


wypadkach także rękopisy, jeśli zawierały jakieś bardzo istotne dla historii ter
minologii fragmenty.

Celem pracy jest opis terminologii wymienionych gałęzi nauki w  takiej formie, 
w  jakiej jest ona zaświadczona w  różnych książkach różnych autorów X V III  w. 
Ponadto zwrócono uwagę na związek terminów tego okresu z terminologią odpo
wiednich gałęzi nauki średniowiecznej w  celu wyjaśnienia problemu tradycyjne
go następstwa w tej dziedzinie leksyki i mom entów przetrwania terminologii 
średniowiecznej w  języku naukowym nowego okresu. Oprócz tego naświetlono 
zmiany historyczne w  terminologii, wyjaśniono przyczyny różnych zm ian leksy
kalnych i podano niektóre przykłady twórczości języka naukowego matem atyki, 
astronomii i geografii.

J. K .

Henryk G r a j e w s k i ,  Jan Schultz Szulecki i jego „Tractatus historico-politi- 
cus de Polonia nunąuam tributaria”  (1694 r.). Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 
Łódź 1964, ss. 70, ilustr. 2.

Jan Schultz Szulecki, w  latach 1688— 1 S97 profesor na katedrze historii i pra
wa gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, zajm uje poczesne miejsce w  dziejach 
historiografii w  Gdańsku. Jego życiu i twórczości pisarskiej poświęcona jest pierw
sza część wydawnictwa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Część druga zajm uje 
się wydanym w  Ii694 r. historycznoprawnym dziełem Tractatus historico-politi- 
cus [...], głównym traktatem Szuleckiego. W  dziele tym Szulecki, rozważając m. in. 
sprawę samodzielności politycznej i kościelnej państwa Mieszka I i Bolesława  
Chrobrego, stanął na stanowisku, jakie w X I X  w. zajął J. Lelewel, a następnie 
m. in. K . Szajnocha.

Z. Br.

Marian P i  e z i a, Michał Jurkowski i greka w  Krzem ieńcu, 1805— 1830. Zakład  
Narodowy im. Ossolińskich —  Wydawnictwo Polskiej Akadem ii Nauk, W rocław—  
Warszawa— K raków  1964, ss. 87.

Broszura M. Plezi, wydana w  ramach .¿Prac Kom isji Filologii Klasycznej O d
działu w Krakowie Polskiej Akademii Nauk” , składa się ze wstępu, trzech roz
działów i dodatku.

W  słowie wstępnym autor pisze przede wszystkim, jakie są specjalne przyczy
ny, że „działalności jednego tylko nauczyciela w jednym zakładzie poświęca się —  
jak w tym wypadku —  osobne opracowanie” (s. 5). Pierwsza —  to wyjątkowa rola 
Krzemieńca w  dziejach kultury Polski w  pierwszej połowie X I X  w., druga —  to 
ta, że w  historii filologii klasycznej w  Polsce pierwsza ćwierć X I X  w. m a znacze
nie przełomowe, gdyż wymieniona gałąź nauki odradza się u nas wówczas po głę
bokim upadku, w  jakim trwała przez poprzednie półtora wieku. 1

Rozdział 1 Lata w ędrówki kreśli przedkrzemieniecki okres życia i działalności 
pedagogicznej Michała Jurkowskiego (ur. 1!765 lub 1766, zm. 1833), rozdział 2 
Współpraca z Czackim  przedstawia prace T. Czackiego i H. K ołłątaja  nad progra
mem nauczania w gimnazjum wołyńskim oraz działalność Jurkowskiego na stano
wisku profesora języka greckiego w  tym gimnazjum.

Rozdział 3 zajm uje się historią Słownika grecko-polskiego  opracowanego przez 
Jurkowskiego (pracę nad nim zaczął w  18i6 r.) i odpowiada na pytanie, jaką dzieło 
to ma wartość naukową na tle ówczesnego stanu leksykografii greckiej w  Polsce 
i gdzie indziej. M . Plezia ocenia słownik bardzo wysoko: u nas był on absolutną 
nowością i jako taki miał doniosłe znaczenie (co już ówcześnie podkreślił sławny


