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wyciągiem z Haura (Sobolewskij str. 117 i 118)? z przytoczonych 
kilku »Reguł« trudno cośkolwiek wnioskować. »Ot knigi glagolemyja 
Tefologii« jest tylko urywek (o antykryście) z Compendium theolo
giae t. j. z (obszernego) Lucydaryusza polskiego (str. 230 i 231).

Nie wymieniamy dalszych tytułów, musielibyśmy chyba wszystkie 
wyliczać; nadmieniamy tylko, że opis Medyny przez Ludwika jest 
dziełkiem L. Vartomano; że »Desiderosus« nie jest dziełem Bellarmina; 
że dziwi nas nieco konkluzya autorska, powtarzająca się częściej : tłu
macz umiał po grecku, bo pisze Kikeron itp., ależ do takiej pisowni 
dochodził on i bez wszelkiej znajomości greczyzny, drogą samej tra- 
dycyi. »Hippika« (str. 112) jest Dorohostajskiego, bez zmian (tłuma
czona dwa razy); »Ochotniczyj porjadok« jest wprawdzie tłumaczeniem 
z Jana Ostroroga (»Jannom Zaharskim«) z wydania 1649. r., lecz 
tekst zupełnie odmienny, jeszcze raz go odmieniono w druku 1785. r. 
(»Psowyj ochotnik«); jest i trzeci podręcznik chowu koni (str. 115), 
pochodzenia polskiego, bliżej nieokreślonego. A takich książek jest 
więcej, może i białoruska Gwiazda przeświatła« (o czci i cudach 
Matki Boskiej), tłumaczona na cerkiewne r. 1668., pochodzenia 
polskiego.

Powtarzamy, praca prof. Sobolewskiego daje tylko surowy ma- 
teryał i to nie kompletny, uzbierany z największą pilnością i gorliwo
ścią z źródeł, nam niemal niedostępnych, dotyczący epoki nam mało 
znanej a tyle ważnej i dla nas i dla naszej historyi i misyi cy
wilizacyjnej. Witamy ją dla tego z najżywszem uznaniem i wdzię
cznością.

Aleksander Brückner.

A r c h iw u m  do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wyda
wane przez Komisyą itd. Tom X. W Krakowie, nakładem Akade

mii. 1904. Str. 631 wielk. 8vo.

»Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego« przez Wrocławianina, dra 
R. A b i c h t a , rozpoczyna tom (str. 1 — 34) ; zebrał p. A. wszystkie 
znane źródła, dodał wypiski z aktów sądowych, wymienił i opisał 
w krótkości liczne dziełka poety, wszystkich jednak nie odszukał nie
stety ; większa część ich zaginęła, może bezpowrotnie. Do jego mate 
ryałów przybyły tymczasem (druk całego tomu ciągnął się przez lata) 
kwity skarbowe »zasłużonego myta« p. trukczasza z r. 1598 : więc
i w tym roku jeszcze nie rzucił Żbylitowski dworzaństwa i domyślamy 
się teraz, jakiego rodzaju były »uczynności« p. Hiac. Młodziejowskiego, 
za które mu Zb. »Żywot szlachcica na wsi« r. 1597. poświęcił ; Mło- 
dziejowski był przecież podskarbim nadwornym, więc się Zb. ciągle 
z nim »liczył«. W dodatku umieścił A. kilka poezyi, laudes na dzieła 
Bielskiego, odnoszące się nie do kroniki polskiej, lecz do kroniki ca
łego świata (w oryginale chyba nie ma formy : wydrążyli — pewnie
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wydrożyli !) ; wiersze Dzierżanowskiego i Smolika, Niegoszewskiego pol
ski wiersz i Kondyeyą Szlachecką — Jerzego Szlichtynga, nie Zbyli- 
towskiego ! Praca skrzętna i sumienna, wiele nowego, dla braku ma- 
teryału nie przynosi, po za ramy życiorysu nie wykracza, poety nie 
ocenia głębiej ani stanowiska jego nie oznacza.

»Polskie indeksy książek zakazanych. Rozprawka bibliograficzna. 
Skreślił Dr. Z. C e l i c h o w s k i «  (str. 35—45): przedruk ustępów, 
polskich ksiąg dotyczących z indeksów r. 1603., 1604. i 1617, bez 
obszerniejszych uwag. Uzupełnialiśmy je w »Pamiętniku Literackim« 
II., str. 59 — 67 i 216; dodajmyż jeszcze kilka pozycyi: »Pisęci I. a 
Martowice responsio ad X. rationes E. Campiani« —  Pisecius był 
aryanem i wpisał się jako aryanin do albumu Lubienieckiego ; odpowiedź 
jego wyzwało wydanie krakowskie owych »X. rationes« z r. 1605. 
(Estreicher XIV. 34 cytuje i jakieś Vita i epistolae z tegoż r. 1605,. 
ale to będzie chyba tosamo; przetłumaczyli na polskie »X. rationes« 
Skarga na polecenie Batorego a lekarz G. Wilkowski na polecenie 
Rozrażewskiego, biskupa kujawskiego. P. Estreicher twierdzi »trudno 
dojść, jak się to stało, że w tym samym roku wyszły« w Wilnie oba 
tłumaczenia ; trudności niema jednak żadnej, Wilkowski dowiedziawszy 
się o tłumaczeniu Skargi, swoje chciał zarzucić, »aż mię pisaniem 
swym między innemi namowami niepilność drukarską wspominając, 
sam X. Skarga do wydania ich przymusił«. Oba wydania dobrze się 
mogły ostać, gdyż Wilkowski korzystając z sposobności, z spółwy- 
znawcami niedawnymi, z Aryanami , polemizował i o swoje Przyczyny 
Nawrócenia z nimi i Źarnawczykiem się rozprawiał. »Refutacya książek 
X. Jak. Wujka«, dzieło aryańskie, na które się P. Statory w »Obro
nie« powołuje. »Ostorod Scotus disputatio cum Hier. Povodovio«, jest 
to pismo »zboru Śmigielskiego w Dysputacjej Ostrowodowej z ks. Po- 
wodowskim«, cytowane nieraz u J. Petrycjusa, krotka przestroga etc. 
z 1600 r. »Widawiensis Albertus« jest aryanin również. Gzy Kosmius 
n:e jest tosamo co Mundius? (znany z Rojzyusza wierszy, wileński 
rajca ?).

»Protokoły procesu X. Andrzeja Czarnkowskiego z 1549. i 1550. 
roku wydał dr. Ant .  K a r b o w i  ak« (str. 46—69): historya rozpró
szenia żaków krakowskich, tu z źródeł kapitulnych wyłożona; z wszyst
kich razem utrwalił wydawca jej przebieg chronologiczny.

»Wizyta szkół gimnazyalnych w czterech nowych departamentach 
Księstwa Warszawskiego w r. 1810.«, wydał tenże (A. Κ.). str. 70— 
158: raport wizytatora, dra Michała Dymidowicza z Krakowa, o stanie 
szkół poaustryackich w Krakowie. Chełmie, Białej itd., o gronie 
nauczycielskiem, o książkach i mapach itd., z indeksami szczegó
łowymi.

»Pięć listów Łuk. Górnickiego do Mik. Krz. Radziwiła« wydał 
Dr. Ant ,  M. K u r p i e l  (str. 159— 167) z papierów paryskich po Karolu 
Sienkiewiczu, przyczynki do biografii i ortografii poety, traktują o sprawach 
majątkowych i nowinach politycznych, krytykują polski tryb życia wy— 
stawny (najazdy gościnne) a szczupły litewski.
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»Akta sądowe z wieku XVI. użyte jako materyał do życiorysu 
Jana Kochanowskiego zebrał i wydał R o m a n  P l e n k i e w i c z «  (str. 
168 — 304) : 593 dokumentów, głównie spraw majątkowych dotyczą
cych, z tych dwie trzecie w całości, resztę w wyciągu podano ; co się 
z nich dla biografii i genealogii Kochanowskich wyłowić dało, umieścił 
R. P. w biografii pomnikowej — więc podarowalibyśmy jemu te wy- 
piski, nie przynoszące nic więcej nowego ; pilność szperacza po
dziwiamy.

»Wizyta jeneralna szkół i zakładów edukacyjnych w guberni 
Mińskiej odbyta w roku 1819.« przez Józefa Twardowskiego, z archi
wum rodzinnego Twardowskich w Weleśnicy, wydana przez p. T w a r 
d o w s k i e g o  (str. 305—631), niestety bez indeksów. Wizyta bardzo 
starannie przeprowadzona i z równą starannością napisana, była sto
pniem do karyery uniwersyteckiej późniejszego rektora. Oprócz rapor
tów Józ. Tw. (i Ign. Brodowskiego) obejmuje wydawnictwo i korespon- 
dencyę urzędową z rektorem Malewskim i z przełożonymi szkolnymi. 
Dla historyi oświaty na Białej Rusi rzecz to pierwszorzędnej wagi ; 
dla biografii nauczycieli i trybu uczenia prawdziwa to kopalnia.

Aleksander Brückner.

»Suszko A le k s a n d e r .  Petro Skarga w oficijalnij rosijskij nauci. 
Zamitky do studyi A. Stelmaszenka : Połytyczeskaja diejatelnost 
Petra Skargy. Widbitka z Zapysok Nauk. To warz. im. Szew- 
czenka. T. 54. U Lwowi 1903. str. 1—42. — t e n ż e :  Epizod 
i  żytia Petra Skargi, ibidem T. 56. R. 1904. str. 1—24. z dwoma

podobiznami.
Pierwsza z wymienionych rozprawek zasługuje jedynie na wzmiankę 

bibliograficzną. Jest to odpowiedź, a raczej recenzya rosyjskiej pracy 
Stelmaszenka o Skardze p. t. »Polityczna działalność Skargi«. Sama 
praca Stelmaszeńki niema dla nauki najmniejszej wartości ; dowolne 
odpisywanie z polskich źródeł i opracowań, korzystanie z nich bezkry
tyczne, nieznajomość przedmiotu, to jej cechy — i to też wykazuje 
recenzya p. Suszki.

Ciekawszą jest rozprawka druga. Dwa oryginalne listy Skargi, 
jeden z r. 1568. (13/XI.), drugi z r. 1569. (26/11.), z Krakowa 
i Rzymu, oba do Kromera, dały powód i impuls autorowi do jego 
pracy. Listy te znalazł p. Suszko w kodeksie Jagiell. nr. 28, zawiera
jącym niewydane dotąd listy Hozyusza i współczesnych. Wydał je też 
w swej pracy, w przedruku i podobiznach autografów — gdyż są to 
ze znanych dotąd oryginalnych listów Skargi najwcześniejsze1) i wt em 
leży główna zasługa jego publikacyi.

9  Najwcześniejszy i do tego polski list Skargi, niestety z kopii wydany, 
bo oryginału niema, jest z r. 1566. List to do Anny Tomaszewiczowej, córki


