


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Opis ikonograficzny  nie został ograniczony do wymienie-
nia przedstawień inicjałów. Zamieszczono także, o ile występo-
wały, krótkie noty o iluminacjach figuralnych  i przedstawieniach 
drzew genealogicznych i heraldycznych, informacje  o bordiurze, 
czy floraturze.  Autor postarał się również scharakteryzować po-
szczególne przedstawienia, określić krąg  autorów i wpływy sty-
lowe. 

Ostatnią  częścią  hasła jest bibliografia  — nie jest ona kom-
pletna, co przyznaje autor — i ogranicza się głównie do prac 
z historii sztuki. 

Należy podkreślić, że każdemu opisowi towarzyszy przy-
najmniej jedna reprodukcja wybranej miniatury. Niestety w więk-
szości są  to ilustracje czarno-białe, jakkolwiek dobrej jakości. 
Po części katalogowej dodano 56 ilustracji kolorowych. 

Książka  została zaopatrzona w obszerne spisy i indeksy, umoż-
liwiające  łatwy dostęp do poszukiwanej informacji.  Znajdziemy 
tam dwustronną  konkordancję numerów katalogów z sygnatu-
rami biblioteki; spisy rękopisów według dat powstania, prowe-
niencji (dotyczy rękopisów obcych); indeksy: geograficzny,  oso-
bowy, iluminatorów, cytowanych rękopisów, rzeczowy (w któ-
rym znaleźć można także tytuły wymienionych w tekście utwo-
rów), heraldyczny, biblijny, ikonograficzny  (również w wersji an-
gielskiej), oraz spis ilustracji. Całość zakończona jest bibliogra-
fią  (s. 474-489). 

Czytelnika polskiego mogą  zaiteresować nieliczne silesia-
na (cztery kodeksy) i polonica (jeden kodeks). Autor, opisując 
kodeksy śląskie,  zauważa odrębność sztuki tego regionu od cze-
skiej. Jedyny kodeks, który możemy uznać za bezspornie zwią-
zany z Polską  to Decreta Concilii  Basiliensis, należące  do bisku-
pa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. 

W ocenie dzieła możemy zgodzić się z prof.  Ivanem Hla-
vackiem, autorem przedmowy, że opracowanie tematu przez 
Pavla Brodskiego jest kamieniem milowym w czeskiej kodyko-
logii i zachętą  do dalszych badań. Autor w przystępny sposób 
przedstawił bogaty zbiór rękopisów Biblioteki Muzeum Naro-
dowego w Pradze. Należy mieć nadzieję, że dzięki tej pracy 
kodeksy te wejdą  do obiegu naukowego. Ponadto bogaty mate-
riał ilustracyjny prezentuje różne warsztaty iluminatorskie. Przez 
to książka  ta może służyć historykom sztuki oraz historykom 
kultury. 

Wypada nam tylko pozazdrościć czeskim kolegom, zarów-
no bogatych księgozbiorów, jak i starannych katalogów. 

J.K. 

Kronika  poznańskich Karmelitów  Bosych, oprac. Piotr 
Franciszek N e u m a n n OCD, Wydawnictwo Miej-
skie, Poznań 2001, ss. 384. 

Po odzyskaniu niepodległości magistrat Poznania podjął 
inicjatywę środowiska naukowego i przystąpił  do wydawania 
periodyku naukowego poświęconego przeszłości regionu. Re-
daktorem i głównym autorem „Kroniki Miasta Poznania" zo-
stał znakomity dyrektor Biblioteki Raczyńskich Andrzej Woj-
tkowski i był nim do wybuchu II wojny światowej. Po jej zakoń-
czeniu osiedlił się w Lublinie, kwartalnik natomiast stał się rze-
czywiście kroniką  miejską  — sumiennie prowadzoną,  ale 
z rzadka sięgającą  do dalszej przeszłości. Sytuacja zmieniła się 
w ostatniej dekadzie XX w., kiedy pozycję dominującą  zajęła 
znowu przeszłość, wyraźnie z pomijaniem „historii współczes-

nej". Przy tym czasopismo przybrało charakter monotematycz-
ny, zajmując  trwałe miejsce wśród periodyków historycznych. 
Godną  odnotowania inicjatywą  stała się też publikacja tekstów 
źródłowych, w tym kronik zakonnych (bernardyni, benedyktyn-
ki, karmelici). 

Placówka karmelitów bosych, których potężna świątynia 
wraz z klasztorem góruje dziś nad Wzgórzem św. Wojciecha, 
została założona w 1618 r. i w ciągu  niespełna czterech stuleci 
przeżywała wzloty i upadki (zwłaszcza pod zaborem pruskim, 
kiedy została skasowana w 1801 r. a świątynia  przeznaczona na 
ewangelicki kościół garnizonowy). Dla odwiedzającego  ją  dziś 
Polaka jest to w pierwszym rzędzie miejsce wiecznego spoczyn-
ku zmarłego w przededniu drugiej bitwy chocimskiej zbarażczy-
ka Mikołaja Skrzetuskiego, Wielkopolanina urodzonego w nie-
dalekim Rożnowie, który stał się pierwowzorem (?) bohatera 
pierwszej części Trylogii Henryka Sienkiewicza (pisarz zresztą 
nie znał burzliwej biografii  owego wojaka). Dziś szczątków  ofi-
cera tam nie ma (w połowie XIX w. zostały wraz z innymi prze-
niesione do podziemi kościółka „katarzynek" w pobliżu Stare-
go Rynku), natomiast upamiętnia go tablica ufundowana 
ćwierć wieku temu przez wielkiego miłośnika twórczości autora 
Ogniem i mieczem, Ignacego Mosia. 

O rycerzu w kronice nie spotykamy wzmianki, choć jest 
tam wspomniany pod 1640 r. inny Skrzetuski, ówczesny kance-
lista poznański. Karmelici szybko zadomowili się w mieście nad 
Wartą,  jak i w całej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza z XVII w. po-
zostawili po sobie szczegółowe kroniki szeregu placówek, z cze-
go część przetrwała pożogi i kataklizmy w oryginale lub odpisie 
(Wiśnicz 1624-1719, Warszawa 1634-1718, Wiśniowiec 1733-
-1742, Wilno — kościół św. Teresy przy Ostrej Bramie: 1624-
-1790). Kronika poznańska — pisana przez kilkanaście osób, 
oczywiście po łacinie — ukazuje dzieje konwentu od jego zało-
żenia aż do 1756 r. (później — zapewne w 1774 r. — dodano 
dwie karty z opisem śmierci papieża Klemensa XIV), zawiera 
jednak spore luki: brak jest wiadomości z lat 1644-1651, 1673-
-1683 (to właśnie wówczas zgodnie ze swą  ostatnią  wolą  w po-
tężnych kryptach spoczął  Mikołaj Skrzetuski; (niektórzy uczeni 
już w XX w. nazywają  go Mikołajem Janem), 1685-1691, 1693-
-1696 i 1747-1750. Luki są  też w oprawionej w skórę księdze: 
na 488 stron pustych pozostaje 111. Tekst zaczęto tłumaczyć na 
język polski w okresie międzywojennym, obecny przekład jednak 
jest nowy, sporządzony  na użytek publikacji przez wydawcę ks. 
P. F. Neumanna (pod koniec wstępu deklaruje on, że obecnie 
— kilkadziesiąt  lat po odzyskaniu placówki przez ojców karme-
litów — „w zaciszu klasztornej celi powstaje dalszy ciąg  kroni-
ki...") oraz Teodozję Wikarjak, Annę Strzelecką,  Ewę Jarma-
kowską,  Rafała  Wójcika i Monikę Miazek. 

Edycja została opatrzona erudycyjnymi przypisami oraz 
indeksem osób. Publikacja w języku polskim zdecydowanie po-
szerza krąg  czytelników. Tekst dowodzi, że jest to istna kopal-
nia wiedzy nie tylko o wewnętrznych dziejach konwentu, ale 
również miasta i jego okolic, dostarcza wielu informacji  z za-
kresu obyczajowości staropolskiej a także kultury politycznej XVI 
i XVII w., ukazuje zainteresowania kronikarzy sprawami kraju 
i świata, czyli ówczesnej Europy. Nie brakuje szczegółów maka-
bryczych — jak o ludożerstwie spowodowanym powszechnym 
głodem, kiedy to nie wahano się mordować nawet najbliższych 
(żony i dzieci). Z odległych stron — znad Wilii — odnotowano 
w tym samym 1737 r. informacje  o cudzie (krwawe krople na 
obrazie NMP w podwileńskiej Kalwarii). Nie zapominano oczy-
wiście o innych placówkach w prowincji polskiej oraz w Rzy-
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mie, zwłaszcza o odbywających  się tam kapitułach generalnych. 
Sporo miejsca zajmują  uroczystości kościelne i pogrzeby. 

Kolejni autorzy Kroniki  pozostają  zwykle anonimowi. Od 
ich inwencji zależy szczegółowość opisów i stopień wnikli-
wości interpretacyjnej. Kronika  zasługuje na szczegółową  anali-
zę źródłoznawczą  i bez wątpienia  znacznie wzbogaca podstawę 
materiałową  do dziejów Poznania, Kościoła i mentalności nie 
tylko religijnej doby staropolskiej. 

M.  K. 

stycznego z 1873 r. (Władysława Łozińskiego Opowieści Jmć 
Pana Wita  Narwoja). 

Erudycyjne dzieło B. Królikowskiego winno stanowić pod 
względem formy  lekturę obowiązkową  dla tych badaczy, któ-
rzy piszą  udziwnionym językiem (zarówno w zakresie stylu jak 
i słownictwa), odbiegającym  od wzorów czerpanych ze znako-
mitych dzieł piśmiennictwa staropolskiego. 

M.  K. 

Bohdan Król ikowski , Wśród  Sarmatów.  Radzi-
wiłłowie  i pamiętnikarze,  Towarzystwo Naukowe Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000, ss. 319. 

Radziwiłłowie od dawna są  uważani za swoich i cieszą  się 
niezmiennym zainteresowaniem (co nie znaczy, że identyczną 
sympatią)  w Polsce oraz na Litwie; na ich przykładzie widać, 
jak silna jest integracja obu części przedrozbiorowej Rzeczy-
pospolitej oraz nierealne próby stawiania między nimi muru 
granicznego. Radziwiłłowie zajęli też stałe miejsce w polityce, 
kulturze i dziejach wyznaniowych. Symbolem obopólnego zain-
teresowania tym rodem jest wydanie w dwóch wersjach języko-
wych biografii  chyba najbardziej kontrowersyjnej postaci, zwią-
zanej z czasami szwedzkiego potopu, pióra Henryka Wisnera 
(Janusz  Radziwiłł  (1612-1655),  Warszawa 2000; Jonusas  Radvila 
1612-1655,  Vilnius 2000). Mecenat literacki, budownictwo — 
to tematy także przyciągające  uwagę badaczy, szczególne zaś 
miejsce zajmuje działalność literacka, w tym pamiętnikarstwo, 
autorstwa samych panów na Birżach i Dubinkach, a zwłaszcza 
na Ołyce i Nieświeżu. Najnowszym tego dowodem jest książka 
B. Królikowskiego, którą  sam autor określił jako syntezę 
swoich badań nad staropolskimi pamiętnikami i rodem Radzi-
wiłłów przede wszystkim w epoce saskiej. 

Jest to doskonała gawęda (to określenie gatunku pisar-
skiego — zresztą  w najlepszym słowa znaczeniu — wydaje się 
w pełni uzasadnione), bogato udokumentowana. Autor, które-
mu zawdzięczamy publikację Diariusza Marcina Matuszewicza 
(Warszawa 1986), poszedł tropami dociekań Alojzego Sajkow-
skiego (zwłaszcza: Od  Sierotki  do  Rybeńki,  Poznań 1965). 
O dziejach rodu pisze dla miłośników przeszłości, o pamiętni-
kach zaś również dla badaczy kultury staropolskiej — tak nale-
żałoby określić krąg  odbiorców, choć być może autor jest inne-
go zdania, gdy słusznie zauważa, że dzieło ma charakter dycho-
tomiczny i ukazuje oba te kręgi tematyczne. Wyniki badań hi-
storyków nie w pełni bowiem zostały wykorzystane (np. warto 
było uwzględnić w początkowych  wywodach książkę  M. Mal-
czewskiej, Latyfundium  Radziwiłłów  w XV  do  połowy XVI  wie-
ku,  Warszawa-Poznań 1985) — ale nie jest to zarzut wobec 
twórcy dzieła, wytrawnego znawcy memuarystyki XVII, a zwła-
szcza pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwszy rozdział, s. 7-75 
(Drzewo  owocorodne)  dotyczy rodu — jego początków,  a na-
stępnie obu głównych linii; tytuły następnych to Wiek  pamiętni-
ków, s. 75-158, Radziwiłłowie  doby  saskiej,  s. 159-235, Pamiętni-
karze  augustowskich  czasów, s. 237-276. Dla porządku  wypada 
zauważyć, że Autor ma tu na myśli również czasy zwane saski-
mi i dla owego siedemdziesięciolecia znajduje 17 autorów, w tym 
czterech Radziwiłłów. Rozdział ostatni (Z  tego to źródła, 
s. 277-289) należy określić mianem aneksu — zawiera on bo-
wiem analizę podstawy źródłowej popularnego utworu beletry-

Jerzy K o c h a n o w i c z SJ, Podręcznik  pedagogiki 
Stefana  Sczanieckiego  SJ  z 1715  roku „Professio  circa 
puerorum in virtute,  sapintia  etpolitiae  institutionem", 
Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-
Pedagogiczna „Ignatianum", Kraków 2001, ss. 159. 

W serii „Studia i materiały do dziejów jezuitów polskich" 
wydawanej od 1998 r. przez krakowskie centrum naukowe Oj-
ców Jezuitów pod redakcją  Andrzeja Pawła Biesia i Ludwika 
Grzebienia jako tom piąty  został ogłoszony z obszernym ko-
mentarzem zwięzły podręcznik pedagogiczno-metodyczny wyda-
ny w oryginale łacińskim przez kolegium kaliskie w 1715 r., w swoim 
czasie niezmiernie użyteczny, dziś stanowiący  wielką  rzadkość — 
stąd  praktycznie niemal nieznany. Decyzja o jego publikacji jest 
w pełni uzasadniona z dwóch względów. Po pierwsze, wydawcy 
kierując  się realistycznymi przesłankami, postanowili udostępnić go 
nie tylko w tekście pierwotnym, ale paralelnie także w języku 
polskim (przekładu dokonał Jan Ożóg SJ przy udziale Agniesz-
ki Stachowicz); po drugie zaś, udostępnili badaczom tekst sta-
nowiący  podstawę weryfikacji  jednostronnych opinii na temat 
edukacji jezuickiej w końcowym okresie istnienia zakonu. 

Wprawdzie w 1933 r. ks. Stanisław Bednarski dokonał we-
ryfikacji  powierzchownych ocen w dotąd  niezastąpionym  dziele 
pt. Upadek  i odrodzanie  szkół  jezuickich w Polsce, jednakże jego 
ustalenia pozostały niezauważone przez wielu późniejszych au-
torów (świadomie unikam określenia: badaczy), którzy z predy-
lekcją  młócili nadal... plewy. Tymczasem zasługują  na uwzględ-
nienie inicjatywy z pierwszej połowy XVIII w. mające  na celu 
udoskonalenie szkolnictwa jezuickiego, które podlegało nieko-
niecznie pozytywnym zmianom wraz z pogłębiającą  się od cza-
sów Zygmunta III integracją  zakonu ze społeczeństwem szla-
checkim. Wielkopolanin Stefan  Sczaniecki (1658-1737), który 
pełnił odpowiedzialne funkcje  w różnych kolegiach polskich, do 
prowincjała włącznie,  znajdował czas na prace duszpasterskie, 
nauczycielskie i organizacyjne, ale przy tym był umysłem twór-
czym (choć nie zawsze oryginalnym), zwłaszcza w dziedzinie fi-
lozofii,  co wykazał ostatnio Roman Darowski w poświęco-
nej mu rozprawie (1995, przedruk 1998). Dostrzegł Sczaniecki, 
którego działalność przypadła na czas poważnego kryzysu So-
cietatis Jesu, potrzebę reformy  szkolnictwa i w tym celu dostar-
czenia konfratrom  przewodnika metodycznego, który rzeczywi-
ście okazał się bardzo potrzebny. Odgrywał on poważną  rolę 
niemal do połowy XVIII w. i doczekał się po trzydziestu latach 
wznowienia (Wilno 1744), zanim został wydany nieco później 
podręcznik Józefa  Juventiusa. 

Edycję poprzedza obszerny, przejrzyście napisany wstęp, 
w którym wydawca omówił biografię  Sczanieckiego (dotąd  dys-
ponowaliśmy przede wszystkim zwięzłym życiorysem w PSB), 
scharakteryzował główne linie rozwojowe szkolnictwa jezuic-
kiego w Polsce na początku  XVIII w. oraz dokonał analizy tre-


