Z apiski krytyczne i sprawozdania

Na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć, że proble
matyka kontaktów polsko-czeskich cieszy się ostatnio sporą
popularnością. Z ważniejszych ostatnich publikacji wspo
mnieć trzeba zbiory Polacy w Czechach — Czesi w Polsce X -X V III wiek (red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Wyd. UMCS,
Lublin, 2004) oraz Wrocław w Czechach Czesi we Wrocławiu
(Atut, Wrocław, 2003) i znajdujące się w druku materiały
z konferencji Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą soli
darnością. Czesi — Słowacy — Polacy 1938/39 — 1945 — 1989
(Wrocław, 4-6 XI 2004 r.).
M. D.

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana
wielkiego koronnego 1632-1646, opracowała Agniesz
ka B i e d r z y c k a , Societas V istulana, Kraków
2005, ss. 775.
Obszerny Wstęp (s. 7-79), stanowiący dobrze napisaną
rozprawkę o jednym z najwybitniejszych polityków i wodzów
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej oraz zawierający syntetyczną
charakterystykę jego korespondencji, poprzedza właściwą pu
blikację źródłową (s. 93-705). Składa się na nią 548 listów het
mana wielkiego koronnego z okresu sprawowania tej godności
i jego korespondentów wraz z aneksem zawierającym sześć
tekstów ściśle związanych z jego działalnością wojskową. Ich
wykaz (s. 81-92) zawiera liczne nazwiska, poczynając od posta
ci z wielkiej historii (na ich czele Władysław IV — kilkadzie
siąt listów, w pewnych okresach ich wymiana była intensywna,
przez cały czas natomiast regularna), najwyższych dostojników
za panowania drugiego Wazy, licznych postaci z kręgu Chanatu
Krymskiego i Wołoszczyzny, Kozaków Zaporoskich, służących
pod komendą Koniecpolskiego dowódców wojskowych na Kre
sach, biskupów i innych dostojników kościelnych, a także osób,
które przeszły do historii bardziej w legendarnej otoczce,
wprowadzone na karty wielkiego narodowego eposu (mowa
oczywiście o Trylogii Henryka Sienkiewicza). W liście króla do
hetmana pisanym podczas leczniczej podróży do Baden (1638)
pojawia się wzmianka o Chmielnickim (choć bez nazwiska,
a w związku z pełnioną wówczas przezeń funkcją na Zaporożu), dziewięciokrotnie występuje rotmistrz Mikołaj Zaćwilichowski, wojski winnicki i komisarz kozacki, postać występu
jąca w źródłach na kilkanaście lat przed wielkim powstaniem
na Ukrainie. Pierwszy jego list do hetmana zawierający infor
macje z frontu tatarskiego pochodzi z maja 1637 r., drugi z po
łowy 1643, jego nazwisko pojawia się też w korespondencji in
nych osób. Częściej występuje Jeremi Wiśniowiecki, czynny w
polityce i wojskowości, przede wszystkim w ostatnich latach ży
cia hetmana. Przykłady można by mnożyć, na ich liście spoty
kamy m.in. inżyniera wojskowego Sebastiana Adersa. Toteż
publikacją zainteresowani będą również literaturoznawcy oraz
miłośnicy twórczości autora Ogniem i mieczem, któremu część
publikowanych tu tekstów była znana z dalekich od doskonało
ści wydań jego epoki.
Hetman w historiografii (a także literackiej legendzie) to
postać znana i uznana, choć literatura na jego temat nie jest
nadmiernie imponująca a wśród nowszych publikacji znaczną
część stanowią prace popularne, powielające wyniki wcześniej
szych badań, niektóre pióra kompetentnych autorów. No cóż,
dobrze wykonywał swoje zadania, skutecznie bronił Kresów,
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odszedł ze świata dwa lata przed katastrofą na Ukrainie.
W dodatku ruinie uległa jego imponująca rezydencja w Podhorcach, co udokumentował w VII tomie swego fundamen
talnego dzieła Roman Aftanazy. Autorka wstępu skrupulatnie
zestawiła w erudycyjnych przypisach (jest ich 412) dawniejsze
i nowsze prace, nie tylko bezpośrednio związane z tematem.
W biografii hetm ana nie rozwija wątków sensacyjnych, ale
przechodzi nad nimi do porządku, czego przykładem jest zwię
złe zdanie o małżeństwie z Zofią Opalińską z pominięciem
przyczyn śmierci, o których wówczas dzięki plotkarzom tak by
ło głośno. Zadbała o oszczędność miejsca i skoncentrowanie
się — również w doborze tekstów źródłowych — na sprawach
0 zasadniczym znaczeniu.
Edytorka dokonała czasochłonnej kwerendy w krajowych
zbiorach bibliotecznych i archiwalnych (AGAD, Biblioteka
Narodowa, PAU-PAN w Krakowie, Teki Naruszewicza, Biblio
teka Jagiellońska, wrocławskie Ossolineum, Biblioteka Ra
czyńskich), do ośmiu listów ze sztokholmskiego Riksarkivet
dotarła za pośrednictwem mikrofilmów. Dawniejsze edycje
skonfrontowała — gdy to było możliwe — z zachowaną podsta
wą rękopiśmienną. Jeśli o niej mowa, to w oryginale zachowała
się niespełna piąta część uwzględnionych tekstów, podczas gdy
ponad 80% przetrwało jedynie w kopiach, i to w znacznej czę
ści wątpliwej jakości. Każdy list został opatrzony przypisami,
w których też zaznaczono różnice między istniejącymi kopia
mi. Zachowano w zasadzie oryginalną pisownię nazw własnych,
unowocześniono i ujednolicono jedynie te najbardziej popular
ne. Podstawę stanowiła aktualna od ponad półwiecza Instruk
cja wydawnicza dla źródeł historycznych od X V I do połowy X IX w.
(Wrocław 1953). Edycję uzupełniają wykazy skrótów, biblio
grafia (źródła rękopiśmienne i drukowane oraz opracowania),
słowniczek wyrazów staropolskich (zapewne z myślą o czytelni
ku o przygotowaniu ogólnym), wykaz monarchów, dostojników
1 urzędników (w tekstach wymienianych często bez podawania
nazwiska) oraz indeksy — osób, miejscowości i urzędów.
M. K.

Jakub K o ł a c z SJ, Słownik języka i kultury jezuitów
polskich, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 316.
Badacze z kręgu Societatis Jesu uznali, z pewnością słusz
nie, że potrzebny będzie przede wszystkim „profanom” a może
i wkraczającym na niwę naukową osobom z ich kręgu, prze
wodnik po pojęciach i słownictwie. Doświadczeni pedagodzy
zakonni, Ludwik Grzebień i Marek Inglot, którzy obok Józe
fa Kąsia występują jako recenzenci wydawniczy dzieła, najle
piej wiedzą o potrzebie jego publikacji. Autor przygotował ze
stawienie haseł (s. 43-316), poprzedzone wstępnym wykładem
(s. 7-32), w ramach którego omówił następujące kwestie: 1) ję
zyk i przestrzeń kultury, 2) języki zawodowe i środowiskowe,
3) język religijno-kościelny (języki specjalistyczne i żargony ję
zyka kościelnego), 4) fundamenty jezuickiej tożsamości (du
chowość SJ, historia zakonu jezuitów) oraz polski język jezuic
ki, w ramach którego scharakteryzował jego specyfikę (słowa
— klucze, archaizacja i współczesne użycie archaizmów, kalki
językowe, makaronizmy, zapożyczenia z innych języków zawo
dowych, błędy językowe), zwrócił też uwagę na język jezuicki
i kręgi zakonne oraz politykę językową i kulturę języka.
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Jest to zwięzłe, przejrzyście skonstruowane studium wstęp
ne stanowiące pożyteczną lekturę dla użytkowników tekstu en
cyklopedycznego. Autor zakonkludował, że polscy jezuici przy
wiązywali szczególną wagę do pielęgnowania języka ojczyste
go, Jakub Wujek i Piotr Skarga mieli tu licznych naśladowców
a spoglądając na kulturtę języka narodowego i wewnątrzzakonnego stwierdził: „mamy tu do czynienia ze swoiście po
jętym i rozumianym nieco w przenośnym znaczeniu bilingwi
zmem — każdy jezuita posługuje się językiem polskim, ale (...)
absolutnie niemożliwa jest identyfikacja z zakonem bez znajo
mości jego wewnętrznego języka” (s. 28).
Autor zrezygnował z haseł typowo historycznych, nie uży
wanych już w języku mówionym i rzadko spotykanych w źród
łach pisanych. Jest świadom, że ich część jest szerzej znana, ale
są umieszczone ze względu na ich upowszechnienie właśnie
przez jezuitów. Liczba haseł wynosi ponad 900. Część wstępną
zamykają objaśnienia skrótów, w tym osobno bibliograficznych
oraz właściwa bibliografia złożona z „materiałów” (powiedzie
libyśmy: źródeł drukowanych) oraz opracowań. Wykaz haseł
otwiera „abacum” (czyli rodzaj schowanka na nakrycia stołowe
i ewentualnie ich zmywanie — obok jadalni), zamyka zaś „ży
jący poza wspólnotą”. Nie brakuje jednak haseł informacyj
nych, jak opolskie Xaverianum czy krakowski Dom pisarzy
z imponującą siedzibą SJ w pobliżu Wawelu.
M. K.

Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezuso
wego, T. 2: Lituania, T. 3: Germania, Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum — Wydaw
nictwo WAM, Kraków 2003-2006, ss. 374 i 495.
Seria Źródła do dziejów kultury. Inwentarze i katalogi pręż
nego na polu naukowym krakowskiego ośrodka zakonu jezui
tów (ma on trwałe oparcie w agendach swej rzymskiej centrali,
gdzie w pobliżu archiwum głównego funkcjonuje Instytut Hi
storyczny a badaniom nad przeszłością patronuje uniwersytet
gregoriański), zapoczątkowana w 2002 r. pierwszym tomem
katalogów: Polonia (zob. omówienie w tomie XLI St. Źródł.,
s. 159-160), w stosunkowo krótkim czasie wzbogaciła się o dwa
dalsze: Lituania oraz Germania. Nad całą serią pracuje od po
czątku zespół w składzie Andrzej Paweł Bieś, Ludwik Grzebień
(redaktor naukowy całości) i Marek Inglot, wzmocniony osta
tnio (podczas prac nad t.3) przez Roberta Danieluka.
Tom 2 inwentarzy poloników oparty jest na materiałach
Archivum Romanum Societatis Iesu z działu Asystencji G er
mania w jego części Provincia Lituaniae. Archiwum uległo lik
widacji (a częściowo i rozproszeniu) w 1773 r., po kasacie za
konu, jego zasadnicza część (Fondo Gesuitico) została zwróco
na w latach międzywojennym reaktywowanemu w pół wieku
po zamknięciu zakonowi. Całość zbiorów dla okresu przedkasacyjnego zgrupowana jest w 14 działach, w tym 5 terytorial
nych, wedle asystencji (Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji
i wspomnianych Niemiec), pozostałe to Kongregacje Generalne
i Prowincjalne, Instytut, Historia SI, Epistolae (osobno jezuitów
oraz do nich nadsyłane spoza zgromadzenia), Vitae (życiorysy),
Opera Nostrorum (pisma jezuitów), Polemica oraz Miscellanea.

Poddział Prowincja Polska liczy 94 tomy, Prowincja Litew
ska 67. W ich ramach, podobnie jak w pozostałych, układ we
wnętrzny jest identyczny, obejmuje bowiem listy, katalogi trzy
letnie, historie, relacje, katalogi roczne, nekrologi oraz drobne
zbiory rozmaitych materiałów. Tematyki polskiej dotyczy też
znaczna część listów w poddziale Germania. Przed twórcami
inwentarza stanęło więc bardzo trudne, wymagające ogrom
nego wysiłku, zadanie. Kwerenda obok kolekcji zasadniczych
(Polonia, Lituania) objęła Fondo Gesuitico i dokumenty doty
czące kontaktów zakonu z agendami Stolicy Apostolskiej (kon
gregacje, trybunały), w tym sporów na terenie Rzeczypospoli
tej z innymi zakonami, duchowieństwem diecezjalnym, Akade
mią Krakowską, a także spraw majątkowych (fundacje, zapisy).
Oba prezentowane tomy otwierają instruktywne wprowa
dzenia (po polsku i po angielsku) i wykazy skrótów, zamykają
zaś każdy bibliografia oraz indeksy — osobowy i geograficz
ny. Lituania zawiera 4 zespoły Vota (z lat 1617-1773), 1 listy
(1679-1773), 22 z katalogów trzyletnich (oraz 1 catalogus bre
vis) z lat 1611-1770, osobno 1 z prowincji mazowieckiej (1766 r.),
3 z fundationes, 1 causa P. Thomae Skaszewski (spawa usunię
cia z zakonu w 1642 r.), 14 — Historia Provinciae..., 2 — A nnu
ae Provinciae, 1 dotyczy misji z połowy XVIII wieku, dalsze to
historia placówki w Rydze z lat 1586-1612, Catalogus brevis (6)
oraz nekrologi (tu biogramy z lat 1620-1769, wśród których
znajdujemy wiele postaci trwale zapisanych w dziejach, zwła
szcza nauki i kultury całej Rzeczypospolitej).
Tom trzeci inwentarza oczywiście jest również oparty na
dziale V ARSI (Asystencja Niemiec) i zawiera materiały, które
można potraktować jako polonica, dotyczą bowiem obu części
składowych państwa polsko-litewskiego. Pierwszą wielką gru
pę stanowią Vota Assistentiae Germaniae (czyli śluby zakonne
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa), których formularze, jak
zwykle, były przepisywane w trzech egzemplarzach; w miarę
upływu czasu nazwiska obce są wypierane przez rodzimego po
chodzenia, co dokumentuje przeobrażenia w składzie etnicz
nym zakonu. Następną wielką grupę stanowią Epistolae. W to
mie Germania, podobnie jak w poprzednich, umieszczono bib
liografię oraz indeks osobowy, natomiast zrezygnowano z in
deksu geograficznego.
Jaką wartość informacyjną (nie mówiąc o estetycznej sza
cie graficznej) mają trzy dotąd ogłoszone tomy Polonica w A r
chiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego doskonale wiedzą
ci, którzy dotąd korzystali z materiałów zakonnych nie mając
tak doskonałych po nich przewodników. Czekają też — wolno
mieć nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo — na dwa
ostatnie tomy, z których czwarty (na ukończeniu!) zawierać ma
materiały sprzed kasaty pochodzące z innych zespołów ARSI,
zwłaszcza sprawozdania z Kongregacji Prowincji oraz dział Ko
legia. Tom piąty — z działu Russia — obejmie czas po likwida
cji zakonu, kiedy przetrwał on na Białorusi pod zaborem rosyj
skim, aż do roku 1820, kiedy został przywrócony przez papieża
a w tym samym czasie ... wygnany z imperium Romanowów.
Dobrze się składa, że w zespole przygotowującym dzieło znaj
duje się autor fundamentalnej monografii poświęconej temu
właśnie etapowi z dziejów SJ — Marek Inglot, dziekan Wy
działu Historii Kościoła na rzymskim Gregorianum.

M. K.

