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grafia  ) czy Maciej z Miechowa. Sumiennie je inwentaryzuje, słusznie 
też zauważa, że Kromer szczególnie wiele miejsca — ponad miarę 
— poświęca Warmii. Zwraca uwagę na oryginalną  metodę 
opisu i zachowanie proporcji w ukazywaniu relacji między kra-
jem ojczystym a Europą.  Bogata bibliografia  pozwala dostrzec 
wkład autora monografii  w rozwój badań nad kulturą  naukową 
Polski XVI w. Całość zamykają  indeksy geograficzny  oraz osobowy, 
a także streszczenie w języku angielskim. 

M.  K. 

Marcin Kwiatkowski , Pisma.  Edycje  królewieckie 
1564-1577.  Oprac. i wstępem poprzedził Marian Paw-
lak. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1997, ss. XXXI, 
208, 10 il. 

Marcin Kwiatkowski, jeden z licznych sekretarzy Albrech-
ta Hohenzollerna, jest postacią  dosyć tajemniczą,  w każdym ra-
zie źródła nie dostarczają  obfitych  informacji  o biografii  (brak 
danych o pochodzeniu i datach życia) autora niewielkich roz-
miarami utworów. Owe informacje  zebrał najpierw Teodor Wot-
schke (1916), a ostatnimi czasy Halina Kowalska (PSB) i Ta-
deusz Oracki (Słownik  biograficzny  Warmii...).  Teraz ich ustale-
nia poszerzył i zweryfikował  wytrawny badacz staropolskiego szkol-
nictwa Marian Pawlak, poprzedzając  edycję źródłową  zwięzłym 
wstępem i gruntownym studium o autorze, wywodzącym  się naj-
pewniej z Wielkopolski właściwej, kalwinie z wyznania, wysła-
nym na studia do Królewca, skąd  po czterech latach nauki udał 
się — na polecenie władcy — w rodzinne strony i dalej do Lips-
ka i Wittenbergi, po czym wrócił nad Pregołę z gotowym prze-
kładem Konfesji  augsburskiej.  Został on jednak poddany suro-
wemu osądowi  przez tamtejszych ortodoksyjnych teologów lu-
terańskich, i książę  pod ich wpływem zabronił druku u Jana Daub-
manna. Nie pozwolił też na rozpowszechnianie druczku w swym 
państwie, kiedy uparty Wielkopolanin wydał go w Szamotułach 
i zmienił zdanie dopiero pod wpływem namów Jana Tęczyńskie-
go. Z rezerwą  też odniósł się do sprawy Zygmunt August. 

Wszystko to nie zamknęło tłumaczowi drogi do dworu Ho-
henzollerna, zwłaszcza że Kwiatkowski odszedł od ewangelicy-
zmu reformowanego  ku augsburskiemu. Znalazł się więc w kan-
celarii księcia, a następnie jego syna Albrechta Fryderyka na dłu-
gich lat dwanaście. Nie stał się jednak osobą  wpływową  i stąd  tak 
mało o nim wzmianek z epoki. W pięć lat po śmierci swego wybit-
nego chlebodawcy został zwolniony i osiadł w wiosce nazwanej 
Kwiatkowem, gdzie zmarł — nie założywszy rodziny — w 1588 r. 
Bezskutecznie usiłował zwrócić na siebie uwagę Stefana  Batore-
go, któremu dedykował rozprawkę o dynastii jagiellońskiej. Był 
autorem — nie licząc  przekładu Konfesji  oraz pisma Piotra Pawła 
Vergerio De ingenuis moribus ac liberalibus  studiis  — kilku książe-
czek, w świetle których Wydawca pozytywnie ocenia jego umiejęt-
ności pisarskie w języku polskim i łacińskim, erudycję w zakresie 
literatury antycznej, historii, pedagogiki, filozofii  i teologii. 

Owe utwory własne to przedrukowane wraz z objaśnienia-
mi Książeczki  rozkoszne  a wielmi użyteczne o poćciwym wycho-
waniu i w rozmaitych wyzwolonych naukach ćwiczeniu królewskich, 
książęcych,  ślacheckich  i innych dziatek  z 1564 r. (s. 1-66); Wszyst-
kiej  Lifflandskiej  Ziemie,  jako przedtem  sama w sobie była, krótkie 
a pożyteczne opisanie z 1567 r. (s. 67-81); Książeczka  niemal złota 

wiernie ukazująca  bardzo  szeroki  zasięg i ogromną użyteczność języka 
słowiańskiego...  z 1569 r. (s. 85-117) oraz wspomniana już Książecz-
ka czyli przedmowa  do  najjaśniejszej i na całym świecie rozsławionej 
od  boskiego  Giedymina,  wielkiego  księcia Litwy rozpoczynającej się 
Genealogii  rodu  Jagiellońskiego...  z 1577 r. (s. 119-136). 

Rzeczywiście utwory te w pierwszym rzędzie ukazują  moż-
liwości intelektualne Marcina Kwiatkowskiego, człowieka am-
bitnego, o dobrych chęciach, którego trudno jednak zaliczyć do 
czołówki intelektualnej swoich czasów. Ale dla znajomości epo-
ki uwzględnianie dorobku twórców tego rodzaju jest potrzebne, 
toteż pozytywnie należy ocenić inicjatywę wznowienia owych 
królewieckich tekstów, rzetelne ich opracowanie przez M. Paw-
laka (obok przypisów zamieścił on słowniczek wyrazów staro-
polskich, osób, nazw, ludów i miejscowości oraz indeks nazw 
miejscowych w Inflantach),  przybliżenie przezeń postaci auto-
ra, a także staranną  szatę zewnętrzną  (oprawa, estetyczna ob-
woluta, dobry papier i druk, ilustracje, mapka na wyklejce), co 
stanowi zasługę Wydawnictwa WSP w Bydgoszczy. 

M.  K. 

„Miscellanea Historico-Archivistica", t. VII. Wy-
dawnictwo DiG, Warszawa 1997, ss. 188. 

To drugi już tom serii Archiwum Głównego Akt Dawnych, 
poświęcony jednemu tylko, ale za to zajmującemu  szczególne 
miejsce w dziejach Litwy historycznej, Korony, a także Rzeczy-
pospolitej nie tylko przedrozbiorowej rodowi — Radziwiłłom. 
Dla najszacowniejszego zaś z polskich zbiorów szczęśliwie się 
stało, że właśnie ono stało się po 1945 r. miejscem przechowy-
wania Archiwum Radziwiłłów, które przetrwało burze dziejowe 
wśród wędrówek w czasach staropolskich, podczas wojen napo-
leońskich, wreszcie znalazło się — wstępnie uporządkowane  — 
w Warszawie i tu uniknęło zagłady podczas drugiej wojny świa-
towej. Każdego, kto z tej kolekcji korzystał, nie dziwi poświęca-
nie jej tak wielkiej uwagi, co więcej — można oczekiwać kolej-
nych na jej temat tomów. 

Słusznie zauważył podczas konferencji  zorganizowanej w li-
stopadzie 1986 r. (jej plon stanowi t. III „Miscellaneów", zaty-
tułowany: Radziwiłłowie  XVI-XVIII  wieku. W  kręgu  polityki  i kul-
tury, Warszawa- Łódź 1989) ówczesny dyrektor AGAD Edward 
Potkowski: „Wśród Radziwiłłów staropolskich — jak to bywa 
z wielkimi i długowiecznymi rodami — spotyka się różnych lu-
dzi: bardzo i mniej wybitnych, a nawet, jak pisze jeden z osiem-
nastowiecznych pamiętnikarzy, «miernej penetracji umysłowej». 
Jednakże funkcje,  jakie pełnili, były zawsze funkcjami  ważnymi. 
Od XVI w. począwszy  obsadzali (...) najważniejsze urzędy Rze-
czypospolitej, zarówno lokalne — ziemskie, jak i centralne — mi-
nisterialne. Z tej racji brali również udział w najważniejszych wyda-
rzeniach politycznych dawnej Polski. Gromadzona u Radziwiłłów 
— jak w każdym staropolskim dworze szlacheckim i pałacu mag-
nackim — dokumentacja szybko wyrosła ponad archiwum rodowe". 

Tom III „Miscellaneów" przyniósł szereg studiów polskich 
badaczy, zgrupowanych w następujących  częściach: I. Sprawy  pań-
stwa: w sejmie i na sejmikach, rokosze,  dyplomacja;  II. Sprawy  wy-
znaniowe; III. Familia.  Spośród 19 tekstów 7 dotyczyło działu pier-
wszego, 3 drugiego i 9 trzeciego. Stanowiły podsumowanie wielo-
letnich badań albo zapowiedź szeroko zakrojonych studiów, któ-
rych wyniki miały być w przyszłości ogłoszone — i tak rzeczywi-
ście się okazało — w osobnych pracach oraz opatrzonych bogaty-


