukiwania dalszych prowadzi B. Lisiak w bibliotekach i archiwach europejskich. Całość
otwiera 10 listów z okresu studiów do Atanazego Kirchnera

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 założonego w 1570 r. z fundacji biskupa Adama Konarskiego kolegium,
jednego z najstarszych i najbardziej prężnych w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (liczba uczniów na początku XVII w.
przekraczała tysiąc, kilkakrotnie — acz bezskutecznie — usiłowano utworzyć Akademię). Jezuici prowadzili wyjątkowo skrupulatną dokumentację swej działalności, obok obejmującej dokonania 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, prowincji oraz centrali Societatis Jesu w Rzymie. Dzięki temu przetrwały burze dziejowe przynajmniej w wykonaniu zdeponowanym nad Tybrem.
Poznańscy jezuici mieli o czym pisać (miasto i Wielkopolska przynajmniej do połowy XVII w. przeżywały czasy rozkwitu i spokoju, przerwane dopiero inwazją szwedzką w 1655 r.),
legitymowali się osiągnięciami na polu naukowo-wydawniczym
i dydaktycznym. W Archivum Romanum Societatis Iesu materiały 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 przygotowaniu) opracowane przez ośrodek krakowski SJ pod kierunkiem
Ludwika Grzebienia. On też opatrzył przedmową prezentowaną tu edycję źródłową, która ze względu na udostępnienie jej
szerszemu kręgowi odbiorców, nie tylko — choć w pierwszym

