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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-
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niem św. Zofii  na zamku Piotr I z towarzyszącymi  dworzanami 
zamordował kilku bazyliańskich zakonników. Powodem gnie-
wu monarchy miało być użycie w rozmowie z nim przez jedne-
go z bazylianów słowa „schizmatycy". Przekazy źródłowe zgod-
ne są  co do przebiegu rozmowy z wyjątkiem  ostatniego zda-
nia. Według Aleksego Derugi wydaje się niewątpliwe,  aby pad-
ło w nim słowo „schizmatycy" (Piotr  Wielki  a unici i unija ko-
ścielna 1700-1711,  Wilno 1936, s. 102-103). 

Zbiór dokumentów poprzedza, wydrukowany prawie w ca-
łości i tłumaczony na język białoruski, wstęp do cytowanej pra-
cy Derugi. Uzupełnieniem tego tekstu jest sporządzony  przez 
Mihasja Baujaowicza wykaz ofiar  i świadków zdarzenia wystę-
pujących  w relacjach dotyczących  wypadków połockich. Przy 
każdym z nich podane są  źródła, w których występują  oraz ze-
stawione różnice w poszczególnych relacjach. 

Historia  o pozabijaniu Bazylianów w połockiey  cerkwi  przez 
cara moskiewskiego,  etc. w roku  1705 t y n dnia  30 junia starego 
została wydana w tłumaczeniu na język białoruski. Autorem jej 
jest o. Antoni Zawadzki, konsultor zakonu bazylianów w latach 
1713-1717. Oparł ją  na relacji brata Józefa  Ankudowicza, 
świadka tamtych wydarzeń. W języku polskim ukazała się Rela-
cya X.  Jana  Oleszewskiego,  superyora klasztoru  bazyliańskiego 
w Witebsku  o zamordowaniu  Bazylianów Potockich,  która stano-
wi przeróbkę „bez skażenia treści" (A. Deruga, op. cit., s. VII) 
Historii  o pozabijaniu. Prawdopodobnie wyszła spod pióra o. Ja-
na Oleszewskiego (autora Abrysu domowey  nieszczęśliwości y 
wnętrznej niesnaski,  woyny, Korony  Polskiey  y Wielkiego  Xięstwa 
Litewskiego  ... anno 1721). Relation des  Cruautez  exercées par le 
grand  Duc de  Moscovie  sur les Religieux Catholiques  du  Mona-
stere de  Poloczk,  dans  la Russie Blanche, les XIe  et XIIe  de  Juillet 
1705 envoyée au Pape par M  le Nonce  en Pologne  do druku 
przygotowano w języku białoruskim, a Diarium excidii  monaste-
rii Polocensis patrum Basilianorum cum s. Romana ecclesia uni-
torum patrati  a Serenessimo  Moscoviae  duce  anno praesenti 
1705. 11 & 12 Iulii  w wersji oryginalnej, tzn. po łacinie. Урывак 
з магЫеускае  кронт został wydany w tłumaczeniu z języka 
polskiego na białoruski. W dwóch wersjach językowych, po wło-
sku i białorusku, przygotowano do druku Relazione dello  stato 
cose di  Moscoviae  humiliata nel 1707 a sua Santità  da  un missio-
nario di  Mosco.  W tłumaczeniu z języka rosyjskiego na białoru-
ski wydano Мэжарыял  Пятра  ?. 

Do druku z rękopisu przygotowano przechowywaną  w Bib-
liothèque Nationale de France Relation des  Cruautez.  Pozostałe 
relacje przygotowano na podstawie wcześniejszych wydań. 

Полацтя  пакртнт jest zbiorem najważniejszych teks-
tów dotyczących  wypadków połockich, ale dalekim od wyczer-
pania tematu. W zamierzeniu wydawców było wydanie pracy, 
która godziłaby zebranie rozproszonych tekstów z popularyzo-
waniem wiedzy o historii cerkwi unickiej na Białorusi. Stąd  tłu-
maczenie niektórych tekstów na język białoruski i zamieszcze-
nie jako wstępu fragmentów  pracy Derugi. Warto jednak było-
by pokusić się o nową  krytyczną  rozprawę dotyczącą  polityki 
Piotra I wobec cerkwi unickiej. 

W.  B. 

Companion  to Historiography.  Edited by Michael Ben-
tley, Routledge, London-New York 1997, ss. XVII, 997. 

Ta obszerna praca jest ambitną  próbą  scharakteryzowania 
rozwoju światowej historiografii  po 1945 r. Wbrew tytułowi nie 

jest ona typowym podręcznikiem z systematycznym wykładem 
dziejów historiografii,  stanowi raczej rodzaj przewodnika po 
różnych drogach i obszarach powojennej nauki historycznej. Jej 
autorzy starali się pokazać najważniejsze problemy i kierunki 
badań oraz przemiany metodologiczne i szkoły badawcze, moc-
no przy tym akcentując  najnowsze osiągnięcia  studiów histo-
rycznych. Chociaż ich zamiarem było dać w miarę syntetyczny 
obraz podejmowanych zagadnień, pozostawiono im swobodę 
w artykułowaniu problemów, doborze materiału faktograficz-
nego i oczywiście prezentowania własnych interpretacji. Często 
poszczególni autorzy koncentrowali się na bardziej ich intere-
sujących  kwestiach, co dało im okazję do wyrażenia oryginal-
nych, a niekiedy wręcz kontrowersyjnych opinii. Wyraźnie wi-
doczny jest europocentryczny charakter tej publikacji. Na tom 
składa się 39 artykułów napisanych w przeważającej  większości 
przez historyków angielskich (tylko nieliczne wyszły spod pióra 
przedstawicieli innych krajów), zatem można powiedzieć, że 
prezentują  one w znacznej mierze poglądy  i oceny funkcjonują-
ce na obszarze historiografii  anglosaskiej. Podobnie w doborze 
tematyki dominują  zagadnienia wyrastające  z tradycji i obszaru 
historiografii  europejskiej, a czasami tylko brytyjskiej. Dzieje 
się tak pomimo włączenia  do tomu omówień poświęconych nie-
którym aspektom dziejów Chin, Japonii, Indii, Afryki  i obu 
Ameryk. 

Praca składa się z pięciu części, z których cztery dotyczą 
tradycyjnie wyróżnianych okresów historycznych: starożytności, 
średniowiecza, czasów nowożytnych i czasów najnowszych, a pią-
ta pokazuje zaplecze badawcze historyków złożone z innych nauk 
humanistycznych oraz nowsze kierunki badań historycznych. 
Zbiór obejmuje następujące  artykuły — cz.1: David Morgan, 
The  Evolution  of  Two  Asian Historiographical  Traditions 
(s. 11-22); Paul Cartledge, Historiography  and  Ancient Greek 
Self-definition  (s. 23-42); Michael Comber, Re-reading  the Ro-
man Historians  (s. 43-56); J. A. North, The  Religion of  Rome 
from  Monarchy  to Principate  (s. 57-68); Peter Heather, Late 
Antiquity and  the Early  Medieval  West  (s. 69-87); Jairus Banaji, 
Modernizing  the Historiography  of  Rural Labor: An Unwritten 
Agenda  (s. 88-102); cz. 2: Susan Reynolds, The  Historiography 
of  the Medieval  State  (s. 117-138); Robert Irwin, Saladin  and 
the Third  Crusade:  A Case Study  in Historiography  and  the Histo-
rical Novel  (s. 139-152); Janet L. Nelson, Family,  Gender  and 
Sexuality  in the Middle  Ages (s. 153-176); Tomothy Reuter, The 
Medieval  Nobility  in Twentieth-Century  Historiography  (s. 177-
-202); Bernard S. Bachrach, Medieval  Military  Historiography 
(s. 203-220); Peter Biller, Popular  Religion in the Central  and 
Later Middle  Ages (s. 221-246); cz. 3: Wolfgang  Reinhard, The 
Idea  of  Early  Modern  History  (s. 281-292); Stephen Pumfrey, 
The  Scientific  Revolution  (s. 293-306); D. R. Woolf,  The  Writing 
of  Early  Modern  European Intellectual  History,  1945-1995 (s. 307-
-335); Patrick Collinson, The  English  Reformation,  1945-1995 
(s. 336-360); James Sharpe, Popular  Culture  in the Early  Mo-
dern  West  (s. 361-376); Ronald Hutton, Revisionism in Britain 
(s. 377-391); cz. 4: Jacques Solé, The  Historiography  of  the French 
Revolution  (s. 509-525); Catherine Merridale, The  Soviet  Revo-
lution  (s. 526-544); Jane Caplan, The  Historiography  of  National 
Socialism  (s. 545-590); John A. Davis, Modern  Italy  — Chan-
ging Historical  Perspectives since 1945 (s. 591-619); Ulrike Frei-
tag, The  Critique  of  Orientalism  (s. 620-638); The  Historiography 
of  Modern  China (s. 641-658); Alan Smith, The  English—Lan-
guage Historiography  of  Modern  Japan  (s. 659-676); C. A. Bayly, 
Modern  Indian  Historiography  (s. 677-691); David Birmingham, 
History  in Africa  (s. 692-727); Carl N. Degler, Modern  Ameri-


