
Hieronim Eug. Wyczawski

"Ks. Stanisław Grodzicki SJ",
Kazimierz Drzymała, [Kraków 1973] :
[recenzja]
Studia Theologica Varsaviensia 12/1, 334-336

1974



3 3 4 SPRAWOZDANIA I RECENZJE [30]

cnót kardynalnych. Okres pomiędzy patrystyką a scholastyką i okres na
stępujący po scholastyce, z wyjątkiem  monografii W. E r n s t ,  Die Tugend
lehre des Franz Suarez, Leipzig 1964 s. 278, nie doczekał się obszerniej
szych rozpraw w  tym zakresie. Celem książki S. Mähl jest uzupełnienie tej 
luki badawczej i zarazem poprzez staranne analizy przedłożonego mate
riału danie czytelnikow i m ożliw ości głębszego wglądu w ogólną strukturę 
m yśli w czesnego średniowiecza, tzn. średniowiecza czasów karolińskich.

Całość pracy autorka podzieliła na dwie części. Część pierwsza dotyczy  
cnót kardynalnych w  egzegezie biblijnej. Zostały tu najpierw przedsta
w ione cnoty kardynalne w łacińskich komentarzach Pisma św. aż do czasów  
karolińskich (Ambroży, Hieronim, Augustyn, Julianus Pomerius, Grzegorz 
W ielki, egzegeza irlandzka: Pseudo-Hieronim, Beda). N astępnie zostały  
ukazane cnoty kardynalne w  karolińskiej egzegezie. Część druga traktuje 
o cnotach kardynalnych jako przedmiocie philosophia moralis. Ta część 
obejmuje następujące zagadnienia: 1. potrójny podział filozofii u Izydora 
z Sevilli, 2. Theodulf — drzewo filozofii, 3. rozbudowanie philosophia mo
ralis przez Alkuina, 4. w pływ  Alkuina w  IX w ieku (Hrabanus Maurus, Hal- 
tigar i in.). Końcową partię książki stanowi dodatek: cnoty kardynalne 
w  malarstwie karolińskim (z 5 ilustracjami).

Szczególną wartość posiada druga część książki. Na podstawie szczegó
łow ych analiz autorki okazuje się, że już Izydor z Sevilli w  swoim podziale 
filozofii naukę o czterech cnotach jako treść disciplina ethica przedstawił 
w bezpośrednim sąsiedztw ie św ieckich artes liberales. Dalsze badania cnót 
kardynalnych, które omawia się z punktu widzenia filozofii, wskazują, że 
w czasach karolińskich, zw łaszcza dzięki Alkuinowi, istniało filozoficznie 
pogłębione ujęcie dotyczące definicji cnoty, porządku i klasyfikacji cnót. 
U jęcia te rozwinie w pełni scholastyka.

Dzieło S. Mähl z racji poruszanej problematyki i rzeczowego sposobu jej 
przedstawienia oraz sum ienności badań, przejawiającej się w e w nikliwych  
analizach, zasługuje na to, by  znalazło się w  ręku badacza przeszłości etyki 
chrześcijańskiej.

Antoni Młotek

Ks. Kazimierz D r z y m a ł a ,  Ks. Stanisław Grodzicki SJ, [Kraków 1973] 
W ydawnictwo Apostolstw a M odlitwy 16° ss. 185, nlb. 3.

Postulowane ciągle z różnych stron studia nad dziejami teologii w  Pol
sce, rozpoczęte kilku poważnymi pracami już przed ostatnią wojną, znajdu
ją od czasu do czasu oddźwięk zarówno u teologów  jak i historyków w po
staci ogłaszanych rozpraw i przyczynków o dawnych polskich teologach. 
Dość często jednak studia te są jednostronne, brak w  nich bowiem bądź 
tła historycznego, bądź też pogłębienia strony teologicznej. Pożądana by
łaby tu ścisła współpraca m iędzy teologiem  i historykiem, w zględnie zdo
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bycie dwukierunkowego przygotowania, teologicznego i historycznego, 
przez autorów, oddających się studiom nad dziejami polskiej teologii. W te
dy dopiero prowadzone badania potrafią przynieść gruntowne rezultaty, 
gdy ocena spuścizny pisarskiej dawnych teologów  polskich zostanie powią
zana z całokształtem ich życia i działalności oraz zostanie osadzona w  kon
tekście nie tylko ówczesnej m yśli teologicznej, polskiej i obcej, ale tak
że innych czynników  ·—· kościelnych, społecznych, kulturalnych, a nawet 
politycznych.

Dobrze to zrozumiał ks. Kazimierz Drzymała, zajmujący się od w ielu  lat 
jezuickim teologiem  Stanisławem Grodzickim (1541— 1613). Ogłosiwszy  
w  1948 r. studium pt. Ks. Stanisław Grodzicki TJ jako teolog i kaznodzieja 
1541—1613 (Polonia Sacra 1 (1948) nr 3—4 s. 267—288) i w  1951 r. W piyw  
ks. Stanisława Grodzickiego TJ na tłumaczenie Biblii ks. Jakuba Wujka TJ 
(Tamże 4 (1951) nr 1—4 s. 71—80), podjął ostatnio zasadnicze badania nad 
biegiem  życia Grodzickiego, w  rezultacie czego opublikował obecnie ob
szerną jego biografię i to wyraźnie z m yślą przygotowania terenu, sobie 
lub innym, do gruntownego zajęcia się teologią tego pisarza.

Stanowisko ks. Drzymały jest całkiem słuszne. Jest to już drugi przykład 
z ostatnich lat zwrócenia się do historii przy podejm owaniu w zględnie kon
tynuowaniu studiów nad dawną polską teologią. N ieco wcześniej bowiem  
ks. Edward Ozorowski, zabierając się do badania teologii Piotra z Pozna
nia (+  1655), rozpoczął od napisania jego biografii, bibliograficznego opisu 
jego naukowej spuścizny i w stępnego om ówienia zawartości poszczegól
nych dzieł (Piotr z Poznania teolog polski XVI wieku. Studia Theol. Varsav. 
10 (1972) nr 2 s. 105— 146). Byłoby pożądane, aby śladem księży Drzymały 
i Ozorowskiego poszli inni autorowie, zajm ujący się historią polskiej teo
logii.

Prezentowana praca ks. Drzymały o Stanisławie Grodzickim składa się 
z przedmowy, która jest w łaściw ie wstępem, acz brakuje w  nim om ówie
nia dotychczasowego stanu badań nad postacią Grodzickiego, następnie 
z 12 rozdziałów, z francuskiego streszczenia, w ykazu źródeł rękopiśmien
nych i drukowanych, zestawienia w ykorzystanych w  rozprawie opracowań 
oraz z indeksu, w  którym podano nazwiska w ystępujących w  pracy osób 
i cytow anych autorów, pominięto zaś nazwy m iejscowości.

Układ rozprawy, zbudowanej na szerokiej podstawie źródłowej, opiera 
się ściśle na chronologii życia Grodzickiego, stąd jest bardzo przejrzysty 
i zwarty. Po omówieniu środowiska rodzinnego Stanisława Grodzickiego, 
którym była patrycjuszowska rodzina poznańska, przedstawił Autor curri
culum jego studiów, następnie działalność na stanowisku rektora kolegium  
w Pułtusku (1575— 1581), potem na przełożeństwie domu zakonnego św. Bar
bary w Krakowie i na urzędzie wicerektora kolegium w  Jarosławiu (1581—· 
1586), dalej lata profesury Grodzickiego w  jezuickiej Akademii w W ilnie 
(1586— 1593), jego pierwsze pisma, następnie udział Grodzickiego w  kapi
tule generalnej zakonu w  Rzymie i jego zabiegi o utrzymanie krakowskie
go domu św. Barbary (1593— 1594), dalej jego rektorat kolegium w Pozna
niu (1594— 1598), urząd kaznodziejski w e Lwowie (1598— 1604), powtórne 
przełożeństwo domu św. Barbary (1604— 1607), w reszcie ostatnie jego lata,
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spędzone w  kolegium poznańskim, a w ypełnione przede wszystkim pracą 
pisarską (1607— 1613).

Autor, znakomicie znający dzieje Towarzystwa Jezusowego, historię Pol
ski i Kościoła w Polsce, potrafił dobrze powiązać życie i prace Grodzic
kiego z różnoraką działalnością młodego zakonu i piętrzącymi się przed 
nim raz po raz trudnościami, na tle ów czesnego życia religijnego w Polsce. 
Na kartkach książki ks. Drzymały jawi się człow iek żyw y, bez reszty odda
ny swemu powołaniu, ogromnie pracowity, uczony i pobożny, choć nie po
zbawiony i potknięć. Bo też Autor, w ysoko na ogół oceniający działalność 
Grodzickiego, nie zamknął oczu i na jego wady.

W  tej pięknej książce brak jednak dwóch rzeczy: Po pierwsze nie omó
w ił Autor najw iększego dzieła Grodzickiego Quadripaititae condones, liczą
cego 8 potężnych tomów, głów nego tytułu do jego chluby. Problemowi te 
mu należało pośw ięcić osobny rozdział (a nie drobne wzmianki w rozdziale 
ostatnim), gdzie powinien się znaleźć nie tylko opis bibliograficzny poszcze
gólnych tomów, ale także ogólne omówienie ich zawartości. Tym bardziej 
należało to uczynić, że Grodzicki zwyczajem  w ielu ówczesnych teologów  
dał pod postacią kazań wykład sw ojej teologii. Po wtóre nie napisał Autor 
ogólnej oceny postaci ’Grodzickiego, w  pracy bowiem brak zupełnie zakoń
czenia.

W ysunięte zastrzeżenia, stanowiące tylko pominięcie pew nych spraw  
w rozprawie, nie dyskwalifikują absolutnie wartości tego, co Autor dał do 
rąk czytelnikom. Praca bowiem, oparta —■ jak zaznaczono — na źródłach, 
a m etodycznie skonstruowana bez zarzutu, posuwa niew ątpliw ie naprzód 
stan naszej wiedzy.

Hieronim Eug. Wyczawski

Danuta T e o f i l e w i c z ,  Działalność Komisji Edukacji Narodowej w w o -  
jewództwie podlaskim 1773—1794, W arszawa 1971, PW N 8° ss. 200. Biało
stockie Tow. Nauk. Prace Białostockiego Tow. Nauk. Nr 14.

Sprawa Komisji Edukacji Narodowej jest ciągle na warsztacie badaw
czym naukowców. W  związku jednak z 200 rocznicą jej powstania stała się  
obiektem szczególniejszego zainteresowania, o czym świadczą liczne w tym  
w zględzie publikacje1. W śród nich na uwagę zasługuje książka Danuty

1 W ym ienię przynajmniej niektóre: I. S z y b i a k ,  Szkolnictwo Komisji 
Edukacji Narodowej w Wielkim Księstwie Litewskim, W rocław 1973, Zakł. 
Nar. im. Ossolińskich. W yd. PAN, 8° ss. 260, nlb. I. Monografie z dziejów  
oświaty, t. 15; T. M i z i a, O Komisji Edukacji Narodowej, W arszawa 1972, 
Państw. W yd. Nauk., 8° ss. 118, nlb. 2; B. S u c h o d o l s k i ,  Komisja Edu
kacji Narodowej na tle roli oświaty w dziejowym rozwoju Polski, Warsza
wa 1972, W iedza Powszechna, 16° ss. 262, nlb. 14; Uniwersytet łódzki po
św ięcił KEN zeszyt naukow y nr 88 Nauki humanistyczno-spoleczne (Łódź 
1972, ss. 172, nlb. 2).


