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nie dla okresu do połowy XIV w. i dla Nowego Miasta. Edyc-
ję spisów poprzedza zwięzły opis ustroju Torunia w oma-
wianym okresie w dwóch wersjach językowych: polskiej i nie-
mieckiej. 

Edycja obejmuje spisy rajców Starego i Nowego Miasta 
Torunia, ławników obu miast i ich sądów  przedmiejskich. Każ-
dy wpis opatrzony jest pełnym aparatem naukowym, a wszyst-
kie są  uporządkowane  chronologicznie. Można dzięki temu ła-
two zapoznać się z całym składem rady i ławy w danym roku. 
Jeżeli któryś z rajców lub ławników pełnił w danym roku je-
szcze jakiś urząd,  przy jego nazwisku widnieje odpowiednia ad-
notacja. Wydawca starał się też podać datę śmierci, ostatniej 
wzmianki o pełnionym urzędzie lub ostatniej wzmianki w ogó-
le. Informacje  te zamieszczono również w indeksie osób. Przy 
każdej osobie podano lata wszystkich pełnionych przezeń god-
ności i urzędów. Wykaz zastosowanych skrótów (s. 194) został 
zaopatrzony również w niemieckie nazwy urzędów. Omawiana 
publikacja może więc z powodzeniem służyć nie tylko polskie-
mu odbiorcy. Nie ma wątpliwości,  że będzie ona szeroko wyko-
rzystywana. 

M.  St. 

Ewa Z i e l i ń s k a , Kultura  intelektualna  kanoników 
regularnych  z klasztoru  w Kraśniku  w latach  1469-
-1563, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, ss. 198, 
Summary. 

Ewa Zielińska postawiła sobie za cel prześledzenie zain-
teresowań intelektualnych kanoników regularnych św. Augu-
styna z klasztoru w Kraśniku, obsadzonego w momencie fun-
dacji przez zakonników z wielce zasłużonego dla polskiej kul-
tury w średniowieczu klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu 
w Krakowie. Wybrany okres badań — lata 1469-1563 — to 
czas od fundacji  klasztoru po koniec sprawowania patronatu 
nad nim przez rodzinę Tęczyńskich. Właściwe studium poprze-
dza gruntowne, chociaż ograniczone stanem zachowania źró-
deł ukazanie dziejów klasztoru w tym okresie. Badania nad 
kulturą  intelektualną  E. Zielińska prowadziła, analizując  za-
wartość oraz zasady funkcjonowania  biblioteki klasztornej. 
W wyniku skrupulatnej kwerendy udało się jej ustalić grupę 
15 rękopisów, które w interesującym  okresie były na pewno 
własnością  biblioteki, oraz 19 dalszych, co do których nie ma 
pewności, że zostały doń włączone  przed 1563 r. Ponadto do 
biblioteki należało lub mogło należeć w tym okresie 59 inkuna-
bułów oraz 47 druków z XVI w. Wśród tych materiałów bib-
liotecznych, odzwierciedlających  kontemplacyjny, a zarazem 
duszpasterski charakter zakonu, dominuje piśmiennictwo ka-
znodziejskie, szerzej była reprezentowana biblistyka, patrysty-
ka, teologia, hagiografia,  prawo kanoniczne, a także muzyka. 
Śledząc  chronologię dopływu ksiąg  do biblioteki, autorka do-
chodzi do wniosku, że życie intelektualne w klasztorze rozwija-
ło się najżywiej w drugiej połowie XV w. Pracę wzbogacają  wy-
kazy inkunabułów i starodruków z biblioteki klasztornej, zesta-
wienia bibliograficzne  (źródeł rękopiśmiennych i drukowa-
nych, literatury) oraz materiał ilustracyjny. 

W.  Mr. 

Ludwik P i e c h n i k SJ, Powstanie  i rozwój jezuickiej 
„Ratio  studiorum"  (1548-1599),  Wydawnictwo WAM 
— Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna  „Ig-
natianum", Kraków 2003, s. 264. 

Zakon jezuitów przeżywał od czasu swego powstania 
w 1540 r. do chwili obecnej czasy wzlotu i upadku, a nawet ka-
tastrofy,  związanej  z likwidacją  w 1773 r. Okazała się ona przej-
ściowa, a dzisiaj zgromadzenie cieszy się zasłużonym uzna-
niem, co zawdzięcza wewnętrznemu odrodzeniu i skutecznemu 
szukaniu nowych dróg. Różnie oceniane było szkolnictwo za-
konne, obecnie w sposób wyważony, z eksponowaniem zarów-
no osiągnięć,  jak i niedociągnięć.  W decydującym  stopniu na 
drogę ku obiektywizmowi ocen wpływ wywierało w ostatnim 
stuleciu doskonalenie warsztatowe i autokrytycyzm ze strony 
badaczy zakonnych. To samo można powiedzieć o ewolucji 
ocen ze strony historyków świeckich, przez długi czas pozosta-
jących  pod wpływem staropolskiej jednobarwnej publicystyki 
(szerzej zob. M. Kosman, Jezuitów  polskich  portret  własny w ba-
daniach  ostatniego  stulecia,  „Odrodzenie i Reformacja  w Pol-
sce", 42, 1998, s. 213-227). W dorobku twórczym środowiska 
Societatis Jesu przełomowe znaczenie miało dzieło ks. Stani-
sława Bednarskiego Upadek  i odrodzenie  szkół  jezuickich w Pol-
sce (Kraków 1933), jak najsłuszniej wznowione techniką  re-
printu jako tom trzeci serii klasyków jezuickich. 

Znaczna jest bibliografia  prac dotyczących  kultury jezuic-
kiej w Polsce z ostatniego półwiecza, w tym na temat szkolnic-
twa na terenie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Trwałe 
miejsce zajmuje tu obecny senior badaczy zakonnych, znany 
z predylekcji ku źródłom swego zgromadzenia z XVI-XVIII w., 
autor fundamentalnej  monografii  Akademii Wileńskiej, Lud-
wik Piechnik. Niestrudzony badacz postanowił ostatnio przy-
swoić czytelnikowi polskiemu dokument szczególnej wagi dla 
wprowadzenia (wraz z oryginałem łacińskim) podstawowego 
zbioru ustaw z zakresu szkolnictwa z 1599 r. Nieco wcześniej 
(Warszawa 2000) Kalina Bartnicka i Tadeusz Bieńkowski ogło-
sili krytyczną  — dwujęzyczną  — edycję tego dokumentu: Ratio 
atque institutio  studiorum  SJ  czyli Ustawa  szkolna  Towarzystwa 
Jezusowego  (1599).  We wstępie ci wytrawni badacze napisali: 
„Ratio studiorum  formowała  nie tylko szkołę jezuicką,  ale też 
wpłynęła decydująco  na formowanie  nowożytnej szkoły euro-
pejskiej w ogóle. Doniosłość jezuickiej ustawy szkolnej dla roz-
woju myśli pedagogicznej powodowała przekłady tekstu łaciń-
skiego na nowożytne języki europejskie: niemiecki, włoski, an-
gielski, francuski". 

Opinię tę aprobująco  przypomniał na początku  Przedmo-
wy L. Piechnik, zauważając,  że zapewne z powodu istnienia 
owych przekładów na Zachodzie krytyka szkoły jezuickiej była 
łagodniejsza niż w Polsce. Sądzę,  że jest to spore uproszczenie, 
wynikające  z jednostronnie pozytywnego spojrzenia badacza 
na dokonania Societatis Jesu. Wspomniany S. Bednarski przed 
siedmiu dziesięcioleciami zachował w tym względzie większy 
dystans. 

Bezsprzeczną  zasługą  wydawnictwa jest udostępnienie 
czytelnikowi polskiemu obszernego aneksu źródłowego w po-
staci Uwag  prowincji polskiej  Towarzystwa  Jezusowego  na temat 
„Ratio studiorum",  spisanych podczas specjalnych narad prze-
prowadzonych w 1586 r. w Wilnie, wówczas od niedawna cen-
tralnym — po zlokalizowaniu tam Akademii — ośrodku nau-
kowo-edukacyjnym jezuitów w Rzeczypospolitej. Te interesujące 
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uwagi, dotyczące  polskich opinii o przygotowywanym przez za-
kon projekcie fundamentalnego  programu szkolnego, zostały 
zamieszczone w obszernym Aneksie  (s. 157-243); tekst łaciński, 
zachowany w Archivum Romanum Societatis Jesu, został udo-
stępniony w tomie VI nowej edycji Monumenta  paedagogica 
Societatis  Iesu  (Rzym 1992), ale w rozbiciu na różne części wy-
dawnictwa wedle kryterium problemowego. Edycja ta jest rzad-
ko w Polsce dostępna, toteż dopiero wydanie krajowe wprowa-
dza to źródło do obiegu naukowego, zwłaszcza że paralelnie 
zamieszczono tłumaczenie polskie Jana Ożoga SJ. 

Autor studium o powstaniu Ratio studiorum  (s. 5-156) za-
strzega: „Z tłumaczenia tego nie korzystałem, zostając  przy 
swoim", często bowiem do dyskusji w Rzeczypospolitej się od-
wołuje. Rozprawa, jak zwykle u ks. Piechnika, będąca  gruntow-
ną  kroniką  opartą  na materiałach jezuickich, składa się z dzie-
więciu 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 wyselekcjo-
nowanych (specjaliście to wystarczy!) opracowań, natomiast 
w rozbudowanych przypisach cytowane są  niemal wyłącznie 
źródła. Otrzymaliśmy publikację bardzo potrzebną  i rzetelnie 
przygotowaną. 

M.  K. 

Orzeł  i Trzy  Korony.  Sąsiedztwo  polsko-szwedzkie  nad 
Bałtykiem  w epoce nowożytnej  (XVI-XVIII  w.). Wysta-
wa 8 kwietnia-7  lipca  (2002),  Arx Regia — Ośrodek 
Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 
Warszawa 2002, ss. 440. 

W ciągu  trzech miesięcy 2002 roku znacznym zaintereso-
waniem cieszyła się wystawa o czasach i skarbach Wazów, dy-
nastii zapisanej trwale w dziejach Szwecji i Rzeczypospoli-
tej XVI-XVII w., przygotowana starannie od strony naukowej 
i profesjonalnie  spopularyzowana. Nie bez znaczenia był hono-
rowy patronat króla Szwecji Karola XVI Gustawa i prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego, którzy też uświetnili swą  obecno-
ścią  otwarcie ekspozycji. W Komitecie Honorowym znaleźli się 
marszałkowie obu parlamentów, a także ministrowie spraw za-
granicznych i kultury ze Sztokholmu oraz Warszawy. Ale eks-
pozycja nie przybrałaby swego charakteru, a zwłaszcza nie zo-
stałaby utrwalona znakomitym w treści i formie  katalogiem, 
gdyby nie wsparcie finansowe  ze strony dysponujących  stosow-
nymi środkami instytucji, czego dowodem są  przedmowy preze-
sa zarządu  PZU SA oraz naczelnego dyrektora wykonawcze-
go Vattenfall  AB (szwedzkie przedsiębiorstwo energetyczne). 
Ukłon w stronę darczyńców najwidoczniej opłacił się, patro-
nów zresztą  było więcej. Ekspozycja została zaprezentowana 
w całości tam, gdzie było dla niej miejsce najwłaściwsze, we 
wnętrzach rezydencji polskich Wazów, na Zamku Królewskim, 
po roku zaś udostępniono ją  w szwedzkim Kalmarze, gdzie 
twierdza królów z tej dynastii sprawiała specjalne wrażenie ze 
względu na oryginalny charakter średniowiecznej siedziby mo-
narchów, która w XVI wieku związana  była z dziadem i ojcem 
(a także jagiellońską  matką)  Zygmunta III; ale ograniczona 
możliwościami ekspozycyjnymi, została tu zaprezentowana tyl-

ko w wyborze. Zwiedzając  ją,  miałem okazję obejrzeć wraz ze 
słownym komentarzem film  o Jasnej Górze, co Polak pamięta-
jący  o oblężeniu twierdzy jesienią  1655 r. przyjmuje ze swoistą 
refleksją. 

Dobrze się stało, że trud twórców wystawy został utrwalo-
ny w pięknie wydanym obszernym tomie. Właściwy katalog zo-
stał poprzedzony (s. 15-87) tematycznie z nim powiązanymi  tek-
stami naukowymi pióra badaczy polskich i szwedzkich, klarow-
nymi w formie,  zaopatrzonymi w bibliografię,  dotyczącymi  za-
gadnień węzłowych w dziejach obu państw. Kristian Gerner 
ukazał Krzyżujące  się losy tych partnerów w XVII stuleciu (trze-
ba 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, rysu-
jąc  analogie w losach Polski i Szwecji; nie zapomniał o ich ob-
razie w ujęciu historyków, a także w wielkiej legendzie literac-
kiej, z naszym Sienkiewiczem, ale i jego szwedzkimi — choć 
nie tej artystycznej miary — odpowiednikami. Michał Kopczyń-
ski (Cena  mocarstwowości...) zajął  się drogą  Szwecji do jej do-
minującej  roli w Europie XVI, a przede wszystkim XVII wie-
ku, Mirosław Nagielski Militarnymi  kontaktami  polsko-
-szwedzkimi  w XVI-XVIII  w., nad jednym z epizodów (oblęże-
nie 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 Zyg-
munta III i jego obu następców, co tytuł nie w pełni oddaje 
(Ambicje  terytorialne  Wazów  i symbole królewskiego  panowania 
w krajobrazie),  a co jednak czytelnikowi rekompensuje dosko-
nały tekst. Całość zamyka Marie-Christine Skuncke esejem 
wybiegającym  w przyszłość, ale mieszczącym  się w kręgu trady-
cji historycznej (Stanisław  August i Gustaw III).  Poprzez posta-
ci dwóch władców oświeceniowych, postaci równie tragicznych 
(monarcha szwedzki został zamordowany na balu maskowym, 
polski stał się symbolem upadku państwowości), autorka uka-
zuje oba państwa i trwały wkład monarchów w dokonania nie 
tylko w dziedzinie kultury. Na pewno warto spojrzeć na kont-
rowersyjnąpostać  ostatniego króla Rzeczypospolitej okiem ob-
cej — nie zaangażowanej emocjonalnie — badaczki. 

Księgę poprzedza przedmowa dyrektora Zamku Królew-
skiego w Warszawie, Andrzeja Rottermunda, który sytuuje 
ekspozycję w serii wielkich wystaw prezentujących  związki  Pol-
ski z sąsiadami  w historycznym aspekcie; do tej pory z podo-
bnym rozmachem udokumentowano dzieje unii z Saksonią 
oraz kontakty dyplomatyczne z Rosją  moskiewską.  Staranne 
i z rozmachem podjęte przygotowania trwały kilka lat, sięgnię-
to do zbiorów szwedzkich ze Sztokholmu (Muzeum Narodowe, 
Królewskie — Zbiory, Zbrojownia i Biblioteka, Muzeum Nor-
dyckie), Uppsali (katedra, zbiory sztuki Muzeum Uniwersytec-
kiego), zamków w Gripsholmie i Skokloster; w Polsce uwzględ-
niono liczne eksponaty z Krakowa i Warszawy, Bibliotek 
Gdańskiej i Kórnickiej PAN, Poznania, Torunia i Płocka, z Ny-
sy, Gdyni (Muzeum Marynarki Wojennej), a także z parafial-
nego kościoła Św. Michała w Grodkowie. 

Wystawę i katalog przygotowała Katarzyna Połujan. Eks-
pozycja została podzielona na pięć części: I. Związki  dynastycz-
ne Wazów  i Jagiellomów  (37 eksponatów, starannie reproduko-
wanych, w tym szereg wielobarwnie, wraz z gruntownymi obja-
śnieniami historycznymi i dokumentacją);  II. Wazowie  pol-
scy (110); III. Rozłam w dynastii.  Wojny  w XVII  wieku  (138); 
IV. W  czasach Karola  XII.  Wojna  północna  (47); V. Gustaw III 
i Stanisław  August — władcy  oświeceniowi (86). Daje to 


