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Anke i Werner Paravicini, „Alexander  Soltan  ex Lit-
huania, ritum  Grecorum sectans". Eine ruthenisch-
-polnische  Reise zu den Höfen  Europas und zum Hei-
ligen  Land 1467-1469,  w: Zwischen  Christianisierung 
und Europäisierung.  Beiträge  zur Geschichte  Osteuro-
pas in Mittelalter  und früher  Neuzeit.  Festschrift  für 
Peter  Nitsche  zum 65. Geburtstag.  Herausgegeben von 
Eckhard H ü b n e r, Ekkehard K l u g und Jan K u s -
b e r (Quellen und Studien zur Geschichte des östli-
chen Europa, Bd. 51), Franz Steiner Verlag, Stutt-
gart 1998, s. 367-401; Lidia K o r c z a k , W  kręgu 
litewskich  zwolenników  unii kościelnej  w drugiej  poło-
wie XV  wieku,  w: Polska  i jej sąsiedzi  w późnym śred-
niowieczu,  pod red. Krzysztofa  O ż o g a, Stanisława 
S z c z u r a , Towarzystwo Naukowe „Societas Vistu-
lana", Kraków 2000, s. 323-332. 

Postać Aleksandra Sołtana (zm.1495), wysokiego urzędni-
ka litewskiego pod koniec panowania Kazimierza Jagiellończy-
ka, stanowi klamrę łączącą  obie wymienione prace. Anke i Wer-
ner Paravicini zainteresowali się przede wszystkim wielką  po-
dróżą,  która go zawiodła pod koniec lat sześćdziesiątych  XV w. 
na szereg dworów europejskich (łącznie  z papieskim) i do Zie-
mi Świętej. Zachowany w archiwum rodzinnym Sołtanów zbiór 
oryginalnych dokumentów dotyczących  tej wyprawy, składający 
się z pism polecających  poszczególnych władców, został anoni-
mowo (nie bez usterek) opublikowany już w 1862 r. (Aleksan-
der  Sołtan  szambelan Karola  Zuchwałego  i kawaler  Złotego  Ru-
na, „Przegląd  Poznański" 33, 1862, s.1-16; w 1996 r. teksty te 
zostały, jak się dowiadujemy, opublikowane także na Litwie) 
i znalazł się tym samym w kręgu zainteresowań nauki polskiej 
(zajął  się nim m.in. A. F. Grabski). Autorzy niemieccy odnaleźli 
w paryskiej Bibliotece Narodowej (n. a. fr.  7978 i 7973 nr 33) 
dwa nieznane dotąd  dalsze dokumenty dotyczące  wielkiej wy-
prawy A. Sołtana i je opublikowali (s. 369-371). Są  to doku-
menty rekomendacyjne wystosowane przez Kazimierza Jagiel-
lończyka do króla Francji Karola VII 20 IV 1467 r. (nie najle-
piej świadczy to o stopniu poinformowania  dworu jagiellońskie-
go, skoro Karol VII zmarł już w 1461 r., ale autorzy taktownie 
dodają  [s. 401], że także Ludwik XI był kiepsko poinformowa-
ny, jeżeli w 1463 r. wysyłał list do „Władysława", króla Polski!) 
i cesarza Fryderyka III do króla Ludwika XI 1 XII tego samego 
roku. W dalszej części rozprawy autorzy dokonali reedycji po-
zostałych, znanych już z wydania z 1862 r., dokumentów, prze-
chowywanych obecnie w warszawskiej Bibliotece Narodowej, 
Rp. akc. 5139, zaopatrując  je w dokładny aparat krytyczny i po-
prawiając  miejscami niewłaściwe odczyty pierwszej edycji. Przy-
pomnijmy, że chodzi w kolejności o dokumenty Kazimierza Ja-
giellończyka, cesarza Fryderyka III (w obu przypadkach daty 
wystawienia identyczne jak we wspomnianych dokumentach dla 
króla francuskiego),  papieża Pawła II, Ferdynanda I króla Nea-
polu i Sycylii, Galeazzo Marii Sforza  księcia Mediolanu, Alfon-
sa V króla Portugalii, Karola Zuchwałego księcia Burgundii (2) 
i Edwarda IV króla Anglii. W części końcowej artykułu autorzy 
krótko przedstawiają  postać Sołtana, jego stanowisko w spra-
wach wyznaniowych (s. 392), znacznie dokładniej zatrzymując 
się na omówieniu trasy podróży oraz miejscu podróży Sołtana 
w podróżniczym piśmiennictwie europejskim późnego średnio-
wiecza. Omawiają  również honory i odznaczenia, jakich polsko-
litewski podróżnik doznał w Europie; przypisywanie mu w polskiej 
literaturze (tak również L. Korczak, zob. niżej, na s. 330) orde-
ru Złotego Runa, jak wykazują  autorzy, polega jednak na nie-

porozumieniu. Co do możliwych motywów podróży, autorzy 
dopuszczają  również silnie przez polskich autorów akcentowa-
ny motyw zabiegów o unię religijną  pomiędzy katolikami a pra-
wosławnymi, ale go nie przeceniają.  Na uwagę zasługują  poda-
ne w przyp. 8 na s. 368 nieznane dotąd  dane źródłowe z rachun-
ków dworu burgundzkiego, dotyczące  wcześniejszej (1438-1442) 
podróży Piotra i Szymona „de Sodowia", „Sodowart", czy „de 
Stamothuli [...] du pays de Poulaine" w służbie księcia Burgundii. 

W akcentowaniu rzekomo (przede wszystkim) prywatne-
go charakteru podróży Sołtana A. i W. Paravicini posunęli się 
chyba jednak zbyt daleko, jak zdaje się wynikać z (wywód prze-
prowadzony najwyraźniej bez znajomości ich rozprawy) argu-
mentów przytoczonych przez Lidię Korczak (s. 329-331). Główny 
ciężar tej rozprawki spoczywa jednak na wykazaniu (nie po raz 
pierwszy zresztą  w polskiej nauce!) nieautentyczności prounij-
nego listu metropolity-elekta kijowskiego Misaela z 1476 r. (na 
przedostatnim miejscu wśród dostojników świeckich wymienio-
ny został tam Aleksander Sołtan), który zdaniem autorki został 
sfabrykowany  (niezbyt umiejętnie z punktu widzenia formalne-
go, ale nie bez pewnego wyczucia ówczesnych stosunków kon-
fesjonalnych  na Litwie) na początku  XVII w. z inicjatywy met-
ropolity Hipacego Pocieja (tak już wcześniej Jan Fijałek). Arty-
kuł L. Korczak stanowi zatem ostrzeżenie przed ciagle żywą 
w nauce polskiej (zob. W. Hryniewicz, Prekursor  unijnych dążeń 
Rusinów. Memoriał  unijny metropolity  Mizaela  (1476),  w: Unia 
brzeska.  Geneza, dzieje  i konsekwencje  w kulturze  narodów  sło-
wiańskich,  red. R. Łużny i in., Kraków 1994, s. 54-65) pokusą 
brania tego kontrowersyjnego tekstu za dobrą  monetę i kreo-
wania Misaela na „prekursora" unii brzeskiej. Rzecz jasna, nie 
przesądza  to kwestii istnienia i wpływów dążeń  pojednawczych 
po unii florenckiej  na Litwie i Rusi. 

J.  S. 

Listy  polskie  XVI  wieku.  Pod red. Kazimierza R y -
muta. T. I: Listy  z lat  1525-1548 ze zbiorów Włady-
sława Pociechy,  Witolda  Taszyckiego  i Adama Turasie-
wicza. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, 
Wydział Filologiczny, Kraków 1998, ss. XIV + 504. 

Wydawca na wstępie zwraca uwagę na rozwój epistologra-
fii  polskojęzycznej za ostatnich Jagiellonów i wyznacza ramy 
chronologiczne (1500-1600) publikacji, nie oznaczając  — bo 
o to trudno — jeszcze liczby tomów. Zaczyna zaś od Piotra 
Tomickiego i zbiorów Biblioteki Kórnickiej, przez co nawiązuje 
do fundamentalnej  i niemal zamarłej po latach edycji Acta To-
miciana. Ów list biskupa krakowskiego do nie oznaczonego raj-
cy bocheńskiego datowany na pierwsze dni lutego 1525 r. ot-
wiera listę 185 tekstów, z których ostatni — anonimowy — 
z 1548 r. zawiera opis uroczystości żałobnych po śmierci Zyg-
munta Starego na dworze cesarza Karola V w Augsburgu. 

Teksty są  paralelnie podane w oryginale i obok w translite-
racji i transkrypcji (dokonali jej Marian Borecki, Anna Karasio-
wa) pod kierunkiem Marii Karpluk, która zaopatrzyła każdy 
list w komentarz językowy objaśniający  wyrazy dziś nie używane 
lub mające  inne znaczenie. Z pewnością  wdzięczni będą  wy-
dawcom oraz patronującej  edycji PAU językoznawcy, ale prze-
de wszystkim historycy, którzy uzyskali bogaty i czytelny dzięki 
komentarzom materiał źródłowy do czasów Zygmunta Starego. 
Czekali od czasu, kiedy (1976-1978) w „Biuletynie Biblioteki 



218 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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-


