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Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII wie
ku), red. Wojciech I w a ń c z a k ,  Ryszard G ł a d 
k i  e w i c z, Wyd. IH  PAN, Wrocław-Warszawa 2004, 
ss. 226, Summ aries, Zsfg.

Czternaście opublikowanych tu prac stanowi plon konfe
rencji zorganizowanej 22-24 IX 2000 r. w Polanicy Zdroju. 
Dziewięć dotyczy okresu średniowiecza, pozostałe zaś okresu 
do połowy XVII w. Na wstępie W. Iwańczak, prezentując Stan 
badań nad kształtowaniem się wzajemnego wizerunku Polaków 
i Czechów (X-XVII wieku) stwierdził, że dopiero oddziaływanie 
„tradycji sarmatyzmu miało na dłuższą metę wpływ na pogłę
bienie się już w czasach nowszych wzajemnej niechęci, nieuf
ności, czasem wręcz antypatii”. J. Krzyżaniakowa (Wizerunek 
Czechów w polskich źródłach średniowiecznych) podkreśliła, że 
najwięcej informacji o Czechach przekazali Gall Anonim i Jan 
Długosz, natomiast w XIII i XIV wieku zainteresowanie Cze
chami osłabło. Gall „nakreślił wyrazisty i bardzo negatywny wi
zerunek Czechów”. Z kolei Długosz „z jednej strony dał bar
dzo wyrazisty i negatywny wizerunek Czechów-husytów, z dru
giej, wielokrotnie podkreślał wspólne pochodzenie obu naro
dów, ich przynależność do wspólnoty słowiańskiej i podobień
stwo języka”. Jak konkluduje autorka, „w świadomości histo
rycznej Polaków najsilniej utrwalił się wizerunek Czechów na
kreślony przez Galla Anonima i Długoszowa charakterystyka 
Czecha-husyty”. Jednakże P. Kras, analizując Wizerunek Cze- 
cha-heretyka w Polsce doby rewolucji husyckiej, doszedł do 
wniosku, że popularyzowany przez władze kościelne negatywny 
wizerunek Czecha-heretyka „nie wpłynął znacząco na zmianę 
stosunku Polaków do Czechów”. Istotne w tym kontekście są 
ustalenia J. Grygiela (Rycerstwo polskie wobec idei krucjat anty- 
husyckich), który wskazał na cztery przyczyny niewielkiego 
udziału rycerstwa polskiego w krucjatach antyhuckich: 1. nie
zrozumienie i nieakceptowanie w ówczesnym społeczeństwie 
polskim idei krucjat przeciw heretykom (w odróżnieniu do ak
ceptowanych wypraw przeciw niewiernym); 2. nieakceptowanie 
antyczeskiego charakteru tych krucjat; 3. niechętny stosunek 
do Luksemburgów; 4. świadomość przewagi militarnej wojsk 
husyckich.

J. Kostowski (Przedstawienia husytów w malarstwie gotyc
kim w środkowej Europie lat 1430-1530) zarysował problematy
kę ikonografii antyhusyckiej, eksponującej podstawowe dog
maty wiary w opozycji do husyckich heretyków, których symbo
licznym przedstawieniem stały się charakterystyczne dla wojsk 
husyckich atrybuty uzbrojenia, oraz ikonografii husyckiej, ata
kującej od strony doktrynalnej i obyczajowej Kościół katolicki. 
L. Hrabova krótko przedstawiła obraz Łużyc i ziem Słowian 
Połabskich w dziejopisarstwie czeskim i polskim, podkreślając 
niewielkie zainteresowanie okazywane przez dziejopisarzy pol
skich i czeskich tymi ziemiami.

Śledząc Obraz Polaka z średniowiecznej historiografii cze
skiej A. Barciak stwierdził, że nie był on jednoznaczny, bowiem 
„kształtowała go aktualna sytuacja wynikająca z układu wza
jemnych stosunków”. Słuszność tej tezy wykazały kolejne prace 
poświęcone temu zagadnieniu. A. Skybova, która zajęła się 
przyczynami udziału Czechów po stronie polsko-litewskiej 
w bitwie grunwaldzkiej (Cesi a bitva u Grunwaldu), podkreśliła 
znaczenie panujących w Czechach antyluksemburskich sen
tymentów oraz poparcia udzielonego przez Jana Husa i jego 
zwolenników. J. Panek tłumacząc pozytywny Cesky obraz 
Polàkù v predbëlohorské dobę wskazał na brak większych kon
fliktów polsko-czeskich w tym okresie. Polacy postrzegani byli

wówczas przez Czechów jako bracia i sprzymierzeńcy, patrioci, 
jednakowoż o nie najwyższych walorach moralnych, a także 
wzór do naśladowania w zakresie rozwoju kultury. V. Bûzek, 
analizując obraz Polski w dwóch czeskich satyrach politycznych 
powstałych po wymarciu Jagiellonów (Dvoji obraz Polska v po- 
litické satire z poloviny sedmdesâtÿch let 16. stoleti) stwierdził, że 
zależy on od preferencji politycznych ich autorów. Pisen novà, 
pisana z pozycji prohabsburskich, ukazuje obraz Polski rozdar
tej między zwalczające się stronnictwa, którą uleczyć może tyl
ko Maksymilian II. Z kolei autor utworu Zrcadlo Krâlostvipol- 
ského rzeczowo przedstawił potencjalnych kandydatów do ko
rony polskiej, jednocześnie podkreślając antytureckość pol
skiego Sarmatyzmu.

Badając Polskie opinie o Czechach w dobie powstania 1618
-1620 H. Gmyterek podkreślił, że ówczesne piśmiennictwo pol
skie zdominowała pisana z radykalnych pozycji kontrreforma- 
cyjnych publicystyka Jana Zrzeczyckiego, w której Czesi, „jako 
naród stojący na czele obozu wrogów Kościoła, stanowili syno
nim wszelkiego zła”. Autor sądzi jednak, że takie spojrzenie na 
Czechy „oddawało stan świadomości tylko niewielkiej części 
społeczeństwa polskiego”, a „większości szlachty bliższe były 
raczej zracjonalizowane politycznie, pozbawione emocji i uprze
dzeń argumenty... Jerzego Zbaraskiego, które kazały na wyda
rzenia w Czechach patrzeć przez pryzmat polskiego intere
su narodowego”. M. Beckova (Cesi a Polâci ve Velkopolsku 
v dobë pobëlohorského exilu) krótko zarysowała problem Jednoty 
i uchodźców czeskich z Komenskim na czele, skupiając się na 
analizie obrazu Polaków w jego pismach oraz adresowanych do 
niego w latach 1661-1668 dziewięciu listów Mikołaja Gerticha.

T.Bogacz omawiając Wzajemny wizerunek Czech i Polski 
w świetle źródeł geograficznych i kartograficznych do połowy 
XVII w. wskazała na niewielki zakres wiedzy geograficznej obu 
sąsiadów o sobie, na dodatek w zasadzie nie zmieniający się 
między końcem XV a połową XVII w.

K. Baczkowski, który zajął się zagadnieniem Polacy i Czesi 
w okresie rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej lat 1437-1526 
w opinii austriackiej stwierdził, że „przedstawicielom elit inte
lektualnych Austrii trudno było... zdobyć się na dogłębną, rze
czową i obiektywną opinię... W przypadku Polski trudność ta 
wynikała z jednej strony z miernego zainteresowania tym odle
głym, mimo wszystko, krajem, z drugiej zaś z zależności wypo
wiadanych sądów od chwilowych napięć i konfliktów czy też 
porozumień i zbliżeń habsbursko-jagiellońskich, które mia
ły zasadniczy wpływ na kształtowanie się ocen. Na obrazie Cze
chów zaciążył w sposób dominujący ruch husycki... Powstai 
więc stereotyp Czecha — heretyka, rabusia, agresora, ale też 
cenionego na polu walki żołnierza zaciężnego. Stereotyp ten 
zaczął ustępować w dobie jagiellońskiej wizerunkowi Czech ja
ko kraju zamożnego, a nawet kwitnącego, rządzonego przez 
katolicką dynastię, godnego podjęcia przez Habsburgów zabie
gów o sukcesję na jego tronie”.

L. Hrabova (Na sever od Cech, na zapad od Polska, Obraz 
Luzice a zemi Polabskych Slovanù v ceskÿch a polskych stredo- 
vëkÿch kronikach) wskazała na niewielkie zainteresowanie Łu- 
życami i ziemiami Słowian Polabskich w średniowiecznej histo
riografii czeskiej i polskiej.

W sumie otrzymaliśmy ciekawy, uzupełniający poważną 
lukę w naszej historiografii, przyczynek pozwalający lepiej po
znać stosunki między dwoma sąsiadującymi ze sobą od wieków 
narodami. Dowodzi on, że w okresie do połowy XVII w. nie 
narodziły się żadne trwałe stereotypy charakteryzujące Pola
ków i Czechów w ich wzajemnym obrazie.
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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 Vistulana, 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 Zaporo- 
żu), dziewięciokrotnie występuje rotmistrz Mikołaj Zaćwili- 
chowski, 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,

odszedł ze świata dwa lata przed katastrofą na Ukrainie. 
W dodatku ruinie uległa jego imponująca rezydencja w Pod- 
horcach, 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 hetmana 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 VI 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.




