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Zainteresowanie historyków polskich dziejami Ormian i ich wkładem ,v roz
wój ekonomiczny i kulturalny Rzeczypospolitej znacznie osłabło po II wojnie świa
towej. Złożyło się na to wiele przyczyn: zmiany terytorialne po konferencji jał
ta11skiej i poczdamskiej, trudniejszy dostęp do materiałów źródłowych itp. Dziś 
niewielu historyków i prawników polskich bada źródłowo przeszłość Ormian. 
Uwagę swoją koncentrują przede wszystkim na Zamościu, gdzie istniała silna ich 
kolonia 1• W zestawieniu z okresem międzywojennym, a zwłaszcza z badaniami
lwowiaków, nie mamy się czym poszczycić. W tym samym czasie w Armenii 
prace nad osadnictwem i dziejami Ormian w Polsce rozwinęły się na dużą skalę. 
Nie stronią od tych badań również historycy ukraińscy. Ostatnio bardzo dokład
nie te zagraniczne prace omówił J. Bardach 2. 

Na książkę Julietty Galustian pragnę zwrócić uwagę nic tylko ze względu na 
fakt, że aktualnie obchodzimy 300 rocznicę „odsieczy wiedeńskiej", a Jan III So
bieski należał do tych władców polskich, którzy rcztacza1i żywą opiekę nad Ormia
nami•. Zasługuje ona na lekturę ze względu na wielką rzetelność Autorki, ś,v:etną 
znajomość dziejów Ormian, a zwłaszcza wziętego na warsztat zagadnienia ich 
'wkładu w rozwój kultury na polskich krcRach wschodnich. 

Pod względem edytorskim praca nie nasuwa uwag krytycznych. Zaopatrzona 
jest w przypisy, indeksy nazwisk i nazw geograficznych, 12 ilustracji (m.in. 
zdjqcia katedry ormiańskiej we Lwowie, wyroby artystycznego rzemiosła ormiai1-
skiego, najwybitniejszych Ormian itp.) i streszczenie w języku ormiai1skim. Przy
puszczalnie ze względów oszczędnościowych zrezygnowano z wykazu literatury. 
Utrudnia to trochę korzystanie z pracy. 

Konstrukcja książki jest przejrzysta. We wstępie Autorka omówiła stan ba
dań nad dziejami Ormian w Polsce, wysoko, choć krytycznie oceniając dorobek 
polskich badaczy. O niektórych zwłaszcza starszych pracach wprawdzie nie wspo-

1 M. Z a k r z e  wska - D ub a s owa, Ormianie zamojscy i ich rola w wymia
nie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1965; taż, Ormia
nie w dawnej Polsce, Lublin 1982. 

i J. Bard a c h, Ormianie na ziemiach dawnej Polski (KH, R. 90, 1983, z. 1,
s. 109-118) - przy omawianiu sądownictwa ormiańskiego we Lwowie do tekstu
zakradł się tzw. czeski błąd: wójt ormiański został odsunięty od sądownictwa
w 1469, a nie 1496 r., por. O. Ba I z e r, Sądownictwo ormiańskie w średnio u:iecz
nym Lwowie, Lwów 1909, s. 181.

s Np. 20 VII 1678 r. Jan III zwolnił Ormian lwowskich od opłat i podatków 
i równocześnie zezwolił im na należenie do bractwa strzeleckiego, co było rów
noznaczne z przyznaniem im identycznych praw, jakie mieli pozostali mieszcza
nie lwowscy; w 1686 r. tenże władca przyznał starszym ormiańskim tytuł „iudices 

armeni", a sześciu z nich uwolnił od podatków - F. Bis choff, Urkunden 

zu.r Geschichte der Armenier in Lemberg, Wiedeń 1864, nr 65. 
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m:na, ale sądząc po przypbach zna je dobrze. Nie musiała zresztą do wszystkich 
się odwoływać, gdyż był to swego rodzaju przegląd najważniejszych nurtów w hi
storiogrjfii. W tym omówielliU nie zabrakło też prac historyków ukrai11skich 

rndzieckich. Może tylko warto było uwzględnić li tera turę niemiecką, zwłaszcza 
o da\\·nym prawie ormia11skim 4•

Rozdział pierwszy, stanowiący swego rodzaju wprowadzenie, posw1ęcony został
dziejom i terytorialnemu zasięgowi osadnictwa ormiaiiskicgo w Rzeczypospolitej. 
Autorka oparła �ie; w tym wypadku na ustaleniach dotychczasowych badaczy . 
.Kic ograniczyła �ie; jed!1ak do wyboru odpowiadających jej poglądów, lecz prze
prowadzała ich konfrontację, niektóre oceniała krytycznie i często zajmowała przy
tym �amodzielne stanowisko. Tylko wyjątkowo nie zaznaczała różnicy zdań wśród 
.historyków s. 

\V centrum zainteresowania Autorki znalazło się przede wszystkim zwarte 
osadnictwo Ormian w różnych ośrodkach miej-;kich: we Lwowie, Kamieńcu Po
dol,�im, Włodzimierzu, Łucku, Haliczu i wielu innych miastach. Odgrywało ono 
niewątpliwie największą rolę. Ormianie osadzali się jednak także na wsi, a nawet 
wy,.:tępują jako właściciele dóbr, co zwykle związane było z uzyskaniem szla
�hectwa 6. O tej grupie Ormian nadal nie wiemy wiele. 

Galustian wiele miejsca poświęciła też �trukturze społecznej Ormia_n i upraw
.nicniom poszczególnych „gmin". Może w tym miejscu warto zwrócić uwagę na
pewną specyfikę położenia Ormian we Lwowie. Oprócz fungującej tam gminy 
ormiai'lskiej, rządzącej się własnymi prawami, w odróżnieniu od kamienieckiej 
mocniej uzależnionej od władz miejskich, pewne uprawnienia uzyskali też przed
mic�zczanie zamieszkali na Podzamczu, choć rola ich wójta nie była zbyt wielka. 
Znacznie szersze przywileje posiadali Ormianie mieszkający na terenach podle
gających jurysdykcji dekanalnej. Od 1514 r. rządzili się oni prawem ormiańskim 
i mogli wybierać osobnego wójta 7

• 

Autorka zasygnalizowała wreszcie udział Ormian w życiu gospodarczym i po
litycznym Rzeczypospolitej. W tym ostatnim wypadku przytacza nie tylko przy
kłady świadczące o wielkim ich przywiązaniu do nowej Ojczyzny, o ich patriotycz
nej postawie (np. o wielkich świadczeniach na obronę kraju, zwłaszcza w sytuac
jach krytycznych), ale także dowodzące znacznej roli, jaką odgrywali oni w pol
.skiej służbie zagranicznej. Byli w niej l!umaczami, swego rodzaju ekspertami 
do spraw wschodnich, a często też członkami poselstw s. 

Rozdział drugi traktuje o sztukach pięknych. Autorka uwzględniła tutaj spe
cyfikę twórczo�ci na wschodnich terenach Reczypospolitej, gdzie przecinały się 

·1 l\fam na .myśli przede v,:szystkim prace F. Bischoffa, oprócz cytowanego
zbioru dokumentów także Das alte Recht Armenier in Lemberg, Wiedeń 1862, 
oraz Das alte Recht der Armenier in Polen (ósterreichische Blatter zur Literatur 
und Kunst, Wiedeń 1857), J. Koh Ie r a, Das Recht der Armenier (Zeitschr. f. 
vergl. Rechtswiss., R. VII, Stuttgart 1887), a także J. Karst a, Gnmdriss der
Gesclłichte des armenischen Hechtes (tamże, R. X.XVI i XXVII, Stuttgart 1906, 
1907). 

s Autorka przyjmuje za S. Barączem za prawdziwy dokument Fiedora Dy
mitrowicza z 1062 r. o sprowadzeniu Ormian, by wspólnie z nimi walczyć z Po
lowcami, choć np. T. Gromnicki podważał jego prawdziwość - Ormianie w Polsce 
(Em:.1·ldopedia ko�cielna, t. XVII. s. 393). Nie oznacza to, iż podzielam opiniG 
T. Gromnickiego, chodzi tylko o zaznaczenie różnic.'" zdań, choćby spór został roz
stnygni<;ty.

• L. �1 at wij owski. Prawa ormiańskie w dawnej Polsce, Lwów 1939,
�- 18. Autor zwraca też uwagę na szereg przepisów w Statucie Ormiańskim z 1.'i19 r., 
odno,zących si<; do stosunków wiejskich. 

1 Tamże, s. 20-21. 
" Ostatnio przypomniano zasługi Ormian dla Polski w: Historia dyplomacji 

1Jolskiej, t. II (1572-1795), pod red. Z. Wójcika, Warszawa 1982, s. 234 n., 275. 
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wpływy różnych kręgów kulturowych, a zwłaszcza zachodniego i wschodniego -
bi1.a!1ty11skiego. W wypadku Ormian dochodziło do tego jeszcze oddziaływanie 

idące ze wschodu: z Persji i Turcji. Galustian omówiła: architekturę (sakralną 
i Ś\1.·iecką), sztukę dekoracyjno-użytkową (jubilerstwo, sztukę dywaniarską) i sztuki 
pla:"._,·czne (malarstwo i miniaturystykę). 

Kolejny rozdział omawia ogólny stan kultury Ormian i ich wkład w rozwój 
po.ączególnych dziedzin wiedzy. Znalazło się tu miejsce na przedstawienie: szkol
u;d wa (studia Ormian, szkoły i szkolny teatr ormia11ski, zmiany \V XVII w.), 
zai!1\eresowań bibliofilskich Ormian i produkcji ormia11skich książek, historiogra
fii, p:·awa, medycyny oraz lileratury 9

• 

\\' zalco1'lczeniu Autorka wydobyła pewne cec!1y występujące w rozwoju kultury 
o�mian na terenie Rzeczypospolitej: dużą swobodę, jaką cieszyli się oni w XVI w.,
w:·:1:'.rnjącą m.in. z polskiej tole1ancji, i pewne nic lyle ograniczenia, ile prze
kształcenia dokonujące się w tej kulturze, a wynikające ze zwycięstwa kontrrefor
m,1cj: i jej silnego oddziaływania.

W sumie otrzymaliśmy niezwykle sumienną i rzetelną pracę. Pozwala ona 
i ulat·,via nowe spojrzenie nie tylko na dzieje i kulturG Ormian, ale także na historiG 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej i oddziaływania polskiego kręgu kulturowego. 

KTystyn Matwijowski 

.i. K om as ar a, JAN III SOBIESKI !VIILOSNIK KSL\G, Wrocław 1982, ss. 205. 

Recenzowana książka ukazała się w ossoli11skiej serii „Książka o książce". 
Publ:kowane są w niej prace popularnonaukowe z zakresu bibliotekoznawstwa. 
Redaktorzy serii przyjęli dyskusyjną zasadę rezygnacji z przypisów, a zamieszcza
n:a na końcu wykazu najważniejszej literatury. Brak aparatu naukowego odczu
wa ,ię szczególnie mocno, gdy praca ma charakter pionierski i, ale daje on też 
znać o sobie w wypadku dominowania wątków popularyzatorskich, jak ma to 
rnicj;ce w pracy J. Komasary. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie stosują inni wy
dawcy, którzy ograniczają poważnie przypisy, ale z nich nie rezygnują. Do biblio
grafii opracowanej przez Autorkę nie można zgłosić uwag. Wybrała ona naj
wabiejsze prace z zakresu interesującej ją problematyki. Sama praca wymagała 
naturalnie znacznie szerszej lektury i tu wydaje się, że  Autorka nie sięgnęła do 
najno,vszych opracowań t. Praca, zgodnie z ukształtowaną już w serii tradycją, 
je�t wyposażona w 16 dobrze dobranych ilustracji. 

Zamiarem Autorki było ukazanie postaci Jana Sobieskiego „jako czytelnika 
kolekcjonowanych zabytków piśmiennictwa i kontynuatora pięknych tradycji bi
bliofilskich nie tylko rodzinnych, ale i tradycji światłych królów polskich" (s. 6). 

9 :.VIoże najsłabiej omówione zostało prawo. -Autorka przypomniała tylko za
cho·,rn:1e przekazy źródłowe. Studia zaś nad tym prawem trwają od dziesiątków 
lat : _jakaś wzmianka na ten temat byłaby w tym miejscu pożądana. Z ciekawszych 
�praw zawartych w podrozdziale o literatur�e, zasygnalizowanych już przez 
.J. Bardacha, zwróciłbym uwagę na ormiaiiskic pochodzenie Szymona Szymono
wicza : szerokie przedstawienie twórczości Zimorowiczów, szkoda iż z primini�cicm 
poc:.,·ckiej Józefa Bartłomieja. Ze spraw całkiem drobnych w.,pomnialbym o kło
potach, jakie Autork,1 miała z dorobkiem Antoniego Józefa Rollego, piszącego 
m.i:l. prid pseudonimem Dr Antoni J. Odnosi •się wrażenie, iż nie zawsze potrafi-
ła go zidentyfikować. Jest to tym dziwniejsze. że literatur<; polską zna Ona wy
śn1icnicie.

1 z ostatnio wydanych mam na myśli przede wsz�·stkim pracę: A. Me n dy
k o,., . .:.. Kornowie, Wrocław 1980. s. 342. 

: Chodzi głównie o liczne studia Z. Wójcika o;:az szkic A. Pr z y bosi a, Jan 
.Sobi,2ski w obozie malkontentów (Sobótka, n. XXXV, 1980, nr 2), a także prace 
J. \\"imrncra.
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Cel ten można było zrealizo\vać albo przez ukazanie rozwoju zai!1teresowań 
:ntelektualnych Sobieskiego, wyodrębniając wyraźnie zarysowujące �ię okre,y: 

młodzieńczy, dojrzały do chwili elekcji i królewski, albo w sposób rzeczowy, może 

nieco łatwiejszy, bo opierający się głównie na analizie katalogu książek biblioteki 
króla 3• I. Komasara wybrała drugie rozwiązanie. Wychodziła widocznie z założe
nia, że napisze w ten sposób pracę bliższą profilowi serii. Nie udało jej się uniknąć· 

przy tej okazji dwóch niebezpieczeństw, które taka konstrukcja stwarzała: zbyt 
mocnego wyeksponowania wiadomości o autorach książek znajdujących si<; w biblio
tece Jana III� i powtarzania niektórych informacji 5•

We wstępie Autorka po krótkim zarysowaniu sylwetki króla Jana przedsta

wiła dzieje zainteresowań bibliofilskich polskich władców i zgromadzonych przez 

nich księgozbiorów, a nawet bibliotek, poczynając od dzieci Kazimierza Jagielloń
czyka, a kończąc na Janie Kazimierzu, gdyż widać nie znalazła żadnych wiado
mości na interesujący ją temat o Michale Korybucie Wiśniowieckim. 

Rozdział pierwszy: ,,Jan III Sobieski i jego epoka", miał stanowić tło dla· 
zasadniczej części pracy. J. Komasara skoncentrowała się w nim na genealogii 

Sobieskich, młodości Jana Sobieskiego, jego karierze w okresie przedkrólewskim 

i charakterystyce panowania tego władcy, z położeniem nacisku na jego rolę jako 

mecenasa nauki i sztuki. Epokę scharakteryzowano więc przy okazji. Nie została, 
omówiona sytuacja gospodarcza i społeczna i jakże charakterystyczna dla drugiej, 
połowy XVII w. rola kościoła. Są to przecież czasy triumfującej kontrreformacji, 
gdy wpływy kościoła rozciągały się na wiele dziedzin życia. Jest to niewątpliwie 
najsłabszy fragment pracy. Przyczyniła się. do tego też znaczna jednostronność 

przy kreśleniu życia i działalnosci Sobieskiego. Autorka wydobyła tylko te fakty, 
które ukazywały bohatera w dobrym świetle, a przemilczała wydarzenia kłócące 
się z jej obrazem Sobieskiego 0• 

Do kolejnych ror.działów mówiących o zainteresowaniach bibliofl!skich mo
narchy, o stworzonej przez niego bibliotece i dalszych jej losach, oprócz zgło.;:zo
nych już uprzednio uwag o zbytnim ich rozbudowaniu, nie można wnieść za-

a Katalog książek biblioteki najjaśniejszego i najpotężniejs:::ego króla polskiego 
z Bożej Łaski Jana III, szczęśliwie panującego, spisany w 1689 Toku, wyd. J. T. Lu
bomirski, Kraków 1879. 

4 Np. dwie strony poświęca Wergiliuszowi j Archimedesowi (s. 136-138, 147, 
dotyczy to także innych postaci, jak: F. Drake (s. 158 i n.), Hipokrates s. 164 i n.), 
Galen (s. 165 i n.), Hugon Grotius (s. 126 i n.). 

5 Np. dwukrotnie pisze o podziwie Filipa Dupont dla Sobieskiego z tego po
wodu, że uczył się on jGzyka hiszpańskiego (s. 68 i 145), o przyczynach nauki turec
kiego i tatarskiego (s. 24 i 105), o dziele Wilhelma de Beauplan (s. 110 i 159), o me
cenacie Richelieugo (s. 83 i 124), o wystawieniu Andromachy w Jaworowie (s. 50 
i 140), wnoszeniu poprawek do atlasu Wilhelma Sansona (s. 46 i 154). 

6 Autorka nie pomija wprawdzie zarówno epizodu ,,szwedzkiego", jak i cza
sów panowania Michała Korybuta, ale jakby się po nich prześlizguje, nie zdobywa 
się na ocenę. Zniknęła praktycznie cała reorientacja polityki zagranicznej Rzeczy
pospolitej, tzw. bałtycka polityka Sobieskiego. Traktat żurawiński został oceniony 
w sposób następujący: ,,ten korzystny dla Rzeczypospolitej traktat zapewniał kra
jowi na dłuższy czas spokój u południowo-wschodniej granicy, a królowi pozwalał 
cieszyć się przez 6 lat rodziną, upiększaniem swych rezydencji i korzystać z myś
liwskich wczasów" s. 174). Dla porównania ocena Z. Wójcika, dokonana wprawdzie 
po ukazaniu się książki J. Komasary, ale także wskazująca na fakt, że nie były 
to czasy takiego spokoju polityczneto (nie wspominamy już o działaniu opozycji, 
która w walce z Sobieskim nie przebierała w środkach; nie oznacza to, że kwestio
nuję, iż Sobieski w tym czasie nie zajmował się mecenatem): ,,można go uznać w ,u
mie za korzystny lub, może lepiej, za nieuniknioną konieczność... Pacyfikacja 
z Turcją dawała Janowi III względną swobodę działania w kwestiach polityki 
bałtyckiej ... dawała również widoki na to, że zaszachowana nową sytuacją Ro,ja 
okaże się w przyszło�ci mniej sztywna w rokowaniach z Polską" - Z. W ó j ci k, 
Jan Sobieski 1629-1696, Warszawa 1983, s. 253. 
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strzeżei'I. Dodajm:,· wre,zcic, że cało�ć napisana je,t jqzykiem potoczystym, obra
zowym i trafiającym do czytelnika. Szkoda lylko, że czasami zdarzają się w nim 
pomyłki terminologiczne. Jest ich na szczę�cie niewiele 1. Książka, zatwierdzona 
ri�mem �Iinister�twa O�wia ty i Wychowania do bibliotek szkolnych, na pewno 
przyczyni siq do szerszego spopularyzowania wśród młodzieży wiedzy o XVII w. 
w Polsce. 

Jerzy Maroń 

T. A damek, A. A. W i t u sik, SOBIESKI POD WIEDNIE1\I, WK SD, Lub
lin 1983, s. 61. 

W związku z 300 rocznicą „odsieczy wiedetiskiej" ukazuje się szereg prac po;

pularnonaukowych. Na jedną z nich chciałbym zwrócić uwagę. Wydana została ona 
staraniem WK SD w Lublinie. Pod względem edytorskim pracy nie można prawie 
nic zarzucić. Na 1 stronie półtwardej okładki zamieszczony został rysunek J. Kos
saka przedstawiający Sobieskiego podprowadzającego wojska idące do ataku, a na 
4 stroni� pierwsza strona druku ulotnego zawierającego list króla Jana do żony 
z 13 IX 1683 r. Zachęcony tym niejeden czytelnik chętnie po książkę sięgnie. Tekst 
ilustruje kilkanaście dalszych rycin (portrety Sobieskiego i Marysieńki, wygląd 
obozu pod Wiedniem, namioty tureckie itp.), Zabrakło ,tylko bibliografii, co jest 
poważnym mankamentem. Praca popularnona�kowa powinna bowiem zachęcać

i ułatwiać dalszą lekturę. 
Recenzowana praca składa się z dwóch szkiców: A. A. Witusika Sobieski

obrońca Europy (s. 5-51) i T. Adamka Hold Matejki dla zwycięzcy spod Wiednia

(s. 51-61). 
Witusik należy do do.świadczonych popularyzatorów 1• Dobra znajomość epoki 

wyniesiona z studiów archiwalnych i bibliotecznych sprawia. że prace jego przed
stawiają aktualny stan naszej wiedzy i. Autor umiejętnie ilustruje również swoje 
tezy materiałem źródłowym, co znacznie przybliża czytelnikowi epokę. 

Tłem dla ukazania wyprawy wiedc11skiej króla Jana III uczynił Witusik po
chodzenie, młodość i działalność polityczno-wojskową Jana Sobieskiego. Do części 
tej można zgłosić parę uwag. Autor przypomniał przede wszystkim przodków ojca 
przyszłego króla, a niemal całkowicie pominął drugą gałąź genealogiczną ze strony 
matki, Teofili z Daniłowiczów. Z rodu Sobieskich skupił uwagę głównie na dziadku 
Jana Sobieskiego, Marku, jego uznał za człowieka, który położył podwaliny pod 
przyszłą magnacką fortunę rodu Sobieskich. Tezy tej nie zamierzam kwestionować, 
ale szkoda, że to wyeksponowanie jednego przodka pociągnęło za sobą znaczne skró
ty w nakreśleniu sylwetki Jakuba Sobieskiego -ojca. Ten nie tylko znacznie po
mnożył majątek Sobieskich i podniósł ich prestiż w państwie przez swą działalność 
polityczną i nowe koligacje, ale przede wszystkim ukształtował przyszłą osobowość 
Jana, od jego lat dziecinnych dbając o odpowiednie wykształcenie i dobre przygo
towanie do przyszłej kariery. Szkoda też, że Autor opisując studia zagraniczne 
pominął nazwisko drugiego nauczyciela, który obok Pawła Orchowskiego towarzy-

1 Np. wielki marszałek koronny (s. 34), wielka laska marszałkowska (s. 35), 
szwadron dragonii {s. 34). Do tego dochodzą jeszcze błędy rzeczowe: np. liczebność 
armii pod Podhajcami była mniejsza, niż podaje Autorka (s. 36), to samo dotyczy 
bitwy pod Chocimiem (s. 37): nie 50 tys., lecz 37 250 itp. 

1 A. A. Witusik jest m. in. autorem prac: O Zamoyskich, Zamościu i Akademii
Zamojskiej, Lublin 1978, ss. 271, i Z raptularza historyka, Lublin 1982, ss. 356. 

t Ze względu na cykl wydawniczy Autor nie mógł wykorzystać najnowszych 
ustaleń J. Wimmera, m. in. pracy W trzechsetną rocznicę zwycięstwa pod Wied
niem (Wojskowy Przegląd Historyczny, R. XXVIII, 1983, s. 3--26), a także Z. W ó j
e i ka, Jan Sobieski, Warszawa 1983. 
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szył Sobieskim do Paryża, a mianowicie Sebastiana Gawareck,iego. Dzięki jego 

świadectwu znamy dokładnie przebleg tej podróży. 
Interesująco przedstawiona została „żołnierska młodość" Sobieskiego, przeple

ciona piQknym i głębokim uczuciem do Marysieńki. Może warto było zaznaczyć, 
że znalazł wtedy też czas na zaprezentowanie się szlachcie posłując na sejmy, 

choć !'la tym polu tak siQ początkowo nie wyróżnia!, jak w wojsku jako dowódca. 
Przy omawianiu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej w czasach Michała Ko

rybuta Wiśniowieckiego, a zwłaszcza zmaga1"i naszego państwa z Turcją, zabrakło 
mi Buczacza. Wprawdzie Autor to przedstawiał pod kątem kampanii dowodzo:1ych 

przez Sobieskiego, ale nawet w tym wypadku warto było o nim wspomnieć, gdyż 

jego to akcji należało zawdzięczać zmiękczenie warunków tureckich. 
Do obrazu bitwy wiede11skiej można by wnieść tylko cirobne retusze (np. brak 

wzmianki o dalszej kampanii, bitwach pod Parkanami). Wydaje mi się, że sama 
jej ocena dokonana została trochę jednostronnie. Sobieski w tym wypadku nie do 

końca sprawdził się jako polit�·k. Rozegrał wprawdzie bitwę poza granicami kraju, 
ale nie osiągnął nawet takich warunków, jakie przed laty oferowali Habsburgowie 
Zygmuntowi III (księstwa śląskie w swego rodzaju zastaw do momentu uzyskania 
z nich dochodów równych wydatkom poniesionym na wystawienie wojsk posił

kowych). 
Wszystkie te uwagi mają charakter dyskusyjny. Każdy Autor ma prawo do 

własnej wizji wydarzeń. Na jego koncepcje; opracowania rzutują przecież także 
dotychczasowe prace popularnonaukowe na ten temat, w których pewne zagad
nienia były przedstawiane skrótowo lub pomijane i stąd może ich wyeksponowanie 

przez A. Witusika. Pamiętajmy wreszcie, że miał on do dysPozycji ok. 2 arkuszy 
tekstu i przy zaprezentowanej konstrukcji pracy musiał dokonywać wielu skrótów. 
Chciałbym dlatego jeszcze raz podkreślić, że omawiana książeczka jest przykładem 
dobrej popularyzacji. 
. Drugi szkic pióra T. Adamka ukazuje prace J. Matejki nad dziełem zatytuło
wanym Sobieski pod Wiedniem, a także dalsze losy tego obrazu. Jest on równie 

interesująco napisany jak praca A. Witusika. 

Krystyn Matwijowski 

M. de Mo n grill o n, PAMIĘTNIK SEKRETARZA AMBASADY FRANCUS
KIEJ W POLSCE POD KONIEC PANOWANIA JANA III ORAZ W OKRESIE 

BEZKRÓLEWIA I WOLNEJ ELEKCJI PO JEGO ZGONIE (1694-1698), z francus

kiego przełożyła, opracowała i wstępem opatrzyła L. Częścik, Wrocław 1982, s,. 134. 

W ostatnich latach obserwujemy wyraźne zapotrzebowanie na książkę histo
ryczną. Do lektur szczególnie poszukiwanych i szybko znikających z półek księgar
skich należą pamiętniki. Ludzie szukają w nich autentycznej, ,,nieskażonej" wiedzy 
o przeszłości. Także recenzowane wyda,vnictwo jest już dzisiaj trudno dostęp:1c.

Zwróćmy na wstępie uwagc;, że wydawcą pamiętnika jest Biblioteka Zakładu
Narodowego im. Osso!it'lskich, a trudu przełożenia, przygotowania do druku i opa
trzenia wstępem podjęła się ówczesna pracownica tej Biblioteki dr Ł. Częścik. Nie 

zawsze bowiem dostrzegamy, że placówce tej obok opracowywania i udostępniania 

książek prowadzona jest praca naukowa, a Hczególnie ważną jej formą jest upo
wszechnianie niektórych przekazów źródłowych. 

We wstępie Ł. Częścik starała się scharakteryzować stosunki polsko-francuskie 
w XVII w. W tym przeglądzie zabrakło kilku lat z czasów panowania Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego, gdy stronnictwo profrancuskie znajdowało się w opozy
cji. To destrukcyjne działanie, któremu przewodził wówczas prymas Prażmowski 
i hetman Jan Sobieski, cieszyło się także popar::iem francuskich dyplomatów. 
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Autorka nie ograniczyła się do nakreślenia obrazu różnorakich powiązań poli
tycznych, lecz także u:rnzała sto�unk i gospodarc:,;e i kulturalne. Następnie krótko 
przedstawiła ostatnie Jata panowania Jana III, akcentując przy tym działalność 
dyplomacji francuskiej pr"zygotowywującej się cło zbliżającej się nowej wolnej 
elekcji. 

Trzecią wreszcie część wstępu Ł. Częścik poświęciła na podstawowe ,viado
mości o Mongrillonic, o jego życiu i działalnoś;;i. Tu znalazło się też miejsce na 
ogólną charakterystykę i ocenę wartości pamiętnika, a także na przyjęte zasady 
przy jego publikacji. 

W związku z tą ostatnią kwestią można wyrazić żal, że Edytorka zdając sobie 
sprawę z pe\vnej niekonsekwencji pozostawiła w wydanym tekście „fragmenty 
dotyczące Turcji i Węgier", a pominęła „kilka początkowych i ko11cowych kart 
zawierających zupełnie błahe opisy niektórych dworów niemieckich i podróży do 
Włoch, całkowicie nieistotnych z punktu widzenia historii Polski" (s. 24). Argu
ment, którym się dodatkowo posłużyła Ł. Częścik, że zainteresowanie w Polsce 
w XVII w. Turcją było znaczne, można rozciągnąć także na Niemcy. Warto więc· 
było opubliko\vać całość. W ten sposób na tl.e tego wst�pu i zakończenia wyraźniej 
uwydatniłyby się różnice w wartości spostrzeżeń Mongrillona. Dobrze się natomiast 
stało, że tekst rękopisu, który był podstawą edyc:ji, uzupełniony został fragmentami· 
wydrukowanej w XVIII w. wersji pamiętnika, których w nim nie byłp. Może· 
warto było przy tej okazji trochę szerzej we wstępie lub w przypisach napisać,. 
1ia czym polegało owo „przepracowanie i ulepszenie redakcji", gdy tekst \vyda
wano w XVIII w. w Amsterdamie. Czy były to tylko zabiegi typowo kosmetyczne,. 

czy też wystąpiły różnice w treści? 
. Sam pamiętnik niewątpliwie zasługiwał na wydanie. Nie należy on wpraw

dzie do dzieł wybitniejszych, a nawet można go umieścić na miejscu dość odległym 
wśród zabytków tego rodzaju, ale ze względu na znaczną ilość informacji o Polsce· 
schyłku XVII w. jest przekazem niezwykle interesującym. Ich wartość - jak słusz
nie zauważyła Ł. Częścik - jest różna. Obok wiadomości prawdziwych są w nim· 
plotki i wręcz błędne stwierdzenia. Wymaga to od historyka i czytelnika dużej 
dozy krytycyzmu. Wszystkie te notutki ze wz;g)(;du na swego roda:.1ju świeżość· 

zapisu i brak doredagowania tekstu pozwalają równocześnie na pewne odtworzenie 
atmosfery tych czasów. Stanowią też cenne źródło do poznania mentalności i za
interesowań dyplomaty francu�kiego niższego szczebla i jego sposobu widzenia 
spraw polskich. Dla przeciętnego czytelnika pamiętnik może być jednak uciążliwy 
w lekturze ze względu na zdarzające się pow�órzenia i pewne skoncentrowanie się· 
w pierwszej części na charakterystyce monarchy, jego rodziny i osób odgrywają
cych znaczną rolę w życiu politycznym ówczesnej Rzeczypospolitej. Ł. Częścik sta
rała się dopomóc czytelnikowi, zaopatrując tekst w przypisy. Są one wprawdzie 
bardzo lakoniczne - takie zapewne były wymogi wydawcy - ale na ogół pozwa
lają się zorientować bliżej w wydarzeniach. Nie uniknęła przy tym pewnych po
wtórzeń (np. o Janie Zamoyskim - s. 33 i 45; o Konstancji Lubomirskiej - s. 42· 
i 59, itp.), z niektórych jak się wydaje - mogla zrezygnować, zwłaszcza dotyczą
cych osób i faktów dość powszechnie znanych, a tym kosztem rozbudować pozo
stałe noty. Tych przeoczeó. jest jednak naprawdę nie\vielc. 

Pamiętnik zaopatrzony został w bibliografię XVII-wiecznych pamiętników, 
relacji i opracowai\ historycznych ,kreślonych przez autorów francuskich, a doty
czących Polski. w indeks nazwisk i spis ilustracji zamieszczonych w tekście (dobra
ne zresztą bardzo dobrze). Na podkrenenie wreszcie z.i<ługuje wręcz bibliofilskie 
\\·,,·danie pamiętnika. 

Krystyn Ma.twijowski 
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M. Kom as z y 11 ski, TERESA KUNEGUNDA SOBIESKA, PIW, Warszawa
1982, s. 226, nlb. 2, il. 32. 

Biografia córki Jana III ukazała się w przededniu jubileuszu trzechsetlecia 

wiktorii wiede11skiej i powiedzmy od razu, bQdzic ważną pozycją w serii wydaw

nictw poświęconych rodowi Sobieskich. Jedyna z dzieci została ukoronowana elek

torską mitrą jednego z potężnych księstw ówczesnej Europy, stając się obiektem 

zainteresowania dyplomatów i następnie historyków, przede wszystkim bawarskich. 

Autor biografii udowodni!, że godna się stała w tym względzie także i naszego 

zainteresowania, i to z wielu powodów. 

Nim przejdę do relacji o książce, pragnę zatrzymać się przy nazwisku Kajeta
na Czarkowskiego-Golejewskiego, który po K. B. Hoffmanie 1 zajął się osobą elek

torowej bawar�kiej. Artykuł .Czarkowskiego jest jedynym całościowym spojrzeniem 
na postać drugiej żony Maksymiliana Emanuela, poprzedzającym książkę M. Koma

szyńskiego, rewidującym parcjalne opinie na rzecz bardziej zobiektywizowanego 
i uargumentowanego poglądu t, Autor oparł się na materiałach Tajnego Archiwum 

Wittelsbachów i choć aparat krytyczny jest skąpy, badania Komaszyńskiego po

twierdziły dobrą znajomość wykorzystanej dokumentacji. Osiadły po wojnie w ba

warskim Grafelfing, poznał literaturę niemiecką dotyczącą Teresy Kunegundy, 
uderzyła go jej stronniczość, jak np. opublikowanie .przez C. Hoeflera tych frag

mentóV,'. korespondencji Maksymiliana Emanuela, które wydawały się celowo do

brane, tak by - jak pisał do mnie - ,,dać złe świadectwo młodej kobiecie". w la
tach sześćdziesiątych zaczął przygotowywać książkową biografię Sobieskiej, ale 
natrafił na przeszkody trudne do pokonania w sprowadzeniu odpowiedniej litera
tury i materiałów rękopiśmiennych z Polski. Niektóre instytucje powołane do za

:latwiania takich kwerend pominęły milczeniem prośby autora, pisząca te słowa 

wypełniła je też. jedynie częściowo. W międzyczasie dosięgła Czarkowskiego śmier
telna cho,;oba, Zdą.:.yl jedynie ogłosić w�pomniuny artykuł. 

Rozprawa została zaadresowana do czytelnika niemieckiego. M. Komaszyóski 
dostrzegł jej pozytywne skutki w zapoczątkowaniu zmian w stanowisku uczonych 
niemieckich wobec dyskryminowanej wcześniej elektorowej. Celem Czarkowskiego 

jest przede wszystkim rehabilitacja Teresy Kunegundy przez polemikę z uczonymi, 

·którym zarzucił niedokładną znajomość Archiwum Wittelsbachów, tendencyjną in
terpretację korespondencji Maksymiliana Emanuela z Marią Kazimierą, bawarski
patriotyzm i tendencje nacjonalistyczne, znamienne dla wielu prac niemieckich
drugiej połowy XIX w. Przedmiotem rozważań uczynił zarzuty: zły wpływ elekto

rowej na męża, niechętny stosunek do nowego otoczenia, fatalne rezultaty krótko
trwałej regencji Teresy, wreszcie jej rzekomo naganną moralność - posiadanie

.dziecka spoza małżeńskiego związku. Rzuca też. krytyczne spojrzenie na gloryfiko
wanego Maksymiliana, który był, zdaniem autora, człowiekiem dwulicowym, po
litykiem ryzykanckim, instrumentalnie traktował oskarżenia przeciw Teresie w lis

tach do jej matki. Czarkowski zajął się również postacią metresy, Agnieszki Le 
Louchier hr. d'Arco, przedstawiając ją jako agentkę dworu francuskiego. W świe
tle dokumentów Teresa okazuje się osobą o niełatwym charakterze, lecz zdolną

do realistycznego myślenia, zwłaszcza w odnies
_ieniu do łatwowierności męża wobec

polityki Wersalu. Bezowocność działań regentki widzi autor jako rezultat obo

jętności stanów bawarskich, przewagi aliantów, niekorzystnego układu sił.

Stosunkowo wiele miejsca poświęcił Czarkowski pomówieniu Teresy o nie

ślubnego syna. Jan Chrzciciel Krzysztof Aretin, wzięty na wychowanie mały Or-

1 K. B. Hoff m a n, Historia upadku dynastii Sobieskich z nowych dokumen
tów (Gazeta Polska, 1862, 1863). 

i K. cz a r k  o w ski - Go l e  j e w  s k i, Die Kurfurstin Therese Kuniounde 
(Zeitschr,ift fur bayerische Landesgeschiohte, t. 37, z. 3, s. 845--870, I nadb.). 
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mianin, miał być synem jej spowiednika. Autorem tej plotki był K. H. Lang•. 
Czarkowski wykazuje dezorientację żyjącego na przełomie wieków XVIII i XIX 
Langa co do osób i faktów, prostując np., że suponowana data urodzin Aretina 

zbiega się z datą narodzin syna elektorstwa, Jana Teodora (1703). Przy okazji 
postawił interesujące pytanie, wiedząc, że zostanie ono bez odpowiedzi wobec nie
weryfikowalności źródeł: dlaczego Teresa zajęła się dzieckiem ormiańskim. Wedle 
rodzinnej tradycji Aretinów, na podstawie (pÓfo.ej) kopii metryki chrztu chłopca 
w Konstantynopolu, wynika królewskie pochodzenie jego ojca, który uciekł z Persji 
do miasta nad Bosforem. Syn niewiadomym sposobem znalazł się w Wenecji, gdzie 
istniała silna kolonia ormiańska. Nawiązując do opracowania K. T. Heigla, przed
stawiającego historię ofiarowania jednemu z Wittelsbachów korony Armenii ł, 
Czarkowski zastanawia się, czy między tymi faktami nie mogło być związku przy
czynowego, jeśli wiadomo, że Jan III żywił myśl o odbudowie niezależnego pań
shva ormiańskiego i że podobna koncepcja znana była wśród Ormian tak polskich, 
jak weneckich. Kariera dworska Aretina nobilitacją mogłaby to sugerować. 

Zbieżność zainteresowania tym samym tematem w różnych środowiskach wy
nika z zapotrzebowania społecznego, z bieżącej sytuacji w stanie wiedzy o zagad
nieniu. Tym zagadnieniem stał się w latach ostatnich ród Sobieskich, czemu dano 
wyraz na konferencji wrocławsko-oławskiej w 1979 r. Artykuł Zofii Libiszewskiej, 
ogłoszony w Księdze -referatów, wyniknął z intrygującego pytania, w jaki sposób 
po osiągnięciu szczytowego rozkwitu rodu nastąpił jego dramatyczny upadek. Stąd 
przedmiotem uwagi stało się pokolenie Jana III i tego pokolenia progenitura. Z te
go nurtu wywodzi się książka Komaszyńskiego. Jako świetny znawca archiwaliów 
tyczących się Sobieskich i Wittelsbachów, Autor monografii Marii Kazimiery był 
szczególnie do tematu przygotowany. Zebrał też materiał zadziwiająco bo.gały. 

Idąc duktem chronologicznym wypunktował etapy biografii królewny w dzie
sięciu rozdziałach o tytułach wartych uwagi: ,,Rozpieszczona królewna", ,,Bawarski 
narzeczony", ,,Wesele jedynaczki", ,,Przelotne szczęście", ,,Jakby z miłosierdzia 
wzięta", ,,Penelopa w ·wenecji", ,,Po latach rozłąki". Można by z nich wnioskować, 
że otrzymaliśmy biografię sentymentalną, miłosną. Tak, Teresa pozostanie w tym 
znaczeniu heroiną wielkiego romansu, ale byłby to obraz o tyle błędny, że nie
pełny, a w intencji Autora wręcz drugoplanowy. Do implikacji politycznych nawią
zują inne tytuły, jak ,,Regentka Bawarii" czy, wcześniej, ,,Miraż ojcowskiej ko
rony". Oba wątki są ściśle z sobą splątane, a poza tym nie tylko para małżeńska 
jest przedmiotem uwagi. Wedle słów Autora, celem było pomnożenie wiedzy o So
bieskich. 

Od pierwszego rozdziału jedną z komponent losu bohaterki czyni Komaszyński 
status królewny, a więc implikacje polityczne, dynastyczne. Wydobywa też inne 
czynniki kształtujące jej osobowo�ć, jak pozycję jedynaczki, edukację, wreszcie -
wielką istotnie - urodę. Od początku też wprowadza nas w atmosferę rodzinno
królewskiego domu. Dlatego ważne są konkrety takie, jak dobór chrzestnych 
rodziców (królowej francuskiej i Karola II Stuarta) pod kątem przyszłej, wysokiej 
pozycji chrześniaczki, wczesne plany matrymcmialne. Są one odbiciem znamien
nych układów zainteresowanych potęg politycznych: Francji, Habsburgów, także 
Stolicy Apostolskiej pilnującej miejsca Polski w Lidze Swiętej. Zanim te perspek
tnvr nabiorą realnych konturów, wysuwa się ,rn plan osoba jedynaczki. Przyto
czone epizody i opinie przedstawiają ją jako osol:Ję świadomą swej rangi. Edukacja 

3 K. H. Lang von, Das Le ben, Wirken und Reiscn des ... , Braunschweig 1842.
Cyt. za C z a r k o w s k i - G o I e j ew s k i, op. cit., s. 845. 

4 K. T. He i g e 1, Bericht in der Sitzung de-r historischen Klasse der Mii.nchner 
A.ka demie vom 8. Juli 1893. Cyt. za Cz a rk o wsk i - Go 1 ej e w  s k i, op. cit.,
s. 866. Imiona Aretina i wiadomość o ucieczce jego ojca z Persji dopełniłam na
podstawie hasła ARETIN z Encyklopedii Brockhausa, wyd. 14, Lipsk 1898, s. 848.

10 - Sobótka .J/83 
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sprowadzała się do opanowania trzech języków: łaciny, francuskiego i włoskiego, 
a także do wykształcenia walorów towarzyskich, znajomości muzyki, sztuki tar1ca, 
śpiewu (francuskiego) i - zapewne - niezbędnej konwersacji. Najistotniejszy 
wszakże \vydaje mi się - nie sformułowany przez Autora, ale zawarty w tek�cie -
ekologiczny związek ze środowiskiem, które nazwałabym ruską Arkadią. 

W ruskich rezydencjach życie oficjalne dworu przenikała prywatność ziemiań� 
skiego domu, sielskość obca ceremonialności, hedonizm bytowania wśród ogrodowej 
natury, delicje kuchni, słuchanie dumek ukraió5kich. Nieustanne wędrówki dworu, 
wynikające nie tylko z wyższej konieczno�ci, ale z nałogu zmiany, atmosfera za� 
bawy to jej istotne nacechowania. Od 5zlacheckiej arkadyjsko�ci ruską Arkadię 
odróżniała wystawność, upodobanie w zbytku, właściwe dworowi Jana III. Mit 
ziemiański powstał w opozycji do dworu i miasta. Arkadia Sobieskich dzieliła 
z nim tylko tę drugą nicch<;ć, ale nie miała riic \vspólnego z ideą parvum heredio
lum 5• Wystarczy spojrzeć na sylwetkę Zamku żółkiew;kiego, połączenie twierdzy 
z pałacem - sielskość z rycersko-dworskim stylem na rubieżach. Sprzeczna jedność 
prywatności z v.rymogami etykiety niosła implikacje kłopotliwe dla uznających 
etykietalny model dworów zachodnich: baron Simeoni, przybyły po elektorową, 
niesłychanie się wzburzył stwierdziwszy, że Ter�sie nie oddaje się honorów przy
należnych jej nowej godności. Tu widzieć trzeba zarzewie konfliktów Teresy 
z mężem i środowiskiem Brukseli. Piastowano tam inny model „księżniczki dosko
nalej". Tu źródło trudności znalez.ienia ws,pólnego języka ze zurbanizowaną, z rodo
wodu mieszczańską społecznością Niderlandów. 

Wybór Maksymiliana Emanuela na kandydata do ręki Teresy Kunegundy był 
rezultatem różnych i zawiłych przetargów, ale zadowolił wszystkich. Przyczynił się 
do wygranej elektora królewicz Jakub, co w książce nie zostało dostatecznie pod
kreślone s_ Królowa z familią Załuskich, na czele z bpem Andrzejem Chryzosto
mem (nb. którego niesłusznie, podo1bnie jak innych konsekrowanych dygnitarzy, 
nazywa Autor infułatem), mieli pozyskać elektora dla Francji. Wersal bruździł 
tymczasem, nie wypłacając Marii Kazimierze należności za zboże, wiedząc, że sta
nowić to ma część sumy posagowej i że elektor na gwałt potrzebuje pieniędzy na 
wojsko. 

Opis ceremonii ślubnych i wielodniowych uroczystości weselnych, oparty na 
znanych i nie znanych a licznych relacjach, należy do fascynujących partii książki. 
Grand spectacle w apartamentach zamkowych, kościele Sw. Jana, na ulicach War
szawy i placu Zamkowym to wielki fresk, matejkowski w traktowaniu szczegółu 
kostiumologicznego i rekwizytów. Scenariusz - dopowiedzmy - miał charakter 
dynastyczny, podobnie jak wesele królewicza Jakuba, u którego August II będzie 
zabiegał o „iniormacyją ceremoniału", żeniąc syna w 1719 r. 7 

Podróż Teresy Kunegundy do Brukseli - udokumentowana relacjami współ
czesnymi a zamieszczonymi w Dodatku do książki - nosiła oficjalny charakter. 
Liczebność orszaku, 250 osób, da się porównać z równie wielką świtą Marii Kazi
miery wyruszającej do Rzymu. 

Długi okres brukselski (1695-1700), przedstawiony w rozdz. IV-VI, to czas 

6 Cz. He rnas, W kalinowym Lesie, t. I: U źródeł folklorystyki polskiej, \\iar
sz.awa 1965, s. 17-20. 

& Deklaracje pomocy w doprowadzeniu do małżeństwa przez królewicza nie 
były gołosłowne, a rezultatem jego zabiegów - poparcie Hiszpanii udzielone kan
dydaturze Teresy. Karol II był, jak wiadomo, żonaty z siostrą Jadwigi Elżbiety, 
królewiczowej Jakubowej. Głos Hiszpanii był w tym wypadku decydujący. 

1 Pisał o tym expressis verbis sekretarz Jakuba z Oławy 5 IV 1719 r.: ,,Król 
JMć przysłał Im. Jana Podskarbiego w. kor. prosząc o informacyją ceremoi1iału 
wesela Królewicza JMci Jakuba, którym dnia onegdajszego skoro przepisał, po
biegła sztafeta". AGAD, AR, dz. V, t. 414, nr 16798, Korespondencja Antoniego 
Władysława Urbańskiego. 
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trudnych doświadczeń zarówno osobistych, jak w sensie socjologicznym i politycz
nym. Miodowe miesiące przyniosą zapowiedź pov,·ażnych rozdźwięków. W listach do 
teściowej, wykorzystanych przez historiografów Bawarii przeciw Teresie, elektor 
zrazu uprzejmie, potem z brutalną szczerością obwinia żonę, a póżniej i jej matkę, 
o naganne etykietalnie postępowanie Teresy. Najv.rięcej danych zawiera 50-stroni
cowy list z 27 I 1696 r. (co za szkoda, że nie znalazł się w aneksie). W nim zawarł
elektor wizerunek idealnej księżniczki, do którego nie przystawała Teresa mimo
,,wybornego osądu i umiejętności wnikliwego rozumowania". Niezdyscyplinowana,
lasa na przyjemności, oddająca się niepoważnym lekturom (roman�e), popełniająca
nietakty. - Najcięższy był zarzut pogardy wobec Flamandów, czym ściągnęła na
siebie powszechną nienawiść. To właśnie przynosiło, zdaniem elektora, największą
szkodę jego interesom w Niderlandach. Lecz Autor ukazuje złożoność sytuacji, ival
kę stronnictw, zabiegi elektora o zyskanie popularności nie zawsze zręczne i sku
teczne, a co ważniejsze, poprzedzające przyjazd żony do Brukseli. Wynika, że już
\Vcześniej nie radził sobie namiestnik z konserwatywną arystokracją, patrzącą źle
na jego flirty z patriotycznie zorientowanymi kołami, znajdującymi oparcie \V sze
rokim społeczeństwie. Tak więc nie ponosi Teresa odpowiedzialności za postępo
wanie Maksymiliana, choć mogła na nie w jakiś sposób wpływać. Zycie ceremo
nialne dworu, w które weszła w sposób dość nietypowy, miało swój ciężar gatun
kowy w tych problemach. To, co da się wydobyć z wypowiedzi Teresy z tego czasu
i z pretensji zgłaszanych przez Maksymiliana Marii Kazimierze, daje podstawy do
przypuszczeń, że działania Teresy były często impulsywne. Jej posunięcia są dras
tyczne. Ale znamy tylko reakcję, nie zaś przyczyny ją powodujące.

Łatwiej pojąć wykręcanie się od nakazu demonstracyjnej „pobożności" przez 
publiczne, częste przystępowanie do komunii, na oczach „ludu". Piesze wędrówki 
po mieście, spacery nocne po ogrodzie w towarzystwie paru służebnych i przywie
zionego z Polski Żydka, jakiż to świetny materiał dla specjali�ty od higieny życia 
psychicznego i nerwic w rodzaju klaustrofobii, i nie tylko klaustrofobii. Kurczowe 
trzymanie się małej polskiej świty, _polskiego obyczaju aż po kompletny bojkot 
ceremoniału świadczyły chyba takż.e o chęci utrzymania mikroklimatu, bez którego 
się ginie w klimacie całkowicie odmiennym. NiewielO wiemy o losach innyoh 
,,eksportowanych" królewien polskich, np. o Annie Wazównie poślubionej pfalz
grafowi Renu. Można się domyślać, że ta córka Habsburżanki nawykła do etykie
talnej podległości nie tylko ojcu, ale i królewskiemu bratu, Władysławowi, łagod
niej przeszła rozstanie z krajem. Teresa jednak była produktem innego środowiska 
i czasu. Nosiła w sobie poczucie wolności, a próby tresury wzniecały w niej sprze
ciw. Zwłaszcza że metody, jakimi mąż próbował. przyuczać ją do jej roli, zalaty
wały drylem raczej pruskim. 

Narodziny pierwszego syna (1697) wzmocniły pozycję Teresy jako matki rodu. 
Dalsze, coroczne porody, polityczna niefrasobliwość męża, notorycznego nadto wia
rołomcy, utrata nadziei na powrót do ojczyzny, te czynniki każą określić się tak 
wobec męża, jak uznanej za ojczyznę jej dzieci Bawarii. Gdy Bawaria domaga się 
coraz natarczywiej powrotu Maksymiliana, Teresa chce ruszyć sama do Monachium, 
by przez wydanie tam właśnie na świat kolejnego syna związać rodzinę z jej 
krajem właściwym. Obserwując profrancuskie posunięcia Maksymiliana, zachowuje 
nieufnoś<:. Autor pomija sugestie Czarkowskiego co do „zasług" Agnieszki d'Arco 
w wiązaniu elektora z Wersalem. Czy nie znalazł dla takiego poglądu dostatecznego 
uzasadnienia? Misja wysłannika JUz z czasu JeJ regencji zdaje się świadczyć, że 
Teresa ,bała się jej intryg i że Agnieszka była w Wersalu rzecznikiem Maksr
miliana a. 

s Czarkow�ki przytacza w brzmieniu niemieckim sześć punktów z not wy,lan
nika Teresy T. Smakcrsa, zawierających szczegółowe polecenia odnoszące się do 
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Trudne zadania regentki przyjęła Teresa z rąk męża posłusznie. Lojalna; chociaż 

sama skłonna była paktować z aliantami, ale na godziwych warunkach, podjęła 
wojnę obronną, mimo że przeciw sobie miała część wyższego dworu, Kościół ba

warski skłaniający się ku cesarzowi i niechętną wojnie radę nadworną. Przewagi 

przeciwnika przedstawiono w książce przekonująco: Józef, ,,król Rzymu", syn 

Leopolda I, .pragnął unicestwić znienawidzonego Wittelsbacha, traktat w Ilbesheim 

zostawiał przy regentce ledwie 1/5 Bawarii. Ale porozumienie było tymczasowe. 

Przez zawarcie układu właśnie z regentką strona przeciwna uznała jej upraw

nienia. I to m. in. uznaje Komaszyński za sukces Teresy. 

Z myślą o krytycznych ocenach regentki przedstawia Komaszyński jej nagły 

wyjazd do matki z początkiem 1705 r. Najostrzej osądził ją S. Riezler. Regentka 

według niego wykazała „brak poczucia odpowiedzialności" porzucając Bawarię 9. 

Słusznie twierdzi Autor, że łatwo wydawać sądy ex post. Z właikiwą sobie ostroż

nością ogranicza się do ,przedstawienia znanych i tylko domnicmywanych powodów 

decyzji elektorowej, wskazując na niemożność definitywnego rozstrzygnięcia, jakie 

względy przeważyły: zdrowotne, chęć bezpośredniego kontaktu z matką, której nie 

puszczono do Bawarii - Maksymilian chciał powierzyć regencję teściowej -
a z którą chciała poruszyć swoje stosunki z wiodącym wesoły żywot w Brukseli 

mężem. 
Jedną z pobudek wydaje się osoba Agnieszki d'Arco 10. Nie wchodząc w te 

dociekania, można na podstawie treści książki stwierdzić, że obecnie Teresa czuła 
się żoną, ma:tką i elektorową; zwłaszcza nią, co zamanifestowała wobec - mocno 

tym rozżalonej - matki, gdy spotkawszy się z nią po tylu latach zachowYWala 
ceremonialność. Najwidoczniej wyjazd do Włoch leżał głównie w planie interesów, 

znacznie mniej zaś uczuć. Poczucie związiku z Bawarią i troska o rodzinę wyraziły 
się w .postanowieniu szybkiego powrotu. Ale w jednym momencie zabrakło Teresie 
intuicji politycznej, którą okazała jej matka. Opuszczając BawariG zawierzyła 
literze traktatu z cesarzem zezwalającego jej na pełną swobodę ruchów. Trafnie 

widzi Komaszyński w zezwoleniu Wiednia na wyjazd pułapkę. Dla Teresy i Ba
wa!'ii było to ciosem. Nastąpiło dziesięcioletnie wygnanie, uprowadzenie starszych 
sy!1ów, poddanych następnie edukacji eliminującej z ich świadomości pamięć rodzi
ców 11. Na domiar w Monachium zmarło dwóch młodszych chłopców (1705, 1709). 

hrabiny, z których wynika, że reprezentowała ona w Wersalu interesy elektora, 
w przekonaniu Teresy (p. 1). Elektorowa polecała Smakersowi poinformować męża 
o intrygach Agnieszki, skierowanych przeciw elektorowej, dając do zrozumienia,
że !1iezadowolenie dworu francuskiego z postępowania Teresy - zapewne jako
regentki - jest skutkiem działania metresy, która przysięgła sobie rozłączyć ją
na zawsze z mężem. Cz a r k  ows ki - Go 1 ej ew ski, op. cit., s. 858. Za agentkę
uważa Agnieszkę Czarkowski, mając, być może, jeszcze inne, a nie ujawnione

podstawy po temu. 
o Jest to, przytoczona przez Komaszyńskiego, opinia z Geschichte Bayerns,

t. VIII, Gotha 1914, s. 20.
10 Nagła decyzja wyjazdu nastąpiła po nieudanej misji Smakersa. W cytowa

nych wyżej punktach Teresa stwierdzała, że nigdy nie poniży się przed kreaturą, 
jaką była w jej oczach Agnieszka d'Arco, że dla wykazania dobrej woli godzi się 
mieszkać w od<lzielnych apartamentach, tzn. na separację od łoża. Komaszyński 
przytacza zdanie L. H Ut t I a, Mar Emanuel. Der Blaue Kurfiirst 1679-1726. 
Eh1e poiitische Biographie, Munchen 1976, s. 411-413, gdzie jest jednak tylko mo
wa ogólnie o niepowodzeniu w odniesieniu do wyników rozmowy spowiednika 
z elektorem. W latach wcześniejszych rozważała Teresa możliwość rozwodu, obec
nie musiała szukać innego wyjścia, ratującego poczucie jej godności. 

11 Jedynie w sposób dyplomatyczny można było przeciwdziałać tej taktyce, jak 
tego dowodzą wysiłki wychowawców. Syn guwernantki córki elektorstwa, 
hr. J. Fugger, będący w służbie u starszych synów, kazał namalować św. Maksy
miliana i św. Teresc;, polecając, by artysta nadał postaciom rysy rodziców (Ko
m a , z y 11, ki, oP. cit., s. 167 oraz ilustracje, wkładka 23) .. Znamienne, że guwer
ner F. Guidcbon wizerunki chłopcom odebrał. 
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Błąd więc, ale nie brak odpowiedzialności, przeciw czemu przemawia silna reakcja 
uczuciowa, starania o powrót, energicznie rozwijane, z apelacją do dworów euro
pejskich, szukanie kontaktów z synami, wybór Wenecji - stąd najbliżej było do 
Bawarii i miejsce politycznie neutralne. 

W związku z tymi kontrowersjami nasuwa ,ię uwaga dotycząca zdolności po
litycznych Teresy Kunegundy. W „Zakończeniu" Autor w tej płaszczyźnie porów
nuje Teresę z Marią Kazimierą, stwierdzając, że clektorowa nie dorównała talentom 
matki. Myślę, że należałoby przedtem zapytać, czy Tere;a żywiła takie ambicje. 
W Marii Kazimierze pulsowała energia arywi�tki, królowa namiętnie pragnęła 
władzy. Pozycja Teresy była odmienna z gruntu. Urodziła się królewną, nie pra
gnęła robić politycznej kariery, a swoje zadania widziała - zwłaszcza w (ym 
trudnym okresie - w uratowaniu rozbitej rodziny, którą tak jak siebie widziała 
u boku męża. Z tej dynastycznej przede wszystkim perspektywy patrzyła na Ba
warię, księstwo Maksymiliana i ich dzieci. Nie była politykiem, rola została jej 
narzucona. Inaczej widziałabym postać Teresy, tzn. w katego,iach moralnych. 
Komaszyński przedstawia ją jako kobietę dzielną. Rzekłabym - mężną, w zna
czeniu naówczas wiązanym z pojęciem Virtus, w którym mieści się wizerunek 
,,niewiast kresowych", dla których wojna była ,mgrożeniem tak stałym, że wkom
ponowanym w porządek życia, dnia powszedniego. Podróże z rodziną i całym 
dobytkiem, i z dzieckiem w łonie, zwłaszcza ta do Memmingen w ogniu wojny, 
gdy jechała do męża, były czymś naturalnym w tym kontekście. Przylega do 
takiego wizerunku obraz Teresy zajętej urządzaniem galerii w Monachium, szyko
waniem komedii na karnawał w chwili dla stolicy Bawarii krytycznej. 

Co do pozycji Teresy Kunegundy w Bawarii. Komaszy11ski ukazuje po raz 
pierwszy czynne zainteresowanie losami opuszczonego kraju, który domagał .się 
powrotu elektorowcj. Uczestniczyła z odległości w ciężkich momentach powstania 
chłopów, usiłowała przyjść z pomocą. Do niej zgłosili się wyżsi wojskowi, którym 
udało się zbiec, u niej znaleźli ratunek finansowy. Odmówiła współdziałania z oku
pacyjnymi władzami, które pragnęły wykorzystać jej autorytet \V uśmierzc:1iu 
powstania. Kiedy Maksymilianowi dwór cesarski proponował SardyniG w zamian 
za oddanie Bawarii, stała przy mężu broniącym prawa do swego dziedzictwa. Gdy 
ustalono warunki powrotu obojga, w Monachium domagano się zjawienia się clek
torowej, zanim jeszcze połączy się z mężem. Wydaje się, że te fakty przekreślają 
dywagacje historyków skuteczniej niż jakiekolwiek wyspekulowane argume11ty. 
Na płaszczyźnie oficjalnej doznała także elektorowa satysfakcji. Pokwitowaniem 
tylu cierpień i stałości był metaforyczny wizerunek Teresy Kunegundy Penelopy 
w pomnikowym panegiryku jezuickim Fortit11do ieonina, wydanym na powita!1ie 
elektorstwa w 1715 r. Ten wizerunek przeznaczony został dla potomności 1'. Dlatego
w biografii Teresy dziesięcioletni pobyt w Wenecji i towarzyszące mu wydarzenia 
stanowią punkt szczytowy. W następnym dwunastoleciu, wypełnionym sprawami 
rodzinnymi i narastającą dążnością do odseparowania siG od i.ycia dworu, staje na 
uboczu. Utraciła więź z synami. Córka - kto wie, czy nie pod ciśnieniem przykrych 
do::lwiadczeń z czasu rozłąki z rodzicami - miała za parq lat odejś.ć do klasztoru. 
Penelopa poniosła nieodwracalne szkody. Komas:!yński potwierdza opinię Hoffmana 
o samotniczym trybie i.ycia Teresy Kunegundy, ale - dodajmy - musiała uczest
niczyć w pewnych uroczystościach. Widzimy ją w 1725 r. na przedstawieniu �
rowym 11, trudno sobie też wyobrazić, by nic była obecna w cza-sie niezwykle
szumnych uroczystości weselnych jej naj�tarszcgo syna, Karola Alberta, w 1722 r.

u Wyd. Monachium 1715. Sztych wykonany na podstawie rysunku głośnego 
malarza, Bawarczyka, Kosmy Damiana Asama, reprodukowany w książce, il. 24. 

11 Hr. Wackerbart do H. J. Flemminga, Staatsarchiv zu Dresden, Korespon
denz ... , loc. 714, z dn. 24 I 1725. 
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Nie wiemy (w książce brak na ten temat wzmianki), jak ustosunkowała się do 
innych uroczystości, jak narodziny wnuczki, Marii Antonii Walpurgi (1724), przy
szłej królewiczowej polskiej. Co do synów, Autor stwierdził etykietalny chłód 
Karola Alberta wobec matki, który przejął od ojca, zmarłego w 1726 r., jego 
uczulenie na nieliczenie się Teresy Kunegundy z przywiązanymi do jej godności 
względami reprezentacyjnymi. Przykre rozdźwięki towarzyszące przeniesieniu się 
owdowiałej Teresy do Wenecji starał się łagodzić Klemens August. Może ten po
został synem w sensie uczuciowym, skoro królewicz Jakub radził siostrze, by 
osiadła przy nim w Kolonii 14• Zabrakło mi w książce kierunkowskazu nie tyle do 
lo�ów synów (bo to odrębny temat), ile do ich świadomości związków krwi, tra
dycji Sobieskich. O karierach elektorowiczów wspomniała u nas Zofia Libiszew
ska. Karol Albert i Ferdynand Maria znaleźli się na froncie antytureckim u boku 
Eugeniusza Sabaudzkiego. Ten doprowadził do małżeństwa pierwszego z nich 
z córką Józefa I, Marią Amalią. Koligacjom rodzinnym matki - według Saint
Simona - Karol Albert zawdzięczać będzie wstąpienie na tron cesarski, a jeszcze 
wcześniej F. Rakoczy zaofiaruje ich ojcu, Maksymilianowi, koronę Węgier, biorąc 
pod uwagę imię córki Jana III, cieszące się tam wielką sławą is. 

\V życiorysie Teresy wydaje się znamienny motyw Wenecji. Wybrała ją nie 
tylko w 1705 r., ale i po śmierci· męża. Rozgrywała rzecz taktycznie zręcznie, de
cydując się na to miasto bankierskie, ,gdzie zawsze Sobiescy mieli żywe kontakty, 
możliwość operacji finansowych (kredyty). Ponadto - jak wspomniałam - było to 
miejsce neutralne i drzwi do Bawarii zawsze otwarte. Teresa odziedziczyła po 
swym ojcu nie tylko wspaniałe oczy o ciężkim spojrzeniu i nadmiar .podbródków, 
�le również miłość do dóbr doczesnych. Wskazują na to takie informacje z książki, 
jak uwożenie z Wenecji w 1715 r. szkatuły ciężkiej od oszczędności (oficjalnie 
była Teresa zadłużona) i kolosalny majątek pozostawiony w 1730 r. w gotówce 
(ok. 6 milionów zł reńskich, nie licząc wartości w naturze, wśród nich kolekcja 
60 złotych zegarków). Ale istnieje jeszcze inny aspekt Wenecji, pozwalający wy
czuć wspólny rytm miasta i świata wewnętrznego, w którym człowiek pozostaje 
wolny. Wenecja to .państwo idealne, układ odniesienia w teorii państwa w Rze

czypospolitej, uosobienie wolności. I tu wysuwa się także trop kulturowy -
pośrednichvo do Polski, począwszy od renesansu aż po późny barok. W tym ro
zumieniu ·wenecja stała się dla Teresy ostatnią z ojczyzn w sferze ducha. $wiat 
sztuki, muzyka Vivaldiego, opera wenecka przewodząca Europie, ale i kształtują
ca gusty na dworze Jana III i ówczesnej polskiej elity. No, i komedia masek. 
Te czynniki określały artystyczną, estetyczną wrażliwość Teresy i w tym rozu
mieniu na gruncie Wenecji odnajdywała echa dziecięctwa i wczesnej młodości. 
To była jej tradycja. Na dworze brukselskim panował teatr francuski, tragedie 
Jyrique Lully-Quinault. Pogardliwie traktował Maksymilian upodobania żony do 
komediantów włoskich, mieniąc ich ,,nędznymi" 16• Komplementował natomiast -
jak czytamy - znawstwo Teresy w odniesieniu do muzyki i wokalistyki włoskiej; 
chciała zaa!1gażować :i.a dwór Vivaldiego. Uderza llie tylko kultura muzyczna clekto
rowcj, ale i zachłanność na te!1 rodzaj przeżyć_ Dzięki pracy Komaszyńskiego, jego 
·wni�liwym dociekaniom materiałowym można postawić Teresę obok jej równie
wybztałconego l wrażliwego rodzeństwa. tzn. Ąleksandra i Konstantego (o Ja
kub:e wiemy na razie znacznie muiej, poza jego zafascynowaniem kompanią G. Na
:iinicgo).

Książka podsuwa ,viele innych tematów do refleksji, w tym jej wielka, bo in
spirująca wartość. Należy tu domena zainteresowań malarotwem, tak dla So-

ka, 

u P-0r. Cz a r ko wski - Go lej ew ski, op. cit, s. 868. 
15 z. Li b is z o ws k a, Rócl Sobieskich w Europie po śmierci
XX.XV, 1980, nr 2, s. 365). 
15 Ko ma s z y 11 s k i, op, cit., s. 83. 

Jana III (Sobót-
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bieskich charakterystyczna. Ich zakres nie ogranicza się jedynie do kolekcjoner
stwa, tj. merkantylnej namiętności posiadania rzeczy cennych czy niezwykłych. 
W dążeniach d zieci Jana III szczególnie silny wydaje się motyw sławy rodu. 
Galerie w Żółkwi, Oławie, Wenecji (nie mó wiąc o kolekcji samej królowej) ekspo
nowały g łównie portret. WznO'sili w ten sposób zapoczątkowany przez ojca gmach 
pamięci. Czyż nie jest tego dowodem w odniesieniu do Teresy portret Kara Mus
tafy obok portretów rodziny? 17 Ale poza tym impulsem równie ważny jest wzgląd 
ściśle estetyczny. Bardzo wcześnie ujawnia Teresa Kunegu nda żywy stosunek do 
sztuki. Podaje Autor, że gdy podczas powitania przez Antwerpię zwiedziła dwie 
s�oły malarskie i galerię obrazów, o'kazała „dużą ciekawość". Później donosiła 
mężowi z Wenecji o wrażeniach z galerii ks. Mantui. Miała przy sobie nadwornego 
ma larza, Francuza Dominika Nolleta jako konsultanta przy zakupie obrazów. 
Aktywność Teresy posuwała się dalej: zamawiała portrety u weneckich mistrzów, 
sugerując zapewne wybór modelek 1s. Kryteriów estetycznych, jakimi się kierowała, 
nie znamy, dwa jednak centra - Wenecja i Niderlandy - były tradycyjnie bliskie 
polskiemu odbiorcy. 

Poświęciłam najwięcej uwagi osobowości Teresy Kunegundy. Bogata fakto
grafia nie przytłacza postaci, ale ją rozświetla. Uwzglę·dniając to, co typowe, nie 
niszczy tego, co niepowtarzalne - indywidualności. Mieści się w niej i anegdo
tyczna Pupusieńka, i nieszczęśliwa żona, której ·stereotyp utrwalony przez opubli
kowanie listów Teresy do brata przez J. T. Lubomirskiego 19, a także w pewnym 
stopniu przez Hoffmana, opanował na długo wyobraźnię zbiorową. Nie będę ucie
kać się do ujęcia postaci w sumującą formułkę, nie wyczerpałam wszystkich treści 
osobowość tę konstruujących. Ale trzeba nawiązać jednym zdan iem do systemu 
wartości wyznawanego przez Teresę Kunegundę. Wyraził się on m. in. w obronie 
idei rodziny, tej, którą przyjęła za wzorem nie tylko swego domu, ale w panują
cych w Polsce kategoriach moralnych oddających żonie i matce najwyższe miejsce 
i godność. Nie było w nich miejsca na żadną maitresse en titre, nie mówiąc o tole
rancji dla pomniejszych. W sytuacji, gdy matka była elektorową, chodziło ponadto 
-0 honor domu. 

Postać Teresy w pracy Koma,:zy11skiego wystepuje w dialektycznym związku 
z dwojgiem głównie partnerów, na których pada nowe światło. Maksymiliana po
znajemy w płaszczyźnie jego ambicji politycznych, ale ró wnież prywatnie, w sy
tuacjach intymnych. ,,Rozpustny książę" - jak chcia ł Fenelon 20 - to także wo
jownik w wiełkim stylu, wykwintny po francusku dworak i nie zawsze konsek
wentny autarcha. I jakże utalentowany epistolograf. Maria Kazimiera z nieco 
impulsywnego „polityka" przedzierzga się w pełną rozwagi, doświadczoną matkę . 
. Jest to też książka o Sobieskich, o w,szymkich socjokui.turowych uwarunkowa
niach, budząca wiele refleksji różnego rodzaju. Jed·ną z nich jest zamyślenie nad 
wspólnotą losów rodów, z którymi �ię wiązali - były to rody dogasające. Zawdzię

czamy Autorowi \\'1)ro\'vadzenie do naszej świadomości tych i innych nie poruszo
nych tu spraw związanych z istnieniem Teresy elektorowej bawarskiej. Umownie 
nazwana przeze mnie „Bawaria", stanowić będzie w badaniach nad ,rodem nowy, 
istotny układ odniesienia. 

Na zakończenie parc: ·słów o stronie wydawniczej. Udostępniono nam po raz 
pierwszy portrety z galerii Witteisbachów. Język plastyki przekazuje to, czego nie 
da się wypowiedzieć słowem. Dzięki niemu obcujemy ze światem doraźnie żywym, 

11 Portret w weneckiej rezy<lcncji Teresy, Kom as z y i1 ski, op. cit., �- 125. 
1s Kom as z y ń ski, op. cit., s. 111. Ciekawe, wybrała damy czy dziewczyny 

z weneckiego campiello? 
rn Listy Teresy Kunegundy Sobieskiej, elektorowej bawarskiej, wyd. J. T. L. 

lJan Tadeusz Lubomirski] (B\blioteka Warszawska. t. 146, Warszawa 1877).
20 L ibi s z o w s  k a, OP, cit., s. 362. 
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mówiącym „o'd siebie", poza sferą zcerebralizowanego języka naszej rzeczywistości, 
którego niewystarczalność sta je się coraz bardziej widoczna. 

Dodatek stanowi osobną jednostkę edytorską, ma swojego redaktora. Jest nim
Grzegorz żurek, do którego muszę zgłosić kilka zastrzeżeń. 1. Uzupełnienia do Dia

riusza podróży, pochodzące z innych relacji, zamieścił po tekście, a to narzuca 
konieczność ciągłego przerywania lektury dla odnalezienia danego uzupełnienia. 
Wystarczyło wprowadzić te obce wtręty w nawiasach klamrowych. 2. Komentarz 
osobowy: brak niektórych nazwisk osób wymienionych w Diariuszu wedle ich ty
tułów lub godności. 3. Komentarz rzeczowy: nie obja�niono - Akademia jezuicka 
we Frankfurcie (to słynna Viadrina); ,,bideł" (pedel); ,,karta drukowana" (panegi
ryk, ważny element scenariusz a staropolskich mgresów). Objaśnienia mylące lub 
nieprecyzyjne: ,,stać na tumie" wyjaśniono „w zabudowaniach katedralnych". 
Chodzi o Ostrów Tumski (a więc „na Tumie") lub Wyspę Tumską w Poznaniu. 
„Stalki" to nie stalle, lecz stołki, taburety wyściełane. ,,Kolet" objaśniono jako 
,,kurtka żołnierska", w istoci e zaś jest .to „krótka suknia skórzana do konnej jazdy"
(por. Gloger, Encyk1.opedia staropolska). Niezrozumiałe w tekście Diariusza: ,,doł
żański karzeł", pod którym kryje się szlachcic Dymitr Dołżański, dworzanin kró
lewicza Jakuba w Oławie, zwany karłem dla niskiej postury. 4. W transkrypcji
chyba nie uprawniona modernizacja staropolskiego imiesłowu „jadszy" na - noto
rycznie - ,,jadłszy". Czy trafnie odczytano „pan Danin"? Wydaje się, że chodzi
o Dunina, rodzinę znaną w otoczeniu Sobieskich.

Parę drobnych lapsusów przytrafiło się i Autorowi. Nie było pałacu w Jawo
rowie, lecz dwór. Nie znana jest ,,sala tronowa" na Zamku Warszawskim za Ja
na III. Chodzi chyba o Izbę Senatorską 21• G .. B. Lampugnani był autorem libretta
opery, kompozytorem zaś V. Agostini. W ,przekładach z francuskiego: niezręczna 
kalka językowa „Wasz Majestat". Istnieje doskonały odpowiednik: Wasza Królew
sku Mość. Podobnie z „Waszą WJ·sokości'I"· Opat ,v j�zyku pol�kim ma jedno, 
nieodpowiednie do zastosowanego w tekście znaczenie: ,,przełożony klasztoru", 
Lepiej więc posługiwać się terminem „ksiądz". Wolałabym zachować rodzajową 
subtelność w pisowni nazwiska Szwykowski, nie zaś Szwejkowski. Wreszcie -
indeks osobowy. Nie dość starannie zadbano o imiona postaci: Bethune to Lud\vik, 
Chwa!kowski, brat ::-.rnrnlaja, nazywał się Samuel, Smakers miał na imię Teodor, 
Żeligowska, według Instrukcji Jana III ogłoszonej przez Łunińskiego, ,,cześnikowa 
brac!awska", nosiła imię Katarzyny. A na zakończenie dezyderat do następnego 
wydania - prośba o tablicę genealogiczną, tzn. potomstwa Teresy. Dla czytelnika 
polskiego jest ona niezbędną pomocą, zwłaszcza że nie ma mowy w tekście o ce
sarskiej koronie Karola Alberta ani o jeg-0 córce, Marii Antonii Walpurgi, żonie 
Fryderyka Chrystiana królewicza polskiego (ślub w 1747 r.) H. 

Wanda Ros;;kowska 

K. M al is ze ws _k i, JAKUB KAZIMIERZ RUBINKOWSKI, SZLACHCIC,
MIESZCZANIN, TORUŃSKI ERUDYTA BAROKOWY, Toruń 1982, ss. 174. 

Przed 19 laty Redakcja „Kwartalnika Historycznego" zorganizowała dyskusję
nad biografistyką historyczną w Polsce. Jej genezy doszukiwałbym się z jednej 
strony w tym, co najwyraźniej powiedział Prof. B. Leśnodo·rski, że na podstawie

u J. Li 1 e y ko, Zamek Królewski, Warszawa 1976, s. 136: ,,Zmiany w Izbie 
Senatorskiej [za Jana III - W.R.J ograniczyły się głównie do przekomponowania 
ściany północnej, przy której był postawiony tron królewski''. 

n W. R os z ko wska, Potacy w rzymskiej „Arkadii'' (Pami�tnik Literacki,
R. 56, 11165, z. 3, s. 52).
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analizy wypożyczeń w sieci bibliotek public,mych obserwujemy wzrost .zaintereso
wania biografistyką 1, co zresztą potwierdzili i inni dyskutanci, wskazując na szyb
kie znikanie biografii z półek księgarskich, a z drugiej, o czym raczej nie mówiono, 
w swego rodzaju deficycie tego gatunku pisarstwa historycznego. Kilkunastoletnie 
starania o odpersonifikowanie historii dały w ,en sposób wyraźnie znać o sobie. 
Nie oznacza to, ż.e nawet w omawianym okresie nie powstały ciekawe, nie tyłka 
na „zamówienie społeczne" biografie. Celem omawianej dyskusji było nie tylko po
budzenie zainteresowania biografistyką, ale także jej ukierunkowanie, ukazanie 
nowych trendów, 'które w niej występują, oraz ostrzeżenie, że w tym gatunku 
,,najsilniej odczuwa siG nacisk historiografii tradycyjnej". 

Wydaje się, że wspomniane autentyczne zapotrzebowanie społeczne wpł>·nqło 
ria warsztat pracy historyków. W wielu oficynach wydawniczych poczęły ukaz.,·wać 
się biografie słynnych ludzi. Są to jednak najczęściej prace o charakterze popular
nonaukowym 2• Niezmiernie natomia·st rzadko spotykamy się z biografiami nauko
wymi 8• Ta ostatnia uwaga odnosi siq w szczególności do czasów nowożytnych, 
Składa się na to szereg przyczyn. Biografistyka wymaga szczególnie doświadczo� 
nego pióra, dogłębnej znajomości epoki i wiele, wiele trudu. Stąd z dużym za
interesowaniem spotka się na pewno recenzowana książka. Czytelnika przyciągnie 
jej świetny, klarowny język i wartość narracji, a przede wszystkim wyraźne za
fascynowanie Autora losami swojego bohafora. Wszystko to sprawia, że książkę 
cźyta się z zapartym tchem. 

Kim był tytułowany bohater? Ubogi, o niepewnym pochodzeniu szlachcic. uro
dzony 1 V 1668 r. w Szaflarach kolo Nowego Targu, który dzięki szczęśliwemu 
zrządzeniu losu, a może i poparciu Jana Wielopolskiego, dostał się na dwór Ja
na III Sobieskiego, gdzie był skromnym pisarzem skarbowym. Dzięki dużej zarad
ności i umiejętności wyrabiania sobie protekcji uzy�kal kolejno różne urzędy celne 
i zebrał dość pokaźny zapas gotówki. Zamieszkał następnie w Toruniu, uzyskał 
obywatelstwo tego miasta, a że był człowiekiem rzutkim, zajął się handlem i ,zyb
ko zdobył niemałą fortunę. Wykorzystując wydarzenia 1724 r., gdy po tumulcie. 
religijnym katolicy uzyskali swoją reprezentację w radzie miejskiej, z ich ramienia 
został do niej wybrany. Ten start do miejskich godności i do funkcji burgrabicl,fo 
ułatwiło mu też pełnione stanowisko poczmistrza królewskiego i poparcie ze strony 
wielu czołowych osobistości w Rzeczypospolitej. Osiągnąwszy względne powodze
nie, nie rezygnując z dalszej kariery, ciągle bowiem marzył o ponownym piasto
waniu urzędu królewskiego burgrabiego, począł wieść żywot typowy dla bogatych 
mieszczan, zakupił ziemię, wybudował dworek i oprócz typowych zajęć coraz 
więcej czasu mógł poświęcać na rozwijanie swych humanistycznych zainteresowań. 
Napisał Janinę, utwór poświęcony Sobieskiemu. Szereg pism pozostawił w ręko
pisie. Był też wydawcą dziel, które wyszły spod pióra innych pisarzy i zwykłych. 
rymopisów. Starał się także o upiększenie niektórych kościołów. Zmarł 19 XI 1749 r. 

Te skrócone silą rzeczy losy Rubinkowskiego Autor przedstawił w 5 rozdzia� 
łach. Pierwszy, stanowiący swego rodzaju tło, mówi „o środowisku polskim i ka
tolickim w Toruniu u schyłku XVII i w pierwszej połowie XVIII w." Zastrzega się 
w nim K. Maliszewski, ż.e charakteryzuje tylko najistotniejsze zjawiska. Zapowiada. 
równocześnie, że problematykę tę szerzej naświetli w przygotowywanej osobno 
pracy. W rozdziale II Autor przedstawił koleje życia Rubinkowskiego, początki 
kariery urzędniczej i nowy jej typ po osiedleniu się w Toruniu. W następnym zajął 
się „działalnością publiczną" Rubinkowskiego w tym mieście, a w IV na tle cało
kształtu jego wiedzy omówił twórczość literacką. Rozdział ostatni stanowi swego-. 

i KH, 1964, s. 727. 
i Mam na myśli m. in. prace Podhorodeckiego. 
• Ostatnio szczególną uwagę zwróciła praca Z. Wójcika o Janie Sobie�kim ...
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rodzaju podsumowanie. Ukazał w nim Autor „główne rysy portretu" swojego bo
hatera. Książka wyposażona jest w wykaz źródeł i skrótów oraz indeks osobowy. 

Koru.trukcja pracy cnie nasuwa żadnyc-h uwag. K. Maliszewski wybrał taki 
schemat, który uznawany jest powszechnie za najbardziej nowoczesny. Nie jest 
to tradycyjny opis życia od urodzenia aż do śmierci, lecz ukazanie pi:zede wszyst
kim roli Rubinkowskiego w Toruniu. 

Ta bardzo interesująca - jak starałem się to podkreślić - biografia, oparta na 
szerokim i wydaje si�, iż prawie kompletnym materiale źródłowym, nasuwa jed
nak szereg uwag, a czasami pytań. 

Pierwsza uwaga dotyczy nadmiernego rozbudowania przypisów. W części wstęp
nej odnosi się to do najnowszej literatury. Jej znajomość i umiejętność wykorzys
tania jest imponująca, ale można było skrócić odwoływanie się do niej. W dal
szych partiach w przypisach dominuje materiał źródłowy. Często spełnia on rolę 
dowodową lub ilustrującą, ale i w tym wypadku można było przeprowadzić pewną 
selekcję. Czasami dochodzi do tego, że na stronie mamy kilka wierszy tekstu, 
a pozostałą część wypełniają przypisy. 

Druga uwaga jest natury bardziej ogólnej. Celem, który przyświecał Autorowi 
przy pisaniu tej pracy, była nie tylko chęć przypomnienia tej niezwykle ciekawej 
postaci, ale także za.pewnienie jej trwałego miejsca w spuściźnie pozostałej po 
czasach saskich. O ile pierwszy cel należy uznać za w pełni osiągnięty, to w dru
gim wypadku nasuwają się pewne wątpliwości. Czy przed sformułowaniem ostatecz
nych opinii nie na1eżało zestawić twórczości Rubinkowskiego z twórczością 
innego, podobnego mieszczań�kiego erudyty? Czy Autor nie za wysoko stara się 
wywindować Rubinkowskiego? Wydaje się, że w tej sprawie bardziej jednak kom
petentni będą historycy literatury. 

Autor przeprowadził szeroką kwerendę, by możliwie dokładnie ustalić pocho
<izenie swojego bohatera. Nic krył, ie wywodził sii:: on z rodziny szlacheckiej, 
której klejnot mógł być kwestionowany (informacje z Trepki). Nie pominął też 
faktu, że jedna z gałęzi tej rodziny ze strony ojca była pochodzenia żydowskiego 
(s. 33). Informację tę zamieścił jednak w :Przypisie. Wychodził widać z założenia, że 
nie można dowierzać tradycji. Nie lekceważyłbym wartości ta'kiego przekazu, tym 
bardziej że zawarta w nim była wiadomość o zmianie nazwy miejscowości (z Ru
binkówki na Majerczykówkę) i nazwiska (z Rubinkowskich na Majerczyków). 

Dwukrotnie Autor zajął się kwestią wykształcenia Rubinkowskiego. Po raz 
pierwszy, gdy omawiał jego młodość (rozdz. II). Wyraził wówcza:s przypuszczenie, 
że syn rządcy z Szaflar uczęszczał do szkoły miejskiej w Nowym Targu. Za histo
rykami wychowania i oświaty przytacza pozytywną opinię o tego typu szkołach, 
zwłaszcza o ich programie nauczania. Ostatecznie stwierdza, że „szkoła nowotarska 
mogła dać Rubinkowskiemu wykształcenie dość powierzchowne, silnie przesiąknięte 
atmosferą kontrreformacyjnej religijności. Okazało się ono na tyle jednak wy
starczające, przynajmniej w zakresie praktycznej umiejętności posługiwania się 
łaciną w słowie i piśmie, by mógł on wkrótce .przystąpić do pełnienia ważnych 
:funkcji publicznych" (s. 35). Nie wiem, czy już w tym stwierdzeniu nie ma trochę 
prze.sady. me chodzi tylko o te „ważne funkcje publiczne". Jeden z historyków 
oświaty, na którego opinię powołuje się też K. Maliszewski, pisze: ,,W następnych 
dziesiątkach XVII w. w miarę zmniejszania się wpływów mieszczaiistwa oraz jego 
ubożenia szkółki miejskie podupadają i poziomem swoim upodobniają się do 
wiejskich szkół parafialnych. Obniża się też szczególnie w małych miastach poziom 
umysłowy i autorytet nauczycieli"'· 

Ponownie do tej sprawy .powraca Autor, gdy stara się scharakteryzować wie
.rlzę Rubinkowskiego (rozdz. IV). Tu pisze trochę szerzej na ten temat. Wspomina 

4 M a 1 i s  z e w s k i, op. cit.
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·O znajomości szeregu maksym wyniesionych z tej szkoły. ,,Tak więc obok znajo
mości języka, umiejętności sty"listycznych i praktycznego opanowania sztuki ora
torskiej Rubinkowski wyniósł ze szkoły jako główny skarb właśnie zapas takich 
drobnych wiadomości, definicji, sentencji i przykładów ... uzyskał zatem rodzaj 
wykształcenia nie odbiegający zasadniczo od rozpowsi:echnionego w Rzeczypospo
litej szlacheckiej w dobie kontrreformacji jezuickiego typu edukacji i wychowa
nia"' (s. 100). Te stwierdzenia pogłębiły moje wątpliwości. Czy naprawdę tego typu 
wiedzę dostarczała wówczas miejska szkoła w Nowym Targu? Opierając się tylko 
na wiadomościach .przytoczonych przez K. Maliszewskiego sądzę, że .pewien wpływ 
na zdobytą wiedzę przez młodego Rubinkowskiego mógł wywrzeć jego przyrodni 
brat Jan Kazimierz, ówczesny prooo-szcz nowotarski (s. 33). Trudno sobie wyobra
zić, by nie interesował się jego postępami w nauce. Później dalsze wiadomości uio
bywal poprzez samokształcenie. Pobyt na dworze królewskim przez długich 13 lat, 
i to nawet na bardzo niskim urzędzie, mógł go do takiej ,pracy zdopingować. Cały 
tok mojego rozumowania zmierza do mocniejszego jeszcze podkreślenia, że nawet 
jeśli Rubinkowski dysponował pod koniec swych lat młodzieńczych wiedzą zbliżoną 
do tej, jaką wynosili uczniowie z kolegium jezuickiego, to doszedł do tego własnym 
wysiłkiem. 

Te dwie czy trzy uwagi o charakterze dyskusyjnym w raczym nie zmieniają 
mojej jak najlepszej opinii o recenzowanej biografii. 

Krystyn Matwijowski 

BIULETYN-INFORMATOR TOWARZYSTWA POLSKO-AUSTRIACKIEGO, 

Nr 1-3 (65-67) 82, Warszawa 1982, ss. 28, 32, 27. 

Towarzystwo Polsko-Austriackie od wielu już lat wydaje swój własny Biule
tyn-Informator. Ukazuje się on w nakładzie 200 egzemplarzy, wydawanych tech
niką małej poligrafii, ale w coraz lepszej szacie graficznej. Wszysq<o wskazuje, że 
w najbliższym czasie może się on przekształcić w pismo periodyczne. Biuletyn ma 
4 stałe .działy: wiadomości, opracowania, informacji:! z :tycia Towarzystwa Pol:sko
-Austriackiego i recenzje. W pierwszym dziale zamieszczane są przedruki z prasy 
polskiej i austriackiej, informujące o stosunkach między tymi dwoma państwami. 
Szkoda, że ten swoiście zbierany materiał kronikarski ogranicza się tylko do prasy 
{:entralnej. W drugim publikowane są krótkie prace z dziejów stosunków polsko
-austriackich od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy. Uwzględniane są 
wszystkie dziedziny: od związków gospodarczych po.przez polityczne do kultural
nych. I tak przykładowo w nr 1(65) J. Cegielła pisze o najstarszym z klasyków 
wiedeńskich (J. Haydnie), T. Cieślak o Wiedniu w życiu księcia Józefa Poniatow
skiego, M. \\,"ydmuch o F. Kafce na tle tzw. kręgu praskiego. Z tych opracowań 
zamieszczonych w 3 numerach Biuletynu chciałbym zwrócić uwagę na te, które 
wiążą się z 300 rocznicą „odsieczy wiedeńskiej". W nrze 1 J. Wojtczak zajął się 
Postacią króla Jana III Sobieskiego w „Pamiętnikach" Paska (s. 1�17). W arty
kule wydobył przede wszystkim pozytywne opinie Paska o królu Janie. Warto 
było przy tej okazji pokazać, jak zmieniały :;iG te poglądy autora Pamiętnika. 

Jakże wymowny jest fakt, że opisując bitwę f)Od Podhajcami nie wspomniał on 
ani słowem, komu zwycięstwo to należało zawdzięczać 1• W czasach bowiem króla 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego Pasek znajdował się po innej stronie barykady 

1 Jego zdaniem sukces był efektem ingerencji boskiej: ,,Tegoż roku okazyja 
była pod Podhajcami, a po ,prostu wojsko nasze z Sobieskim hetmanem w oblęże
niu było od Koiaków i Tatarów, aleć przecię P. Bóg naszych eliberował" -
J. pa sek, Pamiętniki, BN, ser. 1, nr 62, Wrocław �968, s. 414.
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niż hetman Sobieski i nie krył swojego krytycznego stosunku do malkontentów t. 
W pierwszych latach panowania Sobieskiego pojawiają się wprawdzie życzliwe 
uwagi o monarsze, ale towarzyszy im głębokie milczenie o ważnych wydarzeniach 
w życiu Rzeczypospolitej. Czy było to spowodowane tylko spadkiem zainteresowań 
politycznych? Wydaje się, że nie chciał on narażać się królowi i dlatego nie dzie
lił sic; swoimi poglądami. Czasami zresztą przerywał to milczenie i wówczas wcale 
nie jawił się jako stronnik Sobieskiego. Najlepszym na to dowodem jest fragment 
notatek z r. 1676, z których przebija krytycyzm wobec tureckiej polityki Sobies
kiego•. Gdy po sejmie grodzieńskim w 1678 r. Sobieski począł reorientować swoją 
politykę zagraniczną i szukał zbliżenia z Austrią, zmienił się też stosunek Paska 
do Sobieskiego. Ta polityka była mu bliska. Zdobywając się na wiele słów uzna11ia 
dla monarchy za jego rolę w „odsieczy wiedet\�kiej", Pasek nie przemilczał jego 
potknięć, jak choćby w czasie pierwszej bitwy pod Parkanami. Z tych też wzglę
dów sądzę, że J. Wojtczak trochę jednostronnie naszkicował stosunek Paska do 
Jana III Sobieskiego. 

W nrze 2 J. S!izióski opublikował artykulik Jan III Sobieski w polskich ency

klopediach powszechnych XIX i XX w. (s. 5-11), poświęcając zawsze kilka zdań 
wydawcom encyklopedii, a także autorom obszerniejszych haseł, starał sic: następ
nie wydobyć najciekawsze myśli w nich zawarte 4• 

W nrźe 3 J. Wimmer omówił Program obchodów 300 rocznicy odsieczy wie

deńskiej w Polsce, a J. Chmura Sobiesciana XIX i XX w. w zbiorach Biblioteki 

Uniwersytetu. Wars:::awskiego (s. 10--14). Ten ostatni artykuł jest zdecydowanie 
słaby. Wprawdzie Autor próbo,vał w nim dokonać podziału „sobiescianów", ale 
żadnej grupy nie scharakteryzował, a czasami ograniczał się do wymienienia 
nazwisk np. historyków zajmujących s ię czasami Sobieskiego. 

Dział trzeci to typowa kronika, w której ukazane są różne formy działania 
Townr?.y.stwu. W o.stntnim ?.amieszcznnc �'l recenzje. I tuk ,v nrze l A, Don.1th 
omówił książkę G. Durgiela Wien 1683. 

Wydaje się, że wyrażona na wstępie nadzieja na przekształcenie Biuletynu 
w czasopismo jest możliwa do zrealizowania. Powinno ono być organem Towa
rzystwa, ale musi znaleźć szersze zaplecze w ośrodkach uniwersyteckich, w któ
rych silne jest zainteresowanie dziejami i kulturą Austrii i związkami, jakie łączy
ły ten kraj z Polską. 

Krystyn Matwijowski 

1 Tamże, s. 447. 
• ,, ... potym obóz pod żurawnem od Turków i ordy w oblężeniu, aż nasi radzi

nieradzi mus ieli straktować z nieprzyjacielem. Stanęły tedy traktaty z Turkami: 
pozwolono im Podole i Ukrainę. Aleć to traktaty niedługowieczne z nieprzyjacielem 
takim, który zawsze chciwy apetyt ma na pożarcie ubogiej ojczyzny naszej" 
tamże, s. 467. 

• Szkoda, że pominięte zostały encyklopedie specjalistyczne, np. kościelne.




