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Lietuvos istorija, ypač vėlesniųjų laikų, yra labai susijusi su Len
kijos, labiau kaip su kokios kitos šalies, istorija, ir lenkai istorikai Lie
tuvos praeitį laiko dalimi savos istorijos. Dėl to ir lenkų istorinių šal
tinių rinkiniuose dedamos yra žinios ir apie Lietuvą. Taip yra su visais 
lenkų šaltinių leidiniais, taip pat reikia pasakyti ir apie šaltinius, lenkų 
surinktus Vatikano archyve. Ir šituose galima rasti daug įvairių žine
lių, paminėjimų, o ne kartą smulkiai ir gyvai aprašytų Lietuvos praeities 
įvykių. Dėl to lietuviui, užsiimančiam savo tėvynės istorija, reikia susipa
žinti ne tik apskritai su lenkų istorinių šaltinių rinkiniais, bet ir ypač su 
tais, kuriuos jie yra išleidę surinktus Vatikano archyve. Apie šituos šal
tinius šiame straipsnyje ir norima duoti šiek tiek žinių.

Iš Vatikano archyvo lenkai šaltinių Lenkijos ir Lietuvos istorijai 
yra išleidę Krokuvoje iki šiol šešis nemažus tomus; šeštasis išspausdintas 
1938 m. Jų labai smulkios ir ilgos įžangos rašytos lotyniškai. Tose 
įžangose yra papasakota, kada lenkai ėmė kreipti dėmesį į Vatikano ar
chyvą, ką jie ten surinko ir išleido; aprašyti ir kai kurių šaltinių rašy
tojų gyvenimai. Jomis pasinaudojant, čia bus išdėstyta to viso ilgo dar
bo eiga.

Pirmas čia kalbamųjų leidinių tomas vadinasi: Acta camerae apos
tolicae, Volumen I, 1207—1344, edidit Dr. Joannes Ptasnik, Craco
viae 1913.

Iš jo įžangos matyti, kad lenkai labai seniai buvo ėmę kreipti dėmesį 
į Vatikano archyvą. Jau prie karaliaus Stepono Batoro buvo nusiųstas 
žmogus į Romą ieškoti žinių lenkų istorijai. Bet apie tai yra likusi tik 
vos žinia, ir vaisių iš to, tur būt, nebuvo jokių gauta. Vėliau išgauti iš 
Vatikano Lenkijos istorijai šaltinių labai rūpinosi karalius Stanislovas 
Augustas Poniatovskis. Jo siunčiamas nuvyko į Romą vyskupas Jonas 
Albertrandis. Jis tenai peržiūrėjo Romos bibliotekas ir daug dalykų 
jose nurašė, bet į Vatikano archyvą nebuvo įleistas. Jis, būdamas Ro
moje, surinko labai daug istorinių žinių. Sugrįžęs į Lenkiją, savo nuora
šus sudėjo į karaliaus archyvą. Po Lenkijos-Lietuvos padalinimo tas ka
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raliaus archyvas buvo išvežtas į Peterburgą. Ten kai kurie Albertrandžio 
surinktieji dokumentai pateko į Monumentą Russiae, 2 tomai, ir trečias 
Supplementa, kuriuos išleido Aleksandras Turgenevas Peterburge 1842 m.

Albertrandžio nuorašais naudojosi ir kitas istorijos tyrėjas, Mikalojus 
Malinauskas, kuris Vilniuje, išvertęs lenkiškai, išleido nuncijaus Pran
ciškaus Commendonės, buvusio prie Zygmanto Augusto, laiškus iš 1563- 
1564 metų, šiaip pavadindamas:

Pamiętniki o dawnej Polsce z czasów Zygmunta Augusta, zebrał Jan 
Albertrandy, biskup Zenopolitanski. Z rękopisów wloskich, lacinskich 
wytłumaczył Józef Krzeczkowski. Wiadomość o žyciu Commendoniego, 
tudziež potrzebne sprostowania i objasnienia dodał Mikołaj Malinowski. 
Wilno 1847—1851, 2 tomy.

Iš to pat Albertrandžio rinkinių įvairių asmenų reliacijas ar prane
šimus iš Lenkijos nuo 1548—1690 m., lotyniškai ir itališkai rašytus, dvie
juose tomuose išleido Berlyne Erazmas Rykaczewskis:

Relacye nuncyuszów i innych osob w Polsce od r. 1548—1690 zebrał 
Albertrandy, wydal Erazm Rykaczewski, Berlin 1864.

Lenkų karalystės (1815—1830 m.) šelpiamas italas Sebastianus Ciam
pis Florencijoje 1834 m. išleido 3 tomus naujų dalykų iš Italijos ir Romos 
bibliotekų ir archyvų apie Lenkijos praeities įvykius. Leido jis ir dau
giau mažesnių leidinių apie Lenkiją ir Rusiją.

Aleksandras Przezdzieckis išspausdino nuncijaus Annibalo de Capua, 
buvusio Lenkijoje mirus Steponui Batorui, laiškus apie interregną ir pir
muosius Zygmanto III metus, lenkiškai išvertęs:

Listy Annibala z Kapui, nuncyusza w Polsce o bezkrólewiu po Ste
fanie Batorym i pierwszych latach panowania Zygmunta III, przetluma
czył i wydał Aleksander Przezdziecki, Warszawa 1852.

Tas pats Przezdzieckis prikalbino Augustiną Theinerį, Vatikano ar
chyvo prefektą, išleisti:

Vetera Monumentą Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum 
historiam illustrantia maximum partem nondum edita ex Tabulariis Va
ticanis depromta, collecta ac serie chronologica disposita ab..., Romae 
typis Vaticanis 1860—1864.

To labai didelio šaltinių rinkinio yra 4 stori, didelio formato — folio, 
tomai. Dokumentų duoda pradedant nuo seniausių laikų iki 1775 m. Jame 
yra atspausti Inocento IV laiškai, siųsti karaliui Mindaugui, ir paskui dau
gybė dokumentų, liečiančių Lietuvą. Jame sudėti tik parinkti dalykai, ne 
viskas, kas yra iš liečiančių Lenkiją ir Lietuvą žinių Vatikano archyve. 
Jame yra ir įvairių klaidų, ir trūkumų. Dėl to Lenkijoje buvo keliama 
mintis, kad reikia daryti reviziją, pataisyti, papildyti ir leisti naują, pil
nesnį rinkinį. Jei kada ateityje tas jų noras įvyks, tai vis dėlto ilgai
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ilgai reikės laukti, ir belaukiant Theineris dar daug metų, nežiūrint jo 
trūkumų, bus vertingas istorinių šaltinių leidinys.

Visi čia tie suminėtieji senesnieji šaltinių leidiniai ir rinkiniai yra 
išspausdinti dar prieš atidarant slaptajį Vatikano archyvą visų šalių 
istorikams.

Kai popiežius Leonas XIII tą Vatikano archyvą atidarė ir leido nau
dotis viso pasaulio mokslininkams, Krokuvos Istorijos Kolegija nusiuntė 
į Romą 1885 m. Dr. Vladislovą Arbrahamą ir Dr. Bronislovą Dembinskį. 
Sugrįžę, Abrahamas pranešė apie vidurinių amžių šaltinius, o Dembinskis 
apie XVI ir XVII amž. Abu parašė apie tai disertacijas.

1886 m. Krokuvos universiteto istorijos profesorius Smolka išsiuntė 
ekspediciją į Romą ieškoti ir rinkti istorijos šaltinių ne tik Vatikano 
bet ir kituose Romos archyvuose, kurių ten yra nemaža, ir ap
skritai kitur Italijoje. Ją šelpė lėšomis Galicijos seimas ir švietimo mi
nisterija. Tos ekspedicijos nariai prisidėjo prie tam pačiam tikslui įsteigto 
Romoje Austrijos Istorinio Instituto, kuriam pirmininkavo Liudvikas 
Pastorius, didelės Popiežių istorijos autorius.

Tuo pat laiku iš Varšuvos universiteto nuvyko į Romą Teodoras 
Wierzbowskis ir savo darbo vaisių išleido: Vincent Laures et ses dé
pêches, Varsovie 1887. Tasai Laures buvo nuncijus Lenkijoje 1574—1578 
m. Tą leidinį radau Vatikano archyvo bibliotekoje, lenkų skyriuje. Ir 
titulai, ir įžanga rašyta prancūziškai ir rusiškai. Įžangoje yra žinių apie 
minėtąjį nuncijų. Pranešimai rašyti italų kalba. Apie Lietuvą jame yra 
daug: apie Radvilus, apie Chodkevičių, Žemaičių seniūną ir Vilniaus kas
telaną, apie Merkelį Giedraitį, Žemaičių vyskupą, apie Valerijoną Prota
sevičių, Vilniaus vyskupą, apie Eustachijų Valančių, Trakų kastelaną . . .

Ką surinko minėtoji Krokuvos ekspedicija apie vidurinius amžius, 
išleido Dr. Joannes Ptaśnik, būtent, tris tomus. Pirmieji vadinasi Acta 
camerae apostolicae, trečias Analecta Vaticana. I-as apima kameros 
aktus 1207—1344 m., II-as 1344—1366 m., III-as Lenkiją liečiančius aktus, 
provizijas, bylas, suplikąs ir kitus panašius dokumentus iš 1202—1366 m.

Toliau, to paties pirmojo tomo įžangoje, pagal ten pat nurodytus vo
kiečių istorikų veikalus, aiškina įvairias vidurinių amžių pajamas, kurios 
ėjo į Apaštališkąją Kamerą, kas tų pajamų ar mokesčių buvo rinkikai; 
tie pirmieji du tomai yra, galima sakyti, kvitai ar pažymėjimai, kas ir 
kiek įmokėjęs ar turi įmokėti. — Pirmame tome yra tik vienas doku
mentas, liečiąs Lietuvą, t. y. Nr. 214: Popiežiaus Klemenso VI bulė Gniez
no arkivyskupui, atiduodant Lenkų karaliui Kazimierui dešimtines dve
jiems metams panaudoti prieš netikinčius, išleista Avinjone 1343.XII.1. 
Tie netikintieji buvo totoriai, rusinai ir lietuviai, jie dažnai puldinėjo Len
kiją. Tas pats dokumentas yra ir Treineryje I, Nr. 605.
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Antrame tome to Actą camerae apostolicae yra du dokumentai, ku
riuose paminėti lietuviai, vienas iš 1351 m. ir antras iš 1355 m.; jais tam 
tikra dalis bažnytinių pajamų skiriamos Lenkų karaliui panaudoti prieš 
netikinčius totorius ir lietuvius, kurie susitarę dažnai puola Lenkiją. Abu 
tuodu dokumentai yra ir Theinerio I tome, Nr. 702, 742.

Trečias tomas Analecta Vaticana 1202—1366, edidit Dr. Joannes 
Ptašnik, Cracoviae 1914. Tame tome sudėta viskas, kas netiko į Actą 
camerae ap. ir ką Theineris netaip uoliai buvo pasirūpinęs išleisti. Jame 
tilpo popiežių laiškai, bylų vedimai, supplikos ar prašymai. Reikia pa
žymėti, kad įžangoje yra tiek pasakyta apie Regesta supplicationum: jie 
sudaro gana žymią dalį Vatikano archyvo; prasideda 1342 m. ir baigiasi 
1823 m.; iš viso yra 7011 voliuminų. Šitame, trečiajame, tome apie lietu
vius yra gana daug; yra ir dokumentų, kurių nėra Theineryje.

Dar daugiau Lietuvą liečiančių žinių yra ketvirtame tome: Monu
mentą Poloniae Vaticana, tomus IV continet S. A. Caligari, Nuntii Apo- 
stolici in Polonia Epistolae et Acta 1578—1581. Edidit Dr. Ludovicus Bo- 
ratynski Cracoviae 1915, psl. LXXI+920.

Jo labai ilgoje įžangoje yra daug įdomių ir žinotinų dalykų.
Nuncijai Lenkijoje ėmė nuolat gyventi nuo vidurio XVI šimtmečio 

ir visada būdavo, iki Lenkija su Lietuva žlugo. Jų laiškai ir įvairūs pra
nešimai sudaro 600 voliuminų ir Vatikano archyve turi ypatingą pava
dinimą — Nunziatura di Polonia. 50 pirmųjų jos tomų aprašė prof. B. Dem
binskis: Spravoozdanie z poszukivoan w archiwach i bibliotekach rzym- 
skich (Archivum Collegii Historici, t. IV, Cracoviae 1886). Visus XVI am
žiaus tomus aprašė E. Šmurlo, Rossija i Italija, Sbornik istoričeskich ma- 
ter jalov i izsledovanii, kasajuščichsia snošenii Rossii i Italii, t. II, Peter- 
burg 1908.

Toje pat įžangoje yra suminėti pirmi Lenkijoje buvusieji nuncijai:
1-as nuncijus, Aloisius Lippomanus, nuo 1555 m. iki 1557 m. sausio 

mėn. Nunciatūroje di Polonia apie jį nieko nėra. Jo laiškų nuorašų su
rankiojo Albertrandis ir, kaip aukščiau minėta, lenkiškai išvertęs išleido 
Rvkačevskis.

2-as, Camillus Montuotus, nuo 1558 m. rudens iki 1559.IX.16. Jo laiš
kų yra išleista labai mažai: vienas raštas Rykačevskio ir vienas Theinerio.

3-as, Berardus Buongiovanni, 1560—1563 m. Beveik visi jo laiškai iš
leisti Theinerio ir kai kas lenkiškai Rykačevskio.

4-as, Johannes Franciscus Commendonus, 1563—1566 m. Jo laiškus, 
lenkiškai išverstus, išleido minėtasis Malinovskis iš Albertrandžio nuo
rašų. Daug laiškų, jam siųstų lenkų ponų, išleido Teodoras Wierzbowskis 
rinkinyje Uchansciana I ir IV tome. Daug yra jo laiškų nespausdintų ir 
neprieinamų.

345
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5-as, Julius Rogerius, 1566—1568 m. Sugrįžęs į Italiją, jis parašė relia
ciją apie Lenkiją; ji yra lenkiškai išversta ir išspausta minėtame Ryka
čevskio leidinyje.

6-as, Pincentius a Porticu, nuo 1568 m. buvo Lenkijoje iki Zigmanto 
Augusto mirčiai ir interregno laiku iki seimui, kuriame buvo išrinktas 
karalium Henrikas Valezas; išvyko iš Lenkijos drauge su kardinolu Kom
mendonu, kurs buvo atsiųstas pas karalių Zigmantą Augustą, baigiantis 
1571 m., ir kurs po išrinkimo Henriko Valezo grįžo atgal į Romą. Jo laiškų 
yra Nuncijatūros di Pol. pirmame ir šeštame tome. Jų dalis išspausta 
Theineryje, dalis Turgeneve (Mon. Rus. I tome) ir dalis Wierzbowskio 
Uchansciana IV tome.

Šitų šešių nuncijų, buvusių prie Zygmanto Augusto, laiškai, kaip 
matyti iš to, kas čia pasakyta, yra išleisti su trūkumais, ir tai ne visi. 
Jų yra dar arba visai nežinomų, arba likusių Romoje tik fragmentuose. 
Šituos rankioti būtų ir labai sunku, ir brangu. Dėl to lenkų ekspedicija 
tą darbą atidėjo ateičiai.

Lenkų ekspedicija nukreipė savo dėmesį į nuncijų laiškus, rašytus 
Stepono Batoro laikais ir beveik be trūkumų likusius Nuncijatūroje di 
Pol., tai yra į tuos, kuriuos iš Lenkijos siuntė į Romą Vincentius Laureus, 
Johannes Andreas Caligarius, Albertus Bolognetti. Tuos visus Theineris 
savo didžiame leidinyje visai praleido. Nuncijaus Laureo, kurs nuncijum 
buvo paskirtas dar gyvam esant Zygmantui Augustui, bet atvyko į Len
kiją jam jau mirus, ir kurs savo pareigas ėjo prie Stepono Batoro, iš 1574 
—1578 metų yra beveik visi laiškai likę ir, kaip aukščiau minėta, išleisti 
Teodoro Wierzbowskio Varšuvoje 1887 m. Kai atvyko lenkų ekspedicija į 
Romą, jie jau buvo atspausti. Dėl to ji tais Laureo laiškais nė nemėgino 
užsiimti, tik griebėsi Kaligaro ir Bolognetto laiškų.

Krokuvos istorikų kolegija nutarė, kad tų dviejų nuncijų aktai būtų 
surinkti ir išleisti ne tik vieni, bet su jais drauge ir įvairūs to laiko laiškai 
ir aktai, iš kurių būtų aišku santykiai tarp Lenkijos ir Romos Kurijos. 
Dėl to ekspedicijoje rinko medžiagą ne tik iš Nuncijatūros di Pol., bet 
ir iš įvairių Vatikano archyvo skyrių, taip pat ir iš kitų Romos, Italijos 
ir apskritai Europos archyvų. Buvo surinkta ir Possevino laiškų, nors jų 
buvo spausta Turgeneve. Theineryje, Rykačevskyje ir Pierlinge (Docu
ments inédits sur les raports du Saint Siège avec les Slaves, Paris 1887).

Surinktoji medžiaga buvo pavesta išleisti Dr. Liudvikui Boratynskiui. 
ir jis nuo 1911 m. iki 191-3 m. išspausdino čia kalbamąjį ketvirtą tomą. Jo 
ilgoje įžangoje aprašytas yra ir Kaligario gyvenimas su ypatingu straips
niu, ką jis veikė Lenkijoje, kur išdėstyta yra protestantizmo padėtis Len
kijoje ir Lietuvoje. Pats Kaligaris buvo Vilniuje, jo auditorius Tarquinius 
Peculus, vyskupui Merkeliui Giedraičiui prašant, vizitavo Žemaičių vys
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kupiją. Suprantama savaime, kad tame ketvirtame tome apie Lietuvą ir 
Lietuvos ponus yra kalbama daug.

Tolimesnį surinktos medžiagos spausdinimą sustabdė Didysis karas, 
ir, be to, mirė Boratinskis, kurs ekspedicijos darbuose, berenkant jai me
džiagą, buvo pasižymėjęs ypatingu uolumu. Dėl to penktasis tomas iš 
spaudos išėjo tik po ilgos pertraukos. Jo pavadinimas yra šioks:

Monumentą Poloniae Vaticana, tomus V, Alberti Bolognetti Nuntii 
Apostolici in Polonia Epistolae et Actą 1581—1585, a Ludovico Boratynski 
collecta, Pars I 1581—1582. Edward Kuntze et Czeslaw Nanke edidere 
Cracoviae 1923—1933, psl. LXIII + 748.

Ilgoje jo įžangoje vėl yra įdėta daug žinių, į kurias reikia kreipti 
dėmesį. Yra joje paminėta, kad aktų, liečiančių Lenkiją pirmoje pusėje 
XVI amžiaus, yra kituose Vatikano archyvo skyriuose, būtent, Germa
nijos nuncijatūroje (nuo 1515 m.), Frankogallijos (nuo 1517 m.), Helveti
jos (nuo 1532 m.), Lusitanijos (nuo 1535 m.), Flandrijos (nuo 1553 m.).

Antra žinia liečia Nuncijatūros di Pol. tyrimą. Tas tyrimas truko 
dešimtį metų ir, pradėjus nuo vidurio XVI a., yra privestas iki antrai 
pusei XVII a. Nuorašus ir ištraukas rūpestingai rinko ir krovė į vadina
mas „Romos tekas“ Krokuvos Mokslų Akademijos istorikų skyrius ar 
kolegija. Iš tų savo rinkinių istorikų kolegija, kai ką išėmusi, 1896 metais 
išleido atskirą tomą, pavadintą Analecta Romana, kurs yra XV tomas šal
tinių rinkinyje Scriptores Rerum Polonicarum. Jame yra Lenkijos apra
šymai iš XVI a. Tarp jų svarbiausi — tai Pauliaus Emilijaus Giovanninio, 
antrojo sekretoriaus prie nuncijaus Kommendono (1565 m.), ir Horatijaus 
Spannochijo, Bolognetto sekretoriaus, reliacijos. Spannochijo reliacija ra
šyta po kardinolo Bolognetto mirčiai ir daug kalba apie Lenkijos ir Lietu
vos Bažnyčios dalykus. Tuose aprašymuose galima rasti žinių ir apie Lie
tuvą. Viename yra įdėtas ypatingas skyrelis apie Lietuvą (172—174 psl.). 
Jame paminėta, kad atkampiose vietose buvo dar žemaičių, garbinančių 
saulę, mėnulį, žalčius, aukštus medžius ir miškus. Kitas jame pabrėžtinas 
dalykas — tai liudijimas apie lietuvių kalbą. Kad jis eina iš vidurio
XVI a. ir yra įdomus, jį čia reikia visą duoti:

Lingua Lituanica a Russica et Polonica diversa est, sed harrim com
merciis valde corrupta. Priscae autem Prussicae et Livonicae affinis est. 
Quae autem integrior est adhuc, muitą habet Latina verba, sed corrupta 
fere, quae Hispanicam magis, quam Italicam inflexionem referunt. Hinc 
fit, ut agrestes rudes sint admodum in religione, quod presbyteros et pa
rochos linguae suae peritos non habent (psl. 174).

Tame pat XV tome pažymėtinas yra indeksas ar sąrašas Excerpta ex 
libris manu scriptis Archivi Consistorialis Romani MCCCCIX—XDXC; 
jame minimi nežinomi rankraščiai, kurie yra Konsistorijos archyve, ir 
jų ištraukos, liečiančios Lenkijos vyskupijas, apie gyvenimą ir papročius
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tų, kuriuos karalius nominuodavo vyskupais, ir taip pat žinios apie pre
konizacijos aktus. Tų dalykų studijomis užsiiminėjo Dr. Joseph Korze
niowskis, ir paskui tos studijos buvo nutrauktos. Jis padarė sąrašą visų 
aktų ir dokumentų, kurių nuorašai buvo surinkti Krokuvos istorikų ko
legijos; drauge su Dr. Stanislovu Windakevicium suskirstė tuos nuo
rašus į 40 voliuminų ir pavadino juos „Romos tekomis“. Tas sąrašas 
Catalogus actorum et documentorum res gestas Poloniae illustrantium, 
quae ex codicibus manu scriptis in tabulariis et bibliothecis Italiis ser
vatis Expeditionis Romanae cura 1886—1888 deprompta sunt. Tas loty
niškai rašytas katalogas norėjo supažindinti istorikus nelenkus su lenkų 
Romos ekspedicijos darbais. Tuos Excerpta ir Catalogus Lvovo universi
teto prof. Finkelis, XVI a. istorijos žinovas, pagyrė žurnale Kwartalnik 
Historyczny V, 156—160. Apie tuos pat darbus lenkams duoda žinią Wy- 
prawa naukowa do Rzymu w r. 1886, Krakow 1887, psl. 46 ir Wyprawa 
naukowa do Rzymu z roku 1887-8, Krakow 1888, psl. 53.

Penkto, čia kalbamojo, tomo įžangoje aprašyti yra L. Boratynskio 
darbai, kurių čia minėtinas ypač vienas. Jis pirmas iš lenkų, pasekdamas 
vokiečiais istorikais, ėmė kreipti dėmesį į vyskupų reliacijas apie savo 
diecezijos padėtį, esančias Kongregacijos Concilii archyve, kurs taip 
pat yra laikomas Vatikano rūmuose. Popiežius Sikstus V bule Romanus 
Pontifex 1585.XII.20 buvo nustatęs, kad visi vyskupai kas ketveri metai 
turi vykti į Romą daryti visitatio sacrorum liminum ir popiežiui duoti 
reliaciją apie savo vyskupiją. Boratynskis Lenkų vyskupų reliacijas iš
tyrė iki vidurio XVII a. ir Krokuvos Mokslų Akademijai apie tai pra
nešė; tas pranešimas išspaustas leidinyje Sprawozdania z czynošci i po
siedzeni Akademii Umiejętności w Krakowie 1916, t. XXI, psl. 27—45, ir 
atskirai išleistas, psl. 20.

To tomo įžanga toliau kalba apie šaltinius, kuriais remiantis išleisti 
to tomo dokumentai ir aktai. Bolognetto laiškai imti iš Nuncijatūros di 
Pol. tomų 18—21, iš bibliotekos Chigi, kuri dabar yra taip pat Vatikane, 
iš Toledo kapitulos bibliotekos Ispanijoje, iš archyvo Nonantulensis 
Abbatiae arti Dodenos, Possevino laiškai iš Nuncijatūros di Pol. t. 15 A. 
iš Nunziatura di Germania, iš kitų įvairių Vatikano archyvo skyrių, iš 
įvairių Italijos, Europos ir Lenkijos archyvų ir bibliotekų. Panaudoti 
įvairūs rusų, lenkų šaltinių leidiniai. Po nurodytų šaltinių aprašytas 
toje pat įžangoje Bolognetto gyvenimas.

Tame, penktajame, tome apie Lietuvą ir lietuvius yra kalbama 
labai daug.

Penktajame tome išleisti ne visi nuncijaus Bolognetto laiškai. Jie yra 
tik iš 1531—1582 m. Tas tomas sudaro jų tik pirmą dalį. Antra dalis 
jo laiškų iš 1583-1585 m. yra išspausdinti šeštame tome, iš spaudos išėju
siame 1938 m. Kad to šešto tomo nėra dar Vatikano bibliotekoje, tai jo



J. TOTORAITIS, LENKŲ IŠLEISTIEJI VATIKANO ARCHYVO ISTORIJOS ŠALTINIAI   349

nemačius, ne ką galima apie jį ir pasakyti, tik, be abejo, ir jame bus 
daug dalykų apie Lietuvą ir lietuvius. Nėra Vatikano bibliotekoje ir 
trijų šiame rašte minėtų leidinių — Malinausko Vilniuje spausto, Przez
dzieckio Varšuvoje ir Rykačevskio Berlyne. Tai ir apie tuos sunku pasa
kyti, ar bus kas tilpę juose apie Lietuvą, bet, iš viso ko sprendžiant, 
turėtų būti.


