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mąż  za brata biskupów Mikołaja i Franciszka Prażmowskich. W roku 1755 następcą  na biskupstwie łuckim Franciszka An-
toniego Kobielskiego został jego siostrzeniec Antoni Erazm Wołłowicz. Takich przykładów można by mnożyć i wskazać je-
szcze wiele, wymagają  one wszakże nieraz pracowitego wyszukania i zestawienia. Dopiero też po ustaleniu wszystkich (lub 
przynajmniej zdecydowanej większości z nich) można pokusić się o ocenę skali zjawiska i wyciągnąć  dalej idące  wnioski 
w przedmiocie koligacji rodzinnych jako czynnika awansu w strukturach Kościoła polskiego doby przedrozbiorowej. Tu po-
daliśmy zresztą  przykłady dotyczące  tylko biskupstw, nieporównanie zaś więcej jest tego rodzaju powiązań  na szczeblach 
niższych, tj. kapituł katedralnych, także kolegiackich. Jedynie też żmudna kwerenda w zachowanych aktach kapitulnych, 
wynotowanie z nich informacji  genealogicznych, podawanych zazwyczaj przy okazji recepcji lub instalacji, umożliwi pełniej-
sze odtworzenie obrazu sytuacji w tym względzie. Monograficzne  omówienie tej tematyki, ze wskazaniem na ilościowe i ja-
kościowe aspekty zjawiska, byłoby niewątpliwie  cenne, obok tego wszakże chyba bardziej jeszcze użyteczną  pomoc dla in-
nych badaczy stanowiłby przygotowany w oparciu o materiał zgromadzony przy okazji stosownej kwerendy tom tablic gene-
alogicznych, ukazujących  — analogicznie, jak to czyni recenzowane dzieło Ch. Webera — powiązania  rodowe w gronie no-
wożytnego wyższego duchowieństwa katolickiego z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tego rodzaju zbiór schematów 
genealogicznych, sam w sobie użyteczny (co widać na przykładzie chociażby Genealogii  W. Dworzaczka), pozwoliłby też do-
strzec wiele dotąd  nie rozpoznanych lub przynajmniej nie wyeksponowanych zależności i powiązań  natury krewniaczej, któ-
re odgrywały trudną  do przecenienia rolę w mechanizmach promocji i awansu na godności (nie tylko zresztą  w sferze  ko-
ścielnej), niejednokrotnie warunkując,  a zgoła nawet determinując  indywidualne kariery. Jest to zresztą  uchwytne w mate-
riale źródłowym już w odniesieniu i do wieków średnich. O ile wszakże w przypadku polskich elit w średniowieczu studia 
nad owymi kręgami krewniaczymi (w kontekście karier tak politycznych, jak i kościelnych) są  już od dłuższego czasu prowa-
dzone2, o tyle dla doby nowożytnej w zasadzie nie (poza co najwyżej pojedynczymi wyjątkami).  Postulowany zbiór schema-
tów genealogicznych nie tylko zatem by ułatwił tego rodzaju poszukiwania i analizy, ale również siłą  rzeczy stanowiłby za-
chętę i bodziec dla ich podejmowania, stąd  też warto, by w możliwie nieodległym czasie powstał i doczekał się publikacji. 

Powyższy ekskurs stanowi poniekąd  wyciągnięcie  „praktycznych wniosków" ze studium recenzowanego dzieła Ch. We-
bera, które — trzeba to przyznać — jest przedsięwzięciem raczej odosobnionym na współczesnym rynku edytorskim. Daw-
niej spoglądanie  na dzieje państw czy również instytucji kościelnych przez pryzmat powiązań  genealogicznych cieszyło się 
zdecydowanie większą  popularnością,  co znajdowało odbicie w publikowaniu i wznawianiu takich pozycji, jak chociażby Ge-
nealogisches Handbuch  der  europäischen Staatengeschichte  O. Lorenza czy Deutsche Geschichte in Ahnentafeln  H. Bannizy 
von Bazana i R. Müllera (obok nich również np. Genealogisches Handbuch  zur Schweizer  Geschichte). Aktualnie kontynuo-
wana jest natomiast seria Europäische Stammtafeln  (Neue  Folge),  kompilowana niestrudzenie przez pastora Detleva 
Schwennicke, do której zresztą  autor Genealogien zur Papstgeschichte  także się odwołuje. W przedmowie do ostatniej „pa-
ry" recenzowanej edycji Ch. Weber czyni też zapowiedź wydania drukiem kolejnego dzieła z nurtu jego poszukiwań na polu 
prozopografii  kościelnej w czasach nowożytnych — tym razem tylko w dwóch tomach. Jej tytuł ma brzmieć Die päpstliche 
Referendare  1566-1809,  przy czym spośród historyków polskich edycja ta zainteresuje przede wszystkim grono nowożytni-
ków zaangażowanych w różny sposób w przygotowywanie kolejnych woluminów serii źródłowej Acta Nuntiaturae  Polonae, 
w dokumentach związanych  z działalnością  nuncjuszy imiona referendarzy  papieskich pojawiają  się bowiem ustawicznie. 
Autor nie wspomina niestety, gdzie i kiedy można się spodziewać publikacji tego tytułu, zapewne jednak, gdy tylko ujrzy 
światło dzienne w druku, nie pozostanie on niedostrzeżony w Polsce3. 

Krzysztof  R. Prokop 
Kraków 

Bogdan W. B r z u s t o w i c z , Turniej  rycerski  w Królestwie  Polskim  w późnym średniowieczu  i re-
nesansie na tle  europejskim,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, ss. 408, il. 

Miłośnicy kultury rycerskiej z zadowoleniem przyjmą  pojawienie się na półkach księgarskich książki  pióra Bogdana 
W. Brzustowicza, której tematem stał się turniej rycerski. Pozycja jest odpowiedzią  na stale wzrastające  zapotrzebowanie 
na badania historyczne nad różnymi przejawami rycerskiej obyczajowości1. Podejmowane w ostatnich kilku latach prace ba-

2 Zob. ostatnio: A. Radzimiński, Życie  i obyczajowość średniowiecznego  duchowieństwa,  Warszawa 2002, s. 11-26 (rozdział Krewni  w Kościele  — czyli 
0 roli związków  rodzinnych  przy obejmowaniu urzędów  kościelnych). 
3 Zapowiadana publikacja (ostatecznie w trzech, a nie dwóch częściach) ukazała się już po złożeniu do druku obecnego tekstu recenzyjnego — jako 
tom 31 tejże samej serii Päpste und  Papsttum und  Prosopographie,  cz. 1-3 (Päpste  und  Papsttum,  t. 31, cz. 1-3), Stuttgart 2003. 

1 Zob. A. Nowakowski, Uwagi  o badaniach  kultury  rycerskiej  w średniowiecznej  Polsce, [w:] Kultura  średniowiecznego  Śląska  i Czech. Zamek,  Wrocław 
1996, s.9-12. O wzrastającej  popularności problematyki kultury rycerskiej w Polsce i innych krajach Europy świadczy ukazanie się drukiem książek 
D. Piwowarczyka, Obyczaj rycerski  w późnośredniowiecznej  Polsce, XIV-XV w., Warszawa 2000 (drugie wydanie), F. Kusiaka, Rycerze średniowiecznej 
Europy Łacińskiej,  Warszawa 2002 i U. Świderskiej, Kultura  rycerska  w średniowiecznej  Polsce, Zielona Góra 2002, a także polskojęzycznych wzno-
wień popularnych za granicą  publikacji R. Barbera, Rycerze i rycerskość,  Warszawa 2003 i J. Flori, Rycerze i rycerstwo w średniowieczu,  Poznań 2003. 
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dawcze dotyczące  tego zagadnienia, pomimo iż nabrały tempa dzięki zaangażowaniu się w nie Wojciecha Iwańczaka, Stefa-
na K. Kuczyńskiego i Jana Szymczaka2, nie objęły jak dotychczas kompleksowo tego barwnego przejawu rycerskiej kultury, 
jakim bez wątpienia  był turniej. B. W. Brzustowicz podjął  się ambitnej próby wszechstronnej analizy fenomenu  turnieju 
w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej na tle europejskim. W pięciu obszernych rozdziałach książki  zbadano różne 
aspekty zagadnienia turnieju, począwszy  od typologii i usystematyzowania terminologii, przedstawienia genezy turnieju, na 
objaśnieniu mechanizmów jego ewolucji kończąc. 

W interpretacji autora zawartej w rozdziale pierwszym książki,  na genezę turnieju miało wpływ poszukiwanie przez ry-
cerstwo sposobów na przeprowadzanie nieustannego treningu umiejętności władania orężem, co wiązało  się ze specyficz-
nym posłannictwem tej grupy społecznej. B. W. Brzustowicz wpisuje turniej w model zajęć rycerskich, zarysowując  w tym 
celu ewolucję osobowego wzorca w kulturze rycerskiej i ukazując  decydującą  rolę literatury świeckiej i Kościoła w jego 
kształtowaniu. W swych rozważaniach autor koncentruje uwagę czytelników na ciekawym związku  narodzin rycerskiego 
turnieju z tradycją  antyku i Europy barbarzyńskiej, wyrażaną  poprzez greckie igrzyska, rzymskie walki gladiatorów, oraz 
germańskie zwyczaje ćwiczeń militarnych. Za moment pojawienia się turnieju przyjmuje się w książce  XI wiek, kiedy to we 
Francji upowszechniono zmiany w technice walki konno (wprowadzenie ciężkiej i długiej włóczni). W dalszej części wywo-
du, autor dokonuje przeglądu  walk turniejowych w krajach europejskich (we Francji, Anglii, Niemczech, Włoszech, na 
Półwyspie Pirenejskim i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej). Osobny fragment  pracy poświęcony jest etymologii, ty-
pologii i terminologii turnieju rycerskiego, co jest zabiegiem o tyle niezbędnym, że z turniejem wiązało  się skomplikowane 
nazewnictwo, odnoszące  się do jego rodzajów, części rycerskiego wyposażenia itd. 

Analiza ewolucji europejskiego turnieju stanowi osobny wątek  książki.  Po prześledzeniu okoliczności, przebiegu i kul-
turowego oddziaływania turniejów w różnych częściach starego kontynentu na przestrzeni wieków, B. W. Brzustowicz do-
chodzi do wniosku, że z upływem lat turniej zmieniał swoje oblicze. Początkowo  było to zajęcie krwawe, zbliżone charakte-
rem do prawdziwych działań militarnych, stąd  też powszechny był brak jego akceptacji przez Kościół i niektórych władców 
świeckich. W późnym średniowieczu ten rycerski sport uzyskał status ludycznego, dworskiego widowiska, w które angażo-
wali się ludzie różnej proweniencji (głównie rycerze) oraz, co szczegółowo rozpatruje autor, czynili tak z różnorakich powo-
dów. Późnośredniowieczne turnieje nosiły wszelkie znamiona barwnych widowisk scenicznych, ze starannie dobranym sce-
nariuszem i wysublimowaną  scenografią.  W tej części wywodu B. W. Brzustowicz skupił uwagę na zagadnieniu wpływu tur-
nieju rycerskiego na rozwój heraldyki. Autor słusznie zaznaczył, że geneza heraldyki wiąże  się bezpośrednio z pojawieniem 
się urzędu herolda, czyli mistrza ceremoniału turniejowego, do którego obowiązków  należało dostarczenie wezwania na 
turniej i zidentyfikowanie  biorących  w nim udział rycerzy. To właśnie w celach rozpoznawczych uczestnicy turniejów zaczęli 
używac rozmaitych godeł na tarczy i klejnotów, które z czasem stały się ich herbami. 

Według B. W. Brzustowicza, turniej rycerski w Europie nowożytnej do XVIII w. włącznie,  był wyrazem przywiązania 
europejskiej szlachty do tradycyjnych zasad i wartości kultury rycerskiej. Z ustaleń autora wynika, że z upływem lat nastę-
powała swoista degradacja turniejów, związana  z przemianami w sztuce wojowania. Upowszechnienie się broni palnej po-
wodowało wypieranie posługujących  się mieczem rycerzy a coraz powszechniejsze użycie piechoty zaciężnej w walce syste-
matycznie zmniejszało przydatność ciężkozbrojnej jazdy. 

W spojrzeniu na przemiany turnieju w Europie autor oparł swe ustalenia na wynikach badań wielu historyków, przede 
wszystkim czerpiąc  informacje  z monumentalnej, choć nieco przestarzałej pracy F. H. Cripps-Day'a, książek  R. Barbera 
i J. Barkera, M. Keena, francuskich  mediewistów G. Duby, E. Farala, R. Pernoud, M. Pastoureau, oraz niemieckiego klasy-
ka badań nad średniowieczną  kulturą  J. Bumke. Ta pierwsza część książki  B. W. Brzustowicza ma przede wszystkim war-
tość popularyzatorską,  gdyż stanowi szczegółowy przegląd  literatury przedmiotu i pozwala czytelnikom znaleźć odniesienia 
do odpowiednich prac w językach kongresowych (gł. angielskim i niemieckim). Gdyby autor próbował przeprowadzić samo-
dzielne badania bezpośrednio na materiale źródłowym i dokonał jego interpretacji (wiele cytowanych za pośrednictwem li-
teratury historycznej kronik, roczników, statutów, inwentarzy itd. zostało wydanych drukiem) praca byłaby bardziej warto-
ściowa, gdyż poszerzyłaby naszą  wiedzę na temat turnieju w Europie. 

W drugiej części książki  autor skoncentrował się na turnieju w Polsce. Tu oparł swe badania przede wszystkim na pisa-
nym materiale źródłowym i przekazach ikonograficznych  (herbarze, drzeworyty, wyobrażenia na pieczęciach, płaskorzeźby 
itd.). Informacji  o genezie i rozwoju turnieju na ziemiach polskich dostarczyły źródła narracyjne, z kronikami największych 
średniowiecznych dziejopisów włącznie  (Gall Anonim, Mistrz Wincenty, Jan z Czarnkowa, Jan Długosz), a także inne licz-
ne źródła dokumentowe (rachunki, inwentarze itd.). 

Turnieje, zdaniem B. W. Brzustowicza, przywędrowały do Polski za pośrednictwem niemieckim w I poł. XIII wieku. 
Autor odrzuca więc koncepcję Jana Długosza o XII wiecznej proweniencji turnieju w Polsce. Takie stanowisko stoi w zgo-
dzie z wynikami badań Jana Szymczaka i Tomasza Jurka na temat recepcji kultury rycerskiej na nasze ziemie zachodnie 
w okresie rozbicia dzielnicowego. W kontekście rozważań autora nad początkami  turniejów w Polsce, tytuł rozdziału 
ze s. 181, Turniej  rycerski  w Królestwie  Polskim  w późnym średniowieczu  i renesansie jest mylący,  gdyż w tekście znajdziemy 

2 W. Iwańczak, Turniej  rycerski  w Królestwie  Czeskim  — próba analizy kulturowej,  „Przegląd  Humanistyczny'', 1983, nr 5; S. K. Kuczyński, Turnieje  ry-
cerskie  w średniowiecznej  Polsce, [w:] Biedni  i bogaci. Studia  z dziejów  społeczeństwa  i kultury  ofiarowane  Bronisławowi  Geremkowi  w sześćdziesiątą  rocz-
nicę urodzin,  Warszawa 1992; J. Szymczak, Knightly  Tournaments  in Medieval  Poland,  [w:] „Fasciculi Archaeologiae Historicae'', VIII, Łódź 1995. 
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analizę turnieju również we wczesnym średniowieczu. Naszym zdaniem, jako że charakterystyce podlega problematyka tur-
nieju na przestrzeni całego średniowiecza, warto byłoby odnotować to w tytule. 

Osobną,  obszerną  część wykładu autor przeznaczył na przedstawienie turnieju na ziemiach polskich w czasach jego 
„złotego wieku", co miało miejsce w epoce Jagiellonów. Szczytowy okres rozkwitu tego przejawu kultury rycerskiej w śred-
niowieczu przypadał na lata panowania Kazimierza Jagiellończyka, kiedy to turnieje organizowano ze szczególnym przepy-
chem. Sprzyjało temu bogactwo dworu Jagiellonów. O turniejach obszernie rozpisywali się im współcześni (Maciej Miecho-
wita, Jan Dantyszek, Łukasz Górnicki, Marcin Kromer i inni). Z książki  B. W. Brzustowicza dowiadujemy się, że sam Zyg-
munt Stary był bardzo zaangażowany w popieranie turniejów, choć osobiście nigdy nie brał w nich udziału. Wielkie igrzyska 
miały miejsce podczas królewskiego ślubu z Barbarą  Zapolyą  w 1512 roku, później zaś podczas uroczystości zaślubin króla 
i Bony Sforzy  (1518). W czasach wczesnonowożytnych turnieje często odgrywały rolę widowisk uświetniających  śluby (np. 
królewskich córek) i rozmaite wydarzenia dyplomatyczne (obce poselstwa itd.). Ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August był 
pośród polskich władców nowożytnych najbardziej zagorzałym miłośnikiem i propagatorem turniejów, w których niejedno-
krotnie sam brał udział. 

Przemiany obyczajowe w kulturze dworskiej i ewolucja sztuki walki i uzbrojenia w wiekach XVI-XVII wpłynęły na 
zmianę charakteru i rangi turniejów również w Polsce. W. B. Brzustowicz zauważył, że za panowania pierwszych królów 
elekcyjnych turnieje stawały się stopniowo już tylko częścią  większych widowisk, co w efekcie  umniejszało ich znaczenie. 
Niemniej jednak, w dalszym ciągu  były obecne na uroczystościach dworskich. Elementy turnieju, jak np. konne gonitwy do 
pierścienia, stanowiły wręcz postulat staropolskiej teorii wychowania, jako element szlacheckiej edukacji, stymulujący  roz-
wój fizyczny  młodego szlachcica. Ze względu na swój utylitarny charakter, turnieje przetrwały do czasów panowania Ja-
na III Sobieskiego. 

Osobne miejsce w książce  przeznaczył autor na omówienie udziału Polaków w turniejach za granicą.  Bywało często, że 
na dworach sąsiadujących  z Polską  monarchów rozgrywano turnieje z udziałem reprezentantów z Polski, którzy następnie 
propagowali i zaszczepiali ten zwyczaj na rodzimym gruncie (np. Henryk IV Probus na dworze Przemysła Ottokara II, pol-
scy rycerze na dworze Karola IV w Pradze, Dobiesław z Oleśnicy w Budzie na dworze Zygmunta Luksemburczyka). 

Recenzowaną  pozycję kończy rozdział poświęcony wątkom  turniejów rycerskich obecnym w wyobrażeniach ikonogra-
ficznych.  Autor dokonuje w nim obszernego i ciekawego omówienia szeregu ilustracji herbarzy, pieczęci, płaskorzeźb, drze-
worytów i innych zabytków sztuk plastycznych, w których pojawiał się temat uzbrojonego rycerza lub samego turnieju (opi-
som towarzyszą  ilustracje). 

Lektura książki  B. W. Brzustowicza skłania do konkluzji, iż stanowi ona nie tylko obszerną  charakterystykę ewolucji 
turniejów w Europie, której z powodzeniem dokonał autor na podstawie bogatej literatury europejskiej. Jest to również 
efekt  szeroko zakreślonych badań własnych B. W. Brzustowicza nad zagadnieniem turnieju w Polsce, przeprowadzonych 
z sukcesem w oparciu o szeroki wybór źródeł pisanych, ikonograficznych  i architektonicznych. Szczególne uznanie budzi 
wykorzystanie w pracy niewydanych drukiem, a przez to trudno dostępnych źródeł rękopiśmiennych z bibliotek: Jagielloń-
skiej, Czartoryskich i Kórnickiej. Informacje  tam zawarte wzbogacają  naszą  wiedzę o turnieju rycerskim. Pisana klarow-
nym, zrozumiałym językiem i przejrzyście skonstruowana, książka  jest nie tylko cenną  pozycją  dla badaczy kultury rycer-
skiej, ale też może być przeznaczona dla szerszego grona odbiorców. 

Do niewątpliwych  walorów książki  B. W. Brzustowicza należy też staranna i atrakcyjna szata graficzna,  w jakiej ukaza-
ła się dzięki zaangażowaniu specjalizującego  się w propagowaniu historii Wydawnictwa DiG. Towarzyszące  tekstowi szkice, 
rysunki i fotografie  silniej oddziałują  na wyobraźnię czytelników, czyniąc  tę ciekawą  wyprawę w barwny świat turniejów ry-
cerskich jeszcze bardziej pasjonującą. 

Robert Bubczyk 
Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej 

Instytut  Kulturoznawstwa 

Kirsi S a l o n e n, The  Penitentiary  as a Well  of  Grace in the Middle  Ages. The  Exemplar  of  the 
Province  of  Uppsala  1448-1527,  Helsinki 2001 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae; 
313), ss. 458. 

Trybunał Świętej Penitencjarii jest przedmiotem badań od prawie 300 lat — za pierwsze opracowanie naukowe uważa 
się dzieło Vincentiusa Petra, De Sacra  Poenitentiaria  Apostolica  (Romae 1712). Nadal jednym z podstawowych opracowań 
jest monografia  Emila Göllera, Die päpstliche  Pönitentiarie  von ihre Ursprung  bis zur ihrer Umgestaltung  unter Pius V 
(Bd. 1-2, Rom 1907-1911). Jednak zarówno Göller jak i wielu innych uczonych nie korzystało z archiwów Penitencjarii, 
które pomimo otwarcia, pod koniec XIX wieku, Archiwów Watykańskich pozostawały niedostępne dla badaczy aż do 1983 
r. Pierwszym, który jeszcze przed otwarciem, korzystał z archiwów Penitencjarii, był jej archiwista Filippo Tamburini. Ba-
dacz ten przez trzydzieści lat swojej pracy naukowej wielokrotnie wypowiadał się na temat Penitencjarii Apostolskiej i roz-
patrywanych przez nią  spraw (m.in.: Il  primo registro  di  Suppliche  dell'archivio  della  Sacra  Penitenzieria  Apostolica 


