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Errata do artykułu Marii Koczerskiej, Aleksander 
Gieysztor  17  VII  1916 — 9 II  1999, St. Źródł. 37, 
2000, s. 3-12. 

S. 9, wiersz 16 od dołu jest: rektora; powinno być prorek-
tora. 

Errata do artykułu Marii Błaziak, Rocznik święto-
krzyski  nowy — rocznikiem  mansjonarskim czy ande-
gaweńsko-jagiellońskim?,  St. Źródł. 37, 2000, s. 49-63. 

S. 55 wiersz 1 od góry jest: preceptora Jerzego; powinno 
być precentora Jerzego. 

Corrigenda et addenda do artykułu Marka Janickiego, Zgon  króla  Zygmunta  I  i znaczenie fiducji  w jego pobożności, 
St. Źródł. 37, 2000, s. 65-107. 

Errata 

Strona Wiersz Przypis Jest Powinno być 

74 1 od góry doninikanin dominikanin 

76 91 skrócony opis artykułu U. Borkowskiej pełny opis artykułu U. Borkowskiej 

80 119 pełny opis artykułu U. Borkowskiej Op. cit. [w odniesieniu do artykułu U. Borkow-s k i e j ] 

84 7 od góry Orygensa Orygenesa 

99 5 od góry Joannis Ioannis 

99 6 od góry ministraveritr ministraverit 

99 16 cursusus cursus 

100 d „ver" „vre" 

102 11 od dołu 
tekstu 
głównego 

k 
nos reassumant nos reassumant 

102 8 od dołu 
tekstu 
głównego 

nos et Serenitas k-nos et Serenitas 

103 13 w. 2 ..., mrc. 3 ..., mrc. 3". 

1. Na s. 81 w przyp. 125 podałem za cytowaną  tam pracą 
U. Borkowskiej, Pobożność rodziny  Kazimierza  Jagiellończyka,  iż 
tekst modlitewnika powstał „przed 1514 r." Odmienny pogląd 
(za sugestiami wniosków Z. Ameisenowej wynikających  z ana-
lizy dedykacji tekstu modlitewnika), a mianowicie, że tekst skom-
powany został po 1514 r., wyraziła U. Borkowska w pracy Kró-
lewskie  modlitewniki...,  wyd. II, Lublin 1999, s. 104. Odnośnie 
m.in. czasu powstania modlitewnika najnowsze ustalenia sumu-
je B. Miodońska [w:] Wawel  1000-2000. Kultura  artystyczna  dwo-
ru królewskiego  i katedry,  Zamek  Królewski  na Wawelu,  maj-li-
piec 2000; Katedra  Krakowska  — biskupia — królewska  — naro-
dowa,  Muzeum  Katedralne  na Wawelu,  maj-wrzesień 2000, Kata-
log,  1.1, Kraków 2000, poz. I/53, s. 93-95, il. 71 w t. III. 

2. W dość długim czasie, jaki upłynął  od złożenia tekstu 
artykułu, autor zmienił swój pogląd  na treść i znaczenie frazy 
z Opisu pogrzebu Zygmunta  I,  przytoczonego i omówionego na 

s. 93-94. Jakkolwiek nie uległy zmianie wnioski odnośnie usy-
tułowania pośmiertnego majestatu w „Alchemii", identyfikowa-
nej z sypialnią  królewską,  to zdanie przytoczone w całości na 
s. 93: „Reginalis vero Maiestas cum serenissimis filiabus  et ma-
tronis in camera e regione eius in qua corpus situm erat, sede-
bant", wbrew sugestii wypływającej  z odnośnej relacji polskiej 
powołanej w przyp. 210 na s. 93, należy rozumieć jako stwier-
dzenie, że królowa z królewnami i fraucymerem  znajdowały się 
w pomieszczeniu — komnacie naprzeciw (e regione) tej kom-
naty, w której spoczywało ciało. Pomieszczenie to można utoż-
samiać z antykamerą  przed głównym, tj. zachodnim wejściem 
do „Alchemii". 
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