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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. 
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rzadziej przebywał na Morawach (w Brnie ok. 44%; w Ołomuńcu 10%), częściej zaś w samej Marchii (ok. 11%) oraz 
w Pradze (ok. 30%). Stan taki trwał do 1400 r. W ostatnim okresie życia Jodok bywał w różnych ośrodkach swego państwa 
równomiernie (Brno — 25%, Ołomuniec 9%, Brandenburgia 27%), często przebywał także w Pradze (27%). 

W rozdziale trzecim T. Baletka omawia dwór margrabiego Jodoka pojmowany jako skupisko ludzi (s. 286-312). 
Autora interesuje jedynie jego dwór morawski, nie zajmuje się więc dworami, które posiadał w innych podległych sobie 
ziemiach. Według Autora na dworze Jodoka można wyróżnić cztery typy dworzan (uszeregowane według ich ważności): 
urzędników dworskich (np. marszałek), honorowych dygnitarzy i służebników (np. najwyższy marszałek, stolnik), dworzan 
i mieszkańców dworu (np. personel kuchenny, rzemieślnicy, lekarze) oraz osobistą  straż władcy. Podstawą  informacji 
0 dworzanach (wzajemnej zależności między nimi itp.) są  głównie dokumenty i listy wychodzące  z kancelarii Jodoka. 
Niestety taka podstawa źródłowa pracy, na co zwraca uwagę sam Autor, sprawia, że nie można odpowiedzieć na wiele 
pytań dotyczących  dworu. Często korzystać należy z analogii pochodzących  z innych dworów — ta zaś metoda, jak stwier-
dza T. Baletka (s. 289), może mieć jedynie wartość pomocniczą. 

Po śmierci ojca Jodok przejął  już uformowany  skład dworu. Największe znaczenie na nim miała wyższa szlachta, 
jednak spotykamy tam również przedstawicieli niższej szlachty a nawet mieszczan, którym służba na dworze umożliwiała 
awans majątkowy  i społeczny. Przyboczny orszak margrabiego, z którym wybierał się w podróż, składał się z około 30 osób, 
natomiast liczebność całego dworu dochodziła, według Autora, do 100 osób. 

W jednym z podrozdziałów (s. 291-307) Baletka opisuje funkcje  poszczególnych urzędników (od najważniejszego na 
dworze ochmistrza poprzez np. marszałka, komornika aż po cześnika) oraz przytacza informacje  na temat osób pełniących 
poszczególne urzędy. Przedstawia również inne służby dworskie (np. kucharskie, łowieckie), burgrabiów zamku Spilberk, 
posłów margrabiego, jego lekarzy, kapelanów, rzemieślników itd. Dworzanie nie stanowili homogenicznej grupy i często 
dochodziło między nimi do sporów. Mocniej związani  byli ze sobą  przedstawiciele niższej szlachty, natomiast dworzanie 
należący  do wyższej szlachty działali we własnym imieniu i, jak stwierdza T. Baletka, „każdy był zmuszony walczyć przeciw 
każdemu" (s. 311). 

Rozdział kolejny (s. 313-340) przedstawia domy szlachty dworskiej w Brnie oraz innych miastach morawskich. W Brnie, 
czyli w rezydencji margrabiego nieruchomości miało wiele osób i rodzin szlacheckich (w mieście tym do szlachty należało 
około 5-6% wszystkich domów), a także dworzanie nie należący  do tej grupy. O ile domy szlachty znajdowały się we 
wszystkich dzielnicach Brna, o tyle niżsi dworzanie starali się kupować domy położone obok siebie (np. domy pisarzy 
margrabiego znajdowały się obok kościoła na Górze św. Piotra). 

Ponieważ miasta odgrywały bardzo ważną  rolę w polityce Jodoka, w rozdziale piątym  (s. 341-356) omówione zostały 
stosunki między margrabią  a morawskimi miastami (wiele miejsca poświęcono zwłaszcza polityce finansowej  wobec Brna 
1 Ołomuńca). Dokładniejsze przedstawienie stosunków między mieszczanami a Jodokiem oraz sposobu odnoszenia się 
margrabiego do miasta umożliwia przede wszystkim zachowany rejestr wydatków miejskich Znojma z lat 1408-1409. 

Rozdział kolejny prezentuje kulturę dworu Jodoka (s. 356-362). Dużo uwagi Baletka poświęca kulturze rycerskiej, 
której przejawy widać m.in. w przedstawieniach napieczętnych oraz w zwyczaju nadawania imion na wzór bohaterów epiki 
rycerskiej (otrzymywali je zarówno mężczyźni jak i kobiety). W rozdziale tym omówiono także uroczystości dworskie oraz 
przedstawiono artystów związanych  z dworem Jodoka. 

Rozdział siódmy poświęcony jest kancelarii i radzie margrabiego (s. 363-397). Znanych jest 632 jego dokumentów, 
listów i mandatów. Najwięcej z nich wystawiono dla odbiorców morawskich (ok. 50%) i brandenburskich (ok. 30%). Naj-
częstszymi odbiorcami były miasta (ok. 40%) oraz szlachta (ok. 30%). Dokumenty spisywano przede wszystkim w języku 
niemieckim (ok. 50%) i łacińskim (ok. 40%). Proporcje te zmieniają  się w dokumentach dla odbiorców czeskich, moraw-
skich, śląskich  i węgierskich. Wtedy dominującym  językim jest łacina (ok. 60%), natomiast w języku niemieckim spisano 
tylko ok. 20% dokumentów. Interesujące  są  rozważania T. Baletki na temat zaginionych dokumentów margrabiego. Przy-
kładowo, dzięki zapiskom ksiąg  sądu  ziemskiego dowiadujemy się o 330 dokumentach Jodoka, które nie zachowały się do 
dzisiejszych czasów. 

Niestety T. Baletka, jak sam pisze (s. 368), nie mógł dotrzeć do wielu, rozproszonych po całej Europie środkowej, 
dokumentów Jodoka. Dlatego też nie został omówiony formularz  lub pismo dokumentów margrabiego. Uwagę swoją 
koncentruje Autor na przedstawieniu notariuszy władcy Moraw (znamy z imienia jedynie 14 z nich). W pierwszym okresie 
funkcjonowania  kancelarii Jodoka główną  rolę odgrywają  w niej ludzie świeccy, jednak w późniejszych latach wszyscy 
notariusze należeli do duchowieństwa. T. Baletka przedstawia również hierarchię urzędniczą  kancelarii i zadania notariu-
szy. Osobno omówiona jest rada margrabiego. Niezbyt jasne są  jej kompetencje oraz skład osobowy. Prawdopodobnie za 
członków rady możemy uważać najwyższych urzędników ziemskich oraz osoby często występujące  na lennych umowach 
lenników margrabiego. Czasami informacje  o członkach rady znajdujemy np. w narracji dokumentów. Prawdopodobnie za 
członków rady uznać można także relatorów dokumentów margrabiego (jednak tylko 2% z tych dokumentów posiada 
formułę  relacyjną). 

Ósmy rozdział przedstawia dwór młodszego brata Jodoka, margrabiego Prokopa (s. 397-400). Dwór ten był o wiele 
mniejszy niż dwór Jodoka. Zachowało się również o nim mniej wzmianek (np. znanych jest jedynie sześciu notariuszy). 
W rozdziale ostatnim (s. 400-406) T. Baletka porównuje dwór Jodoka z innymi dworami oraz omawia kontakty margrabie-
go z władcami różnych państw europejskich (m.in. z Władysławem Jagiełłą,  s. 402). 
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Do pracy dołączono  siedem aneksów. Pierwszy z nich (Prosopografickâ  pnloha ke dvoru  markrabéte  Josta,  s. 407-483) 
zawiera informacje  o osobach związanych  z Jodokiem. W kolejnych dodatkach (s. 493-503) zamieszczono wypisy z ksiąg 
miejskich oświetlające  m.in. kontakty Jodoka ze Znojmem. Dodatek szósty zawiera itinerarium margrabiego (s. 504-
-517). W aneksie znajduje się również wykaz szlacheckich domów w Brnie (s. 484-492, 518-519) oraz mapa tego miasta 
(s. 520). Pracę zamyka spis skrótów (s. 521), indeks miejscowo-osobowy (s. 522-532) oraz obszerne streszczenie w języku 
niemieckim (s. 533-536). 

Praca odznacza się przejrzystą  konstrukcją.  Autor wykorzystał obszerny materiał rękopiśmienny. Na podkreślenie 
zasługują  również interesujące  porównania dworu Jodoka z innymi dworami Europy środkowej. 

Piotr Węcowski 
(Warszawa  ) 

Kinga Szczepkowska-Na l iwajek , Relikwiarze  średniowiecznej  Europy od  IV  do po-
czątku XVI  wieku. Geneza, treści,  styl  i techniki  wykonania,  Fundacja ATK, Warszawa 1996, 
ss. 353, il. 

Historyk kultury sięga często, obok tradycyjnych przekazów pisanych, także do innych kategorii źródeł: materialnych, 
językowych czy etnograficznych.  Ich interpretacja jest jednak możliwa tylko po odpowiednim przygotowaniu materiału 
przez specjalistę. Synteza Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek, prezentująca  grupę dzieł z różnych dziedzin sztuki, stylów 
i epok, które łączy  pełniona funkcja  przechowywania relikwii, umożliwia włączenie  tego zespołu zabytków do warsztatu 
historyka kultury. Zamiarem Autorki nie jest analiza stylistyczna poszczególnych obiektów, ale prześledzenie przeobrażeń, 
jakim podlegała forma  relikwiarza nie tylko pod wpływem różnych inspiracji artystycznych, ale także wskutek przemian 
mentalności religijnej, zwłaszcza stosunku do relikwii i wykształcania się różnorodnych liturgicznych i pozaliturgicznych 
form  ich kultu oraz próba ustalenia roli zleceniodawcy i artysty w ostatecznym kształcie dzieła. Tak zakreślona problematy-
ka, aktualna zresztą  także w odniesieniu do dzieł sztuki o innym przeznaczeniu, pozwala spojrzeć na relikwiarz nie tylko 
jako na dzieło sztuki, ale i odzwierciedlenie obyczajów i religijności danej epoki. To interdyscyplinarne podejście Autorki 
do przedmiotu badań stanowi istotną  zaletę pracy. 

Przedmiot i zakres badań w zasadzie określony jest jasno, chociaż, co zrozumiałe w pracy syntetycznej, nie brak 
pewnych wątpliwości.  Przede wszystkim nie została sformułowana  definicja  relikwiarza. Uwzględnione w pracy dzieła 
różnych gałęzi sztuki łączy  fakt,  że przynajmniej jedną  z ich funkcji  było godne przechowywanie części lub całości ciała 
świętego lub brandeorum  (tkaniny, które miały kontakt z ciałem świętego). Jednak w niektórych uwzględnionych w pracy 
typach obiektów rola przechowywania relikwii schodzi na dalszy plan wobec innych funkcji  (np. gotyckie nastawy ołtarzo-
we, ramy obrazów tablicowych, klejnoty osobiste). Nasuwa się wobec tego pytanie, dlaczego pominięto inne rodzaje dzieł 
zawierających  relikwie: sepulchra  w mensach ołtarzowych, drewniane rzeźby relikwiarzowe np. późnośredniowieczne wize-
runki św. Jana Chrzciciela na misie z Brzegu, Łagowa i Gorzowa1, wymagające  odróżnienia od wzmiankowanych w pracy 
klejnotów osobistych insygnia władzy (np. korony, Święta Włócznia, pierścienie biskupie2). Odrębny problem stanowią, 
zasygnalizowane zresztą  przez Autorkę, ale pominięte w systematycznej klasyfikacji,  budowle będące  w całości relikwiarza-
mi (np. Sainte-Chapelle w Paryżu, kaplica św. Jadwigi w Trzebnicy — s. 48). Przedstawienie solidnie umotywowanej defini-
cji relikwiarza mogło było takie wątpliwości  rozproszyć. 

Przyjęty przez Autorkę zakres chronologiczny (od powstania oficjalnej  organizacji kościelnej w IV w. do początku 
XVI w.) i geograficzny  (krąg  kultury zachodniej) wydaje się uzasadniony, chociaż nie udało się uniknąć  pewnych niekonse-
kwencji. Rozdział dotyczący  XIV i XV w., zatytułowany Relikwiarze  późnogotyckie  poświęcony jest wyłącznie  dziełom po-
wstałym na północ od Alp, gdy wcześniejsze rozdziały nie pomijały włoskich zabytków. Prądy  intelektualne i artystyczne 
panujące  w XIV, a zwłaszcza w XV w. w Italii budzą  wątpliwość,  czy można ją  zaliczyć do tytułowej „średniowiecznej 
Europy". Z drugiej strony kraje na północ od Alp, chociaż nie przyjęły wzorców włoskich w sztuce, utrzymywały przecież 
kontakty kulturalne z Włochami. Pominięcie Półwyspu Apenińskiego wymagałoby więc uzasadnienia. Anachronizmem jest 
określanie jako „ziemie polskie" całego obecnego obszaru Polski, wraz z częścią  państwa krzyżackiego i późnośrednio-
wiecznym Śląskiem,  co pozwoliło umieścić na czele zabytków z „ziem polskich" wykonany w 1388 r. elbląski  dyptyk komtu-
ra von Loricha (s. 183). W badaniach przeszłości należy uwzględniać granice historyczne (np. metropolia gnieźnieńska, 
Korona itp.) lub uzasadnić jednolite potraktowanie niewątpliwych  „ziem polskich", i części (lub całości) państwa zakonne-
go, np. poprzez wykazanie jedności artystycznej czy kulturalnej tego regionu, wyróżniającej  go od innych prowincji. 

1 Por. ostatnio J. Michalski, Głowa św. Jana  Chrzciciela  na misie — średniowieczna  rzeźba relikwiarzowa  z Muzeum  w Gorzowie Wielkopolskim,  „Nad-
warciański Rocznik Historyczno-Archiwalny" 4,1997, s. 41-47. 
2 Potrzebę zbadania zwyczaju umieszczania relikwii w pierścieniach biskupich sygnalizowała E. Dąbrowska,  Średniowieczny  ceremoniał  pogrzebowy 
wyższego duchowieństwa  polskiego  —studium  archeologiczno-historyczne,  St. Źródł. 23,1997, s. 17, zwłaszcza przyp. 65. 


