


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Jeśli chodzi o inne sprawy genealogiczne, warto podkreślić, że słuszna wydaje się sugestia Autora, aby przesunąć 
wstecz przyjęty w literaturze genealogicznej na 1252 r.11 termin zawarcia małżeństwa między córką  Dowsprunka, a więc 
bratanicą  Mendoga, i Danielem Romanowiczem halicko-wołyńskim (s. 201-202). Przesunięcie przez E. Gudaviciusa te-
go wydarzenia na koniec lat trzydziestych, a nawet na przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIII w. nie da się jed-
nak obronić. Najbardziej prawdopodobnym terminem wspomnianego mariażu jest okres między latem 1246 a końcem 
1248 r.12 

Jedynym poważniejszym mankamentem omawianej pracy jest brak odrębnego rozdziału o stosunkach rodzinnych 
Mendoga, co prowadzi do poważnego rozproszenia informacji  genealogicznych. Co prawda, Autor omawia głównie zagad-
nienia z szeroko pojętej sfery  politycznej, można jednak przecież zaliczyć do niej także małżeństwa, stanowiące  zarówno 
wyraz polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej (dla przykładu — związki  matrymonialne Mendoga świadczące  o jego pozy-
cji w państwie). Zwróćmy uwagę, że zawieranie małżeństw z Litwinkami można interpretować jako dowód wzrostu znacze-
nia tego kraju w oczach sąsiadów  (Rusinów i Polaków). Tymczasem do kilku takich mariaży w interesującej  nas epoce 
doszło13. Oczywiście w porównaniu z czasami, na przykład, Giedymina, informacje  o polityce matrymonialnej Mendoga są 
zdecydowanie uboższe. Wydaje się jednakże, że dałoby się z pożytkiem dla pracy, „wykroić" niewielki rozdział tej kwestii 
poświęcony, tak jak to właśnie dla epoki giedyminowskiej choćby zrobił S. C. Rowell14. Przydałoby się także wzbogacenie 
omawianej biografii  Mendoga o tablice genealogiczne. Tutaj też nasuwa się mała refleksja  dotycząca  spraw edytorskich. 
Cennym zabiegiem byłoby umieszczenie w pracy map, szczególnie ważnych w przypadku rozdziału IV, choć nie tylko. Brak 
jest również wyodrębnionej bibliografii. 

Podsumowując  należy zauważyć, iż E. Gudavicius, opierając  swe wnioski badawcze na szczegółowej i wnikliwej anali-
zie obszernego materiału źródłowego i znajomości wielojęzycznej literatury tematu, stworzył dzieło znajdujące  miejsce 
wśród najważniejszych prac dotyczących  dziejów średniowiecznego państwa litewskiego. Biografia  Mendoga wyróżnia się 
też korzystnie na tle opracowań historii średniowiecznej Litwy, które wydane zostały w ubiegłym roku15. Szkoda tylko, że 
dostęp do omawianego dzieła utrudniać będzie bariera językowa. 

Dariusz Dąbrowski 
(Toruń) 

Stanisław Szczur, Annaty papieskie  w Polsce  w XIV  wieku,  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1998, ss. 182, 2 nlb. 

W historiografii  polskiej istnieje niewiele dzieł, dotyczących  skarbowości papieskiej1. Niemniej zagadnienie annat było 
już podejmowane. Najwięcej uwagi poświęcił mu ks. Jan Dudziak, publikując  w latach 60-tych pięć artykułów omawiają-

1 1 N. de Baumgarten, Généalogies  et mariages occidentaux  des  Rurikides  Russes du  Xe  au XIII  siècle, „Orientalia Christiana" 9 — 1, nr 35 (maj 1927), 
Roma 1928, tabl. XI, s. 48; Stammtafeln  zur Geschichte der  Europäischen Staaten,  wyd. W. K. Prinz von Isenburg, t. 2, Marburg 1956, tabl. 93 
(pomyłkowo — córka Mendoga); W. Dworzaczek, Genealogia.  Tablice,  Warszawa 1959, tabl. 27 (pomyłkowo — córka Mendoga); Europäische 
Stammtafeln.  Stammtafeln  zur Geschichte der  europäischen Staaten.  NF, wyd. D. Schwennicke, t. 2, Marburg 1984, tabl. 136; L. Vojtovic, Udilni 
knjazivstva  Rjurikoviciv  i Gediminoviciv  u XII-XVI  st., Lviv 1996, tabl. 17, 27. Genealodzy opierali się tutaj bezkrytycznie na dacie podanej przez 
Kronikę  halicko-wołyńską  (Polnoe  Sobranie  Russkich Letopisej, t. 2, Peterburg 1908 [reprint Moskwa 1962], kol. 815). Badacze dziejów politycznych 
(np. M. Grusevskij, J. Latkowski, S. Zajączkowski,  H. Paszkiewicz, H. Łowmiański, czy wreszcie sam E. Gudavicius) wykazali, że opisywane przez 
Kronikę  halicko-wołyńską  wydarzenie, dzięki któremu możliwe jest określenie nieprzekraczalnego terminu ad  quem małżeństwa Daniela Romanowicza 
i Dowsprunkówny, należy odnieść nie do 1252 r., jak podaje ruskie źródło, lecz najpóźniej do 1249 r. 
1 2 W pracy Małżeństwa  Daniela Romanowicza (aspekt  genealogiczny  i polityczny),  w: Venerabiles,  nobiles et honesti. Studia  z dziejów  społeczeństwa  Polski 
średniowiecznej.  Prace ofiarowane  Profesorowi  Januszowi  Bieniakowi w siedemdziesiątą  rocznicę urodzin  i czterdziestopięciolecie  pracy naukowej,  red. 
A. Radzimiński, A. Supruniuk i J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 43-50 zawarłem pogląd,  że Daniel ożenił się z córką  Dowsprunka po 1242 a przed 
październikiem 1245 r. W późniejszym czasie — idąc  za sugestią  J. Bieniaka — przyjąłem  jako termin dojścia do skutku wspomnianego małżeństwa 
okres pomiędzy latem 1246 a końcem 1248 r. (Rodowód  Romanowiczów książąt  halicko-wołyńskich,  s. 46-47. Praca w druku). 
1 3 Możemy tutaj wymienić na przykład związki:  Daniela Romanowicza z Dowsprunkówną,  Szwarna Daniłowicza z N. córką  Mendoga i wreszcie, 
uznany niedawno za autentyczny litewski mariaż Ludmiły, córki Konrada I mazowieckiego (K. Jasiński, Kielich  płocki  z pateną — dar  księcia mazowiec-
kiego  Konrada  I,  w: Człowiek  w społeczeństwie  średniowiecznym,  Warszawa 1997, s. 296 przyp. 59; idem, Genealogia księcia mazowieckiego  Siemowita  I, 
w: Homines  et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów.  Studia  historyczne ofiarowane  Antoniemu Gąsiorowskiemu  w sześćdziesiątą  piątą rocznicę urodzin, 
Poznań 1997, s. 124. Zakwestionował istnienie tego związku  G. Błaszczyk, Dzieje stosunków  polsko-litewskich  od  czasów najdawniejszych  do  współczes-
ności, t. 1, Poznań 1998, s. 108-109. 
1 4 S. C. Rowell, Lithuania Ascending.  A pagan empire within east-central  Europe, 1295-1345, Cambridge 1994, s. 87-94. Podkreślić należy, że skala 
zjawisk jest naturalnie zupełnie inna. Szeroko zakrojoną  politykę matrymonialną  Giedymina omawia najszczegółowiej w szeregu cennych prac J. Tę-
gowski. 

5 Na myśli mam, zdając  sobie sprawę z nieco innego profilu  tych pozycji, następujące  prace: G. Błaszczyk, op. cit., A. K. Kraucevic, Stvarenne 
Vjalikaga  Knjastva  Litouskaga,  Minsk 1998 (za udostępnienie tej pracy chciałbym złożyć podziękowanie dr. J. Tęgowskiemu). 

1 Po dzień dzisiejszy pozostają  aktualne prace Jana Ptaśnika, Kollektorzy  kamery  apostolskiej  w Polsce piastowskiej,  RAU, Wydz. hist.-fil.  50,1907, s. 1-80 
oraz Tadeusza Gromnickiego, Świętopietrze  w Polsce, Kraków 1907. Warto zwrócić też uwagę na artykuły Stanisława Gawędy, Polityka  fiskalna  Kazimie-
rza Wielkiego  wobec kurii  papieskiej,  St. Hist. 13, 1970, z. 3, s. 355-372, a także tegoż, Świadczenia  finansowe  Polski  na rzecz kurii  papieskiej  w średniowie-
czu, ibid. 17,1974, z. 3, s. 413-446. 
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cych całość problematyki związanej  z annatami papieskimi i ich poborem w Polsce2. Ks. Dudziak pod pojęciem annat 
rozumiał wszystkie opłaty składane Stolicy Apostolskiej tytułem objęcia wakującego  beneficjum,  których wymiar był okre-
ślany na podstawie rocznego dochodu uzyskiwanego z beneficjum.  Tak szeroka definicja  obejmowała annaty właściwe 
(opłaty z beneficjów  niekonsystorskich, należących  do papieskiej kolacji), serwicja (opłaty z beneficjów  konsystorskich — 
opactw i biskupstw) oraz kwindenia (opłaty z beneficjów  inkorporowanych, płacone co 15 lat; zostały one wprowadzone 
przez Pawła II w drugiej połowie XV w.). Ks. Dudziak w swoich artykułach starał się wykazać odrębność sytuacji polskiej 
na tle Kościoła powszechnego. 

Stanisław Szczur podejmując  temat annat podchodzi do zagadnienia w inny sposób. W jego ujęciu termin „annaty 
papieskie" odnosi się jedynie do opłat z beneficjów  niższych, tj. niekonsystorskich, nadawanych przez papieża. Podstawą 
do określenia wymiaru tego świadczenia był roczny dochód uzyskiwany z danego beneficjum.  Zatem Szczur wyraźnie 
odróżnia annaty od serwicjów i późnośredniowiecznych kwindeniów. Nadto Autor omawianej pracy wychodzi z założenia, 
że annaty papieskie miały w XIV w. charakter powszechny i obejmowały cały Kościół. Te same przepisy annatowe, które 
obowiązywały  w Kościele powszechnym, dotyczyły także polskiej prowincji kościelnej, nie można zatem mówić o wyjątko-
wości sytuacji panującej  w Polsce. Takie założenie pozwala Autorowi uwzględniać także stosunki panujące  w innych, zwła-
szcza niemieckich diecezjach. Problematyka annat papieskich w Polsce jest ujmowana nie tylko na szerokim tle geograficz-
nym. Autor stara się wniknąć  w system skarbowości papieskiej XIV w., a także politykę beneficjalną  papieży awiniońskich. 
„Ona bowiem — jak pisze — wyznaczała zakres tego świadczenia i ustalała krąg  płatników annat" (s. 11). Głównym celem 
Stanisława Szczura jest zbadanie mechanizmu poboru świadczeń annatowych. W centrum zainteresowania pozostają  zatem 
organizacja i sposób działania Kamery Apostolskiej, relacje między kamerą  a kolektorią,  tryb przekazywania informacji 
o płatnikach, rachunki i kontrole kolektorów, a także wymiar świadczeń annatowych. Natomiast mniej uwagi poświęca 
samym płatnikom, wychodząc  z założenia, że w procesie poboru annat osoba płatnika miała znaczenie drugorzędne, ważna 
była przede wszystkim suma, którą  należało wyegzekwować. 

Autor podzielił swoją  pracę na sześć rozdziałów. Stara się w nich prześledzić kolejne etapy prowadzące  do egzekucji 
świadczeń annatowych. Rozdział pierwszy dotyczy zakresu papieskiego prawa kollacji. Na początku  otrzymujemy przegląd 
papieskich rezerwacji generalnych i specjalnych, przy czym Autor nie ogranicza się tylko do sytuacji panującej  w XIV w., 
ale przedstawia skrótowo także wcześniejsze konstytucje, w których papieże dokonywali rezerwacji beneficjów.  Stanisław 
Szczur opisuje zmieniające  się zasady dysponowania przez papieży wakującymi  beneficjami  i stopniowe rozszerzanie poję-
cia wakansu in curia. Prowadzenie polityki w tym kierunku pozwalało Stolicy Apostolskiej powiększać liczbę beneficjów 
należących  do papieskiej kollacji, czyli podległych świadczeniom annatowym. Autor zwraca uwagę, iż niezwykle istotny 
w systemie annatowym był termin „wakans". Pomimo generalnej zasady, iż beneficjum  jest nadawane dożywotnio, istniało 
wiele wyjątków  od tej reguły. Pozwalały one pozbawiać duchownego jego prebendy, bądź  zmuszały samego posiadacza do 
rezygnacji. W obu przypadkach kollator uzyskiwał prawo do ponownego obsadzenia beneficjum.  Tym samym wakanse 
stawały się wygodnym instrumentem do prowadzenia skutecznej polityki beneficjalnej.  Stanisław Szczur podaje listę przy-
czyn prowadzących  do zawakowania beneficjum.  Rozważania dotyczące  papieskiego prawa kollacji są  wstępem do przed-
stawienia problemów źródłoznawczych związanych  z annatami. Najistotniejszą  część pierwszego rozdziału stanowią  frag-
menty omawiające  formularz  suplik kierowanych do Stolicy Apostolskiej w sprawach beneficjalnych  oraz formularz  papie-
skiego dokumentu prowizyjnego. Autor zwraca uwagę, iż rosnąca  w XIV w. liczba spraw beneficjalnych,  napływających  do 
Stolicy Apostolskiej, wymusiła daleko idące  sformalizowanie  starań o uzyskanie prebendy oraz zaowocowała wytworze-
niem ściśle przestrzeganych przez kancelarię papieską  metod pracy. Zarówno suplika, jak i dokument prowizyjny powsta-
ły według określonych wzorów. Stanisław Szczur prezentuje rodzaje tych dokumentów oraz omawia ich poszczególne 
elementy. 

Rozdział drugi dotyczy genezy annat papieskich, a także podstaw prawnych tego świadczenia — bulli annatowych. 
Autor, prezentując  treść papieskich dokumentów, zwraca uwagę tylko na niektóre postanowienia, inne pomija milczeniem. 
Dowiadujemy się, jaki był czas obowiązywania  papieskich zarządzeń,  jakiego dotyczyły obszaru oraz które beneficja  miały 
podlegać świadczeniom annatowym. Pozostałe postanowienia, zawarte w bullach annatowych, Stanisław Szczur omawia 
w dalszych częściach pracy. Taki sposób prezentacji materiału utrudnia czytelnikowi zorientowanie się w treści poszczegól-
nych dokumentów papieskich oraz ocenę ich znaczenia. Dla przykładu bulla Si gratanter  Jana XXII z 1316 r. została 
omówiona w trzech miejscach. W rozdziale drugim dowiadujemy się, jaki był czas jej obowiązywania,  a także że rozszerzała 
obowiązek  annatowy na wszystkich nowych posiadaczy beneficjów  niezależnie od tego, do kogo należało prawo kollacji 
oraz, że zwalniała część beneficjów  od opłat (s. 49). W rozdziale czwartym Autor ponownie wraca do bulli Si gratanter  przy 
omawianiu wymiaru świadczeń annatowych (s. 82-83). Zaś w rozdziale piątym  wspomina, że tym dokumentem Jan XXII 
postanowił, iż opłaty annatowe mają  być zbierane przez specjalnie w tym celu powołanych urzędników — kolektorów 
(s. 114). Zatem postanowienia bulli Si gratanter  możemy poznać dopiero po uważnej lekturze całej książki,  a nie tylko 
rozdziału zatytułowanego „Papieskie bulle annatowe". A właśnie w tej części czytelnik spodziewałby się znaleźć omówienie 
pełnej treści dokumentów, dotyczących  annat papieskich. 

2 J. Dudziak, Płatnicy  i płatności  annat papieskich w Polsce, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 9, 1962, s. 41-63; tenże, U  źródeł  tworzeniu się annat 
papieskich,  ibid. 10, 1963, s. 27-43; tenże, Annaty papieskie w świetle narastających przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem  Polski,  ibid. 12, 
1965, 103-130; tenże, Rozwój historyczny świadczeń  annatowych w Polsce, ibid. 13, 1966, s. 29-55; tenże, Pobieranie annat papieskich,  ibid. 14, 1967, 
s. 63-96. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

W rozdziale trzecim Stanisław Szczur koncentruje się na organizacji Kamery Apostolskiej oraz metodach jej pracy. 
Najwięcej uwagi poświęca księgom dokumentującym  pracę urzędników kamery. Skuteczna egzekucja opłat annatowych 
możliwa była tylko dzięki zebraniu odpowiedniego zasobu informacji.  Najwięcej uwagi poświęca księgom regestów suplik 
oraz regestom beneficjalnym  kamery papieskiej. Omawia powstanie tych ksiąg,  zasady tworzenia regestów, rozmieszczenie 
informacji  na kartach. Wnikliwa analiza omawianych źródeł pozwala Autorowi na formułowanie  wniosków na temat 
metod pracy instytucji, w której powstały. 

Ostatnią  część rozdziału trzeciego stanowią  obszerne cytaty z ksiąg  beneficjalnych,  przy czym Autor podaje zwięzłe 
charakterystyki cytowanych ksiąg  i przytacza 53 regesty odnoszące  się do beneficjów  polskich. Każdy z regestów został 
opatrzony przypisem, w którym Autor podaje miejsce wydania supliki i mandatu prowizyjnego, ewentualnie informację 
o braku tychże dokumentów. 

Rozdział czwarty dotyczy zobowiązań  płatniczych duchowieństwa. Na wstępie Autor ponownie wraca do bulli annato-
wych, zwracając  uwagę na rozporządzenia  dotyczące  wymiaru świadczeń annatowych, a także kategorii beneficjów  wolnych 
od tych opłat. Następnie przechodzi do omówienia procedury określania wymiaru annat, dokonywanej w kamerze apostol-
skiej. Składała się ona z uzgodnienia wysokości świadczenia (compositio,  financia)  oraz złożenia przez duchownego, zabie-
gającego  o beneficjum,  zobowiązania  płatniczego (obligacio).  Informacje  na temat tych czynności można czerpać z za-
chowanych we fragmentach  ksiąg  rachunkowych kamery. Autor omawia typy prowadzonych ksiąg  rachunkowych (księgi 
urzędowe i prywatne księgi podręczne — manualia) oraz zachowane egzemplarze. Księgi przedstawia w układzie chrono-
logicznym, podając  krótką  charakterystykę każdej. Oprócz tego szczegółowo omawia zapiski, zawarte w księgach rachun-
kowych kamery, a dotyczące  beneficjów  związanych  z polską  prowincją  kościelną.  Obszerne cytaty umieszczone w przypi-
sach uzupełniają  całość. 

W rozdziale piątym  i szóstym Stanisław Szczur przechodzi już bezpośrednio do spraw polskich. W poprzednich roz-
działach pisał o annatach z perspektywy całego systemu skarbowości papieskiej, tworzonego i doskonalonego głównie 
w XIV w. Informacje  na temat polskiej prowincji pojawiały się na marginesie. W dwóch ostatnich rozdziałach annaty 
w Polsce w XIV w. stają  się głównym tematem. 

Rozdział piąty  poświęcony jest kolektorom działającym  w Polsce. Autor charakteryzuje działalność poszczególnych 
osób oraz zmiany w organizacji poboru annat papieskich. Stanisława Szczura interesują  przede wszystkim metody pracy 
kolektorów. Opierali się oni na wykazach potencjalnych płatników, przesyłanych przez Stolicę Apostolską.  Oryginalne 
zestawienia niestety nie zachowały się. Wykazy takie znane są  jedynie z kopii sporządzanych  w kamerze. Autor krótko 
charakteryzuje zachowane księgi, zwracając  szczególną  uwagę na zawarte w nich informacje,  odnoszące  się do polskiej 
prowincji kościelnej. Na koniec omawia sposób pobierania opłat i rachunki prowadzone przez kolektorów. 

Ostatni rozdział omawianej pracy dotyczy płatników annat. Stanisław Szczur, zgodnie ze swoim założeniem, nie 
interesuje się jednak osobami płatników, ale przede wszystkim faktem  uiszczenia opłaty i miejscem dokonywania tego. 
Duchowny zobowiązany  do opłacenia annat mógł tego dokonać w kolektorii. Tym wpłatom dają  świadectwo rachunki 
kolektorskie. Annata mogła być również uiszczona bezpośrednio w kamerze awiniońskiej. Ślady takich działań znajdujemy 
w księgach pozostawionych przez tę instytucję. Autor przytacza przykłady tego typu wpłat z terenów polskiej prowincji 
kościelnej, omawia również sposoby notowania regestów pokwitowań. Także i w tym rozdziale obszernie cytowane są 
źródła. 

Pierwszą  uwagą  jaka nasuwa się po zaprezentowaniu książki  Stanisława Szczura jest pytanie, czy istotnie jej przedmio-
tem są,  zgodnie z tytułem, annaty papieskie w Polsce w XIV w.? Problematyka poruszana przez Autora wychodzi poza te 
ramy. Już same proporcje układu materiału są  znamienne. Około 2/3 książki  Autor poświęcił omawianiu stosunków 
panujących  w XIV-wiecznym Kościele powszechnym, papieskiego ustawodawstwa annatowego, organizacji Kurii Awinioń-
skiej. Jedynie około 1/3 pracy dotyczy bezpośrednio zagadnienia annat papieskich w Polsce. Ta dysproporcja nie jest 
przypadkowa, gdyż sam Autor pisze, że chciał przedstawić głównie mechanizm poboru annat w powiązaniu  z papieską 
polityką  beneficjalną.  Tak postawiony cel wykracza poza stosunki panujące  w Kościele polskim. Zatem może trafniejszy 
byłby tytuł: „Annaty papieskie w XIV wieku ze szczególnym uwzględnieniem Polski" lub „Annaty papieskie w Polsce 
XIV wieku na tle awiniońskiego systemu poboru annat". Nieadekwatność tytułu nie umniejsza jednak walorów książki. 
Autor, omawiając  problematykę skarbowości i annat papieskich, stara się nakreślić także funkcjonowanie  awiniońskiego 
sytemu zarządzania  Kościołem. Dzięki tak szerokiemu spojrzeniu czytelnik poznaje nie tylko papieską  politykę fiskalną 
XIV w., ale może również wzbogacić swą  wiedzę o innych problemach tego okresu historii Kościoła. Tym samym praca 
Stanisława Szczura wzbogaca polską  historiografię,  ubogą  w dzieła dotyczące  Kościoła powszechnego w średniowieczu. 
Obok własnych badań źródłowych Autor wykorzystuje obcojęzyczną  literaturę przedmiotu, trudno dostępną  w Polsce. Już 
tylko te zalety sprawiają,  że dzieło krakowskiego badacza będzie użyteczne na gruncie polskim. 

Stanisław Szczur podchodzi do tematu annat papieskich przede wszystkim od strony źródłoznawczej. Dzięki temu 
otrzymujemy przegląd  dokumentów i ksiąg,  używanych tak w kancelarii papieskiej, jak i w kamerze, a związanych  z annata-
mi. Przejrzysty wykład i liczne definicje,  a także szczegółowa analiza formularzy,  stosowanych w skomplikowanym systemie 
annatowym, ułatwi innym badaczom orientację w materiale źródłowym dotyczącym  skarbowości papieskiej. Należy tylko 
żałować, że omawiana tu książka  nie została wzbogacona o indeks rzeczowy. Stałby się on niezwykle użytecznym przewod-
nikiem i w znakomity sposób ułatwiłby korzystanie z wyników badań Autora. Na przykładzie bulli Si gratanter  zwracałam 
uwagę na fakt  omawiania tego samego zagadnienia w różnych częściach pracy, przy czym pełny obraz uzyskuje czytelnik 
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dopiero po zebraniu rozproszonych fragmentów.  Jest to kolejny powód przemawiający  za dołączeniem  do książki  indeksu 
rzeczowego. 

Autor w kilku miejscach (m.in. s. 117, 149) wspomina o sankcjach za niewywiązywanie  się ze świadczeń annatowych. 
Problem wydaje się omówiony w stopniu niewystarczającym.  W założeniu praca ma prezentować mechanizm poboru an-
nat. Sankcje stosowane wobec opornych płatników były integralną  częścią  tego systemu. Stąd  zagadnienie to wymaga 
szczegółowego omówienia. Stanisław Szczur wspomina o stosowaniu kar kościelnych zarówno wobec osób utrudniających 
pracę kolektorów, jak i wobec opornych płatników. Podaje nawet kilka przykładów faktycznego  użycia cenzur, brak jednak 
prezentacji całości problematyki. Nasuwa się szereg pytań. Czy władza nakładania cenzur wypływała z urzędu kolektor-
skiego, czy też poszczególne osoby dzierżące  ten urząd  działały na mocy władzy delegowanej? Kto udzielał absolucji od 
zaciągniętych  kar kościelnych i jakie byty warunki jej uzyskania? Jakie procedury byty stosowane w razie lekceważenia kary 
kościelnej? Co skłaniało płatników do uiszczenia zaległych sum? Ciekawe byłoby również zbadanie, które cenzury najczę-
ściej spadały na opornych duchownych. 

Stanisław Szczur poświęca fragment  swojej książki  problemowi wymiaru świadczeń annatowych. Brakuje jednak szcze-
gółowej analizy, jaką  faktyczną  część dochodu z beneficjum  stanowiły annaty. Pozwoliłoby to ustalić, czy annaty byty 
szczególnie uciążliwe  dla duchownych. 

Autor omawianej pracy, podsumowując  swoje badania, jest zdania, że annaty były sposobem manifestacji  władzy 
papieża nad całym Kościołem. Ta przyczyna skłaniała następców św. Piotra do rozszerzania kręgu płatników i budowania 
skomplikowanego systemu egzekucji annat. Nie można w pełni zgodzić się z tym twierdzeniem. Obok manifestacji  władzy 
równie istotne były względy finansowe.  System annat papieskich miał zarówno podkreślać władzę papieża w odniesieniu do 
Kościoła powszechnego, jak i przysparzać Stolicy Apostolskiej konkretnych dochodów. Obie przyczyny w równym stopniu 
wpływały na tworzenie i rozbudowę awiniońskiego systemu annatowego. Stąd  umniejszanie znaczenia względów finanso-
wych, które kierowały papieżami, nie wydaje się słuszne. 

Zgłoszone uwagi i postawione pytania nie pomniejszają  wartości książki  Stanisława Szczura. Interesujące  to dzieło jest 
próbą  zapełnienia luki w historiografii  polskiej. Brak bowiem w polskiej literaturze historycznej dzieł omawiających  zagad-
nienia skarbowości papieskiej, stosunków panujących  pomiędzy Kościołem polskim a Stolicą  Apostolską  w okresie awi-
niońskim, a także szerzej — dzieł badających  dzieje papiestwa w XIV wieku. Należy mieć nadzieję, że Autor, a także 
inni badacze nie poniechają  studiów zarówno nad annatami papieskimi, jak i nad całością  polityki fiskalnej  papiestwa 
awiniońskiego. 

Monika  Saczyńska-Kaliszuk 
(Warszawa  ) 

Tomas B a l e t ka, Dvùr, rezidence  a kancelór  moravského  markrabćte  Josta  (1375-1411), 
„Sborrnk Archivrnch Prac", 46, 1996, s. 259-536. 

Prezentowana rozprawa jest rozszerzoną  oraz poprawioną  wersją  pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem Ivana 
Hlavacka i obronionej na uniwersytecie praskim w 1995 r. Autor postawił za cel sobie jak najwszechstronniejsze ukazanie 
dworu i rezydencji margrabiego morawskiego Jodoka, najstarszego syna margrabiego Moraw i hrabiego Tyrolu Jana Hen-
ryka oraz brata stryjecznego władcy Czech Wacława IV. Jodok od dawna cieszył się zainteresowaniem badaczy cze-
skich i niemieckich. Przedstawione zostały już niektóre aspekty jego życia i działalności (m.in. prace I. Hlavacka, H. Jirecka, 
J. Mezrnka). Mimo to brakowało do tej pory tak szerokiego omówienia tej postaci oraz osób z jego kręgu. T. Baletka 
w swej pracy wykorzystuje prozopograficzną  metodę badania późnośredniowiecznego dworu, z której korzystają  już od 
wielu lat historycy różnych krajów1. 

Jodok objął  władzę na Morawach po śmierci ojca w listopadzie 1375 r. Od 1388 r. należało do niego również księstwo 
Luksemburga i Alzacja oraz Marchia Brandenburska. Przez pewien czas posiadał także Kłodzko oraz część zachodniej 
Słowacji. Ukoronowaniem działalności Jodoka był wybór na króla niemieckiego 1 X 1410 r. Nie dane mu było jednak 
długo cieszyć się z tego sukcesu, zmarł bowiem 18 I 1411 r. w Brnie. Zarówno postać Jodoka, jak i temat tej pracy czynią 
z niej niezwykle interesującą  lekturę także dla historyka polskiego. 

W rozdziale pierwszym (s. 262-279) T. Beletka omawia politykę zagraniczną  margrabiego Moraw, w drugim natomiast 
(s. 279-285) zajął  się rezydencją  oraz itinerarium Jodoka. Główną  siedzibą  margrabiego był zamek Spilberk położony w Brnie, 
który już od wielu lat był rezydencją  margrabiów morawskich. Itinerarium margrabiego odpowiada jego aktywności poli-
tycznej. W pierwszym okresie panowania (1375-1388) spędził Jodok prawie dwie trzecie czasu w swej rezydencji w Brnie. 
W Pradze bywał o wiele rzadziej — ok. 20% czasu (w tabeli 1, na s. 285 podane jest, że spędził w niej 14,5% czasu; 
w tekście na s. 283 czytamy, że 17,5%). Rytm podróży Jodoka zmienił się w 1388 r. po uzyskaniu Brandenburgii. Odtąd 

1 Ogólnie o metodzie prozopograficznej  zob. ostatnio N. Bulst, Objet et méthode  de  la prosopographie,  w: L'Etat  moderne  et les elites,  XIIIe-XVIIIe  sièc-
les. Apports et limites de  la méthodeprosopographique,  ed. J-P. Genet, G. Lottes, Paris 1996, s. 467-482. 


