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Jagiellońskiej" ukazały się prezentacje listów z lat 1500-1556 
pióra W. Pociechy, W. Taszyckiego i A. Turasiewicza. Dalszy 
ciąg  materiałów z tych kolekcji ukaże się w tomie II. Teraz K. Ry-
mut liczy na znaczne poszerzenia kolekcji i zapowiada w osta-
tnim tomie zamieszczenie indeksów osób i miejscowości wraz 
z komentarzem historycznym. 

M.  K. 

Listy  króla  Zygmunta  Augusta do  Radziwiłłów.  Opra-
cowanie, wstęp i komentarze Irena K a n i e w s k a , 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, ss. 648. 

W luksusowo wydanym tomie, który wzbudzi uznanie 
czytelników zainteresowanych historią  polityczną  i kulturą  sta-
ropolską  a będzie też pomocny badaczom Wieku Złotego, ze-
brana została niemal w komplecie korespondencja ostatniego 
Jagiellona z przedstawicielami najpotężniejszego wówczas rodu 
litewskiego, z którym zresztą  związał  się poprzez swe drugie 
małżeństwo. Konkretnie z sześciu osobami — spośród 365 li-
stów obejmujących  ćwierćwiecze 1547-1572 adresatką  2 jest 
„Radziwiłłówna", 5 — jej matka, Barbara z Kolów, 8 — Miko-
łaj Krzysztof  Sierotka, 1 — Krzysztof  Piorun, przede wszystkim 
zaś ich ojcowie: Mikołaj Czarny (132) i Mikołaj Rudy (217). Ze 
szwagrem król korespondował intensywnie przed a zwłaszcza 
po śmierci kanclerza; o ile do tego niemal wyłącznie  pisywał od 
schyłku 1562 do maja 1565 r. (50 razy, do ówczesnego wojewo-
dy trockiego wtedy zaledwie 6 razy), to z ostatniego siedmiole-
cia życia monarchy zbiór zawiera 60 listów. 

Informacja  na odwrotnej stronie okładki, skierowana do 
czytelnika o przygotowaniu ogólnym, prezentuje dzieło profes-
jonalnie, zawierając  podstawowe wiadomości. Dla badacza zaś 
całość stanowi niemal kompletny dla tematu materiał źródłowy, 
rzadko dostępny, zweryfikowany  przez Wydawcę w konfrontacji 
w archiwalnymi oryginałami. Charakter wstępu dowodzi, że za-
dbano w nim o klarowną  informację  ułatwiającą  lekturę tek-
stów związanych  z jedną  z najciekawszych postaci na polskim 
tronie — najpierw ukazuje ona adresatów królewskiej kore-
spondencji (pomija natomiast króla), następnie omawia dotych-
czasowe edycje listów władcy do Radziwiłłów, zasady edycji i cha-
rakterystykę korespondencji. 

Inicjatywa wydawnicza zasługuje na uznanie, trud włożo-
ny w jej realizację również, czego dowodzą  dotychczasowe o Li-
stach opinie, również te nie pozbawione elementów naukowej 
krytyki. 

M.  K. 

JanWielewicki SJ, Dziennik  spraw domu zakon-
nego OO. Jezuitów  u św. Barbary w Krakowie  1630-
-1639. T.5. Z maszynopisu Jana P o p l a t k a SJ 
przygotował do druku oraz uzupełnił przypisami 
i indeksami Ludwik G r z e b i e ń SJ, Wydział Filo-
zoficzny  Towarzystwa Jezusowego — Wydawnictwo 
WAM, Kraków 1999, ss. 597. 

Jan Wielewicki (ok.1566-1639), aktywny pisarz polemicz-
ny i historyk swego zgromadzenia, zapisał się w pamięci potom-

nych przede wszystkim jako autor ogromnego objętościowo 
i cennego ze względu na swą  zawartość dzieła pt. Historicum 
diarium  Domus Professae  Societatis  Jesu  Cracoviensis,  obejmują-
cego sześćdziesięciolecie 1579-1639. Z placówką  tą  był szcze-
gólnie związany,  bowiem na jej czele stał trzykrotnie (1619-23, 
1629-33, 1636), wcześniej nadto jako kaznodzieja u św. Barbary 
(1602-04); był też związany  z Toruniem, Poznaniem, Kaliszem, 
Wilnem i Przemyślem. Cztery pierwsze tomy zostały opubliko-
wane przez krakowską  Akademię Umiejętności w serii Scripto-
res Rerum Polonicarum  (t.7. 10, 14 i 17), ostatni musiał czekać 
równo sto lat na druk, choć próbowano go ogłosić parokrotnie 
— najpierw w początkach  okresu międzywojennego inicjatywie 
patronował ks. Stanisław Bednarski, ok. 1950 r. zaś — na zlece-
nie PAU — rękopis przygotował wraz z komentarzami Jan Po-
platek. Musiało jednak upłynąć  pół wieku, zanim się ukazał, 
zamykając  w ten sposób całość najbardziej znanego dzieła Wie-
lewickiego. Ks. Grzebień dokonał weryfikacji  słabo czytelnego 
maszynopisu, porównując  go z innymi kopiami Diariusza, opa-
trzył go też indeksami osób, miejscowości i rzeczy. 

Studium Poplatka pt. Jan  Wielewicki  i jego „Diariusz"  przy-
pomniano w 1969 r. na łamach „Odrodzenia i Reformacji  w Pol-
sce" (t. XIV, s. 59-88), anonsując  jego przygotowanie do druku 
(podano tam, że jest to tom czwarty a nie — jak w rzeczywisto-
ści — piąty)  i złożenie maszynopisu w Zakładzie Dokumenta-
cji i Informacji  Instytutu Historii PAN w Krakowie. Obecnie to 
wnikliwe studium źródłoznawcze poprzedza właściwy tekst, skła-
da się zaś z obszernego, obfitującego  w szczegóły biograficzne, 
curriculum vitae Wielewickiego oraz wnikliwej charakterystyki 
zawartości dzieła powstałego z pasji dokumentalisty przy pełnej 
aprobacie ze strony zwierzchności zakonnej. Autor nie unikał 
kontrowersyjnych ocen w stosunku do konfratrów,  nie obawia-
jąc  się subiektywnych reakcji a nawet niechęci z ich strony. Dla 
okresu początkowego,  historycznego, miał materiały gromadzo-
ne przed jego przybyciem do Krakowa, wydarzenia z własnego 
pobytu u św. Barbary relacjonował już wtedy, kiedy miał za so-
bą  aktywność pisarską  i organizacyjną.  Diariusz to przede wszyst-
kim skrupulatna relacja o sprawach domu profesów,  w tle jed-
nak nie brakuje danych o prowincji polskiej jezuitów oraz o ca-
łym zakonie, ze spraw ogólnych wiele zyskają  badacze Krakowa 
drugiej ćwierci XVII w., mniej — ale również — szukający  in-
formacji  o ówczesnych dziejach Rzeczypospolitej. Niektóre wy-
darzenia zostały zrelacjonowane z barwnymi szczegółami, o bo-
gactwie wspominanych postaci świadczy ich wykaz w indeksie 
osobowym, gdzie dominują  duchowni (obok zakonników zwła-
szcza biskupi), ale sporo miejsca zajmują  też świeccy, przede 
wszystkim możnowładcy, nie brakuje też mieszczan; na wielu 
stronach występują  Zygmunt III i Władysław IV, wielokrotnie 
też spotykamy książąt  Jana Alberta i Jana Kazimierza. 

Omawiany tom znacznie wzbogaca podstawę źródłową  do 
badań nad XVII wiekiem, ale należy utwierdzić wydawców w wy-
rażonej w przedmowie myśli o polskiej edycji całego dzieła. Oby 
nie przyszło na nią  czekać tak długo, jak na V tom Diariusza. 

M.  K. 

Полацтая  пакртшш, апрацоука й укладаньне 
М1хася Бауяов1ча,Саф1я, Полацак 2000, cc. 85. 

Staraniem greckokatolickiej wspólnoty na Białorusi ukazał 
się zbiór dokumentów dotyczący  wypadków połockich. 11 lipca 
(30 czerwca starego stylu) 1705 r. w cerkwi unickiej pod wezwa-


