


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

T. Michałowskiej, Z. Piecha, S. Russockiego, J. Wroniszewskie-
go, M. Wilskiej, J. Wiesiołowskiego, H. Zaremskiej, R. Barbe-
ra, T. Grabarczyka, J. Szymczaka, A. Nadolskiego czy szeregu 
opracowań prozopograficznych  i genealogicznych, np. A. Su-
pruniuk, K. Jasińskiego, K. Górskiego, T. Jurka, M. Cetwiń-
skiego i innych badaczy, są  za to prace P. Jasienicy i wydawnic-
twa encyklopedyczne i słownikowe). Ważną  refleksją  z lektury 
książki  jest to, że pojęcie rycerskości nigdy nie było jedynie pu-
stym dźwiękiem. Do dziś bowiem niesie za sobą  moralnie po-
zytywną  treść. 

G.K. 

Statuta  capituli  ecclesiae  cathedralis  Wratislaviensis  ex 
anno 1482/83,  Innitendis materiis praeparatis 
a Vincento Urban edidit Casimirus D o l a. In lin-
guam Polonorum convertit Norbertus Widok, 
Wratislaviae-Opoliae, Uniwersytet Wrocławski, 
Centrum Badan Sląskoznawczych i Bohemistycz-
nych, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, 
2004, ss. 400. 

Edycja obejmuje skodyfikowany  w latach 1460-1480 zbiór 
statutów kapituły katedralnej wrocławskiej zawarty we wspa-
niałym, iluminowanym kodeksie rękopiśmiennym przechowy-
wanym w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (III a 1), 
stanowiącym  najstarszy tego typu zabytek na obszarze archi-
diecezji gnieźnieńskiej. Wydawcy wykorzystali też jego 11 za-
chowanych odpisów (dalsze 3 zaginęły). Tekst wydano z za-
chowaniem zasad sztuki wydawniczej, z równoległym tłuma-
czeniem polskojęzycznym. 

W obszernym wstępie wydawca zarysował dzieje wrocław-
skiej kapituły katedralnej oraz kształtowania się jej statutów 
do 1500 r. Wydana kodyfikacja  powstała na bazie wcześniej-
szych prac porządkujących  archiwum kapitulne. Dokonał jej 
któryś z kanoników katedralnych, którzy w tym okresie należeli 
do ścisłej elity intelektualnej Wrocławia. Wydawca datuje jego 
prace na lata 1482-1483 i rządy  biskupa Rudolfa. 

Zbiór zawiera 193 nienumerowanych tytułów-nagłówków, 
w oryginalnym układzie, niespotykanym w ustawodawstwie ka-
pituł prowincji gnieźnieńskiej. Dzieli się na cztery części: Statu-
ta (64 artykuły oraz 1 bez podania treści), Consuetudines 
(40 artykułów), Ordinationes  (62  artykuły) i Conclusiones  (27 
artykułów). Osobną,  piątą  część stanowią  Onera praelatorum  et 
officia  praelatorum  — po zarysie dziejów diecezji i jej uposaże-
nia zawierają  dwa tytuły: De oneribus episcopi et eius officio 
i De ordinatione  capituli  in genere, gdzie kolejno omówione są 
obowiązki  prepozyta, dziekana, archidiakona, kantora, scho-
lastyka, kustosza i kanclerza. Część ta powstała współcześnie 
z kodyfikacją  statutów i stanowi jej integralną  część. 

Najwięcej wcześniejszych przepisów, z których niektó-
re mogą  sięgać nawet początków  kapituły, znajduje się w czę-
ściach pierwszej i drugiej. Mimo deklaracji twórcy kodyfika-
cji, iż sięgnie „do zwyczajów i tradycji niemieckich kościołów 
katedralnych" (Stat. 7r) zbiór ukazuje ścisłe związki  diecezji 
z prowincją  gnieźnieńską,  znajdujemy w nim bowiem liczne po-
wołania na jej prawodawstwo. 

Edycję wzbogacają  zamieszczone w aneksach: kalendarz 
liturgiczny diecezji wrocławskiej z XIV/XV w. oraz słowni-

ki: osób, miejscowości, a także łacińsko-polski terminów praw-
nych i kościelnych. Korzystanie z niej ułatwiają  indeksy: osób, 
nazw geograficznych  i rzeczy. 

M.  D. 

Album pozdnë stredovëkého pisma. Album scriptu-
rae medii aevi posterioris: Severni  Cechy.  Svazek 
I. Soudni  knihy mesta Loun. Bohemia septentrionalis. 
Volumen I. Libri  iudiciales  civitatis  Lunae, oprac. 
H. Pat ko va, Dolni Breźany 2002; Severni  Cechy. 
Svazek II. Mestska  kniha soudni  a pametni  Usti  nad 
Labem 1438-1514. Bohemia septentrionalis.  Volumen 
II. Liber iudicialis  et memorabilium  civitatis  Austiae 
super Albea 1438-1514, oprac. H. Pat ko va, Dolni 
Breźany 2003; Severni  Cechy.  Svazek III. Kniha 
prijimaniza  mestany mesta Ceské  Lipy 1461-1722.  Bo-
hemia septentrionalis.  Volumen III. Liber civium civi-
tatis  Lipae 1461-1722,  oprac. H. Pat ko va, Dolni 
Breźany 2002. 

W 2000 r. Hana Patkova zapowiedziała publikację paleo-
graficznych  albumów opartych na materiale z późnośrednio-
wicznych ksiąg  kancelarii miejskich z terenu północnych Czech 
(Projekt  regionâlnich  paleografickych  edic  jako zâklad  sledovâni 
obecného vyvoje pisma, w: Septuaginta  Paulo Spunar  oblata, 
Praha 2000, s. 639-641). Celem takich edycji jest prezentacja 
różnych rodzajów pism stosowanych w kancelariach miejskich 
oraz rozróżnienie i identyfikacja  poszczególnych rąk  pisarzy. 
Publikacje te są  wynikiem projektu badawczego: „Pismo miej-
skich kancelarii północnoczeskich miast w późnym średniowie-
czu (ok. 1450-1520)". Autorka wskazywała przy tym na możli-
wości, jakie przyniosą  tego typu edycje — umożliwią  badania 
nad związkami  personalnymi między kancelarią  miejską  a nau-
czycielami szkół miejskich, czy szerzej między środowiskiem 
szkolnym i kancelaryjnym, oraz dostarczą  materiału do badań 
na temat wpływów uniwersytetu na pismo późnego średniowie-
cza w Czechach oraz nad komunikacją  Czech z krajami sąsied-
nimi w epoce husyckiej. Do tej pory ukazały się trzy zeszyty-al-
bumy z podobiznami fragmentów  ksiąg  sądowych  miast Loun, 
Usti nad Labem i Ceské Lipy. 

Każdy z zeszytów zawiera we wstępie dokładną  charakte-
rystykę poszczególnych rąk  pisarskich, występujących  w danej 
księdze. Opisy te, ułożone w porządku  chronologicznym, obej-
mują  określenie typu pisma, jego wielkości i modułu oraz 
szczegółowe omówienie poszczególnych liter i ligatur, któremu 
towarzyszą  fotografie  poszczególnych liter. Po wstępie paleo-
graficznym  zaprezentowano wybrane fragmenty  księgi miej-
skiej. Wyboru dokonano ze względu na rękę pisarza. Autorka 
wydania w pierwszej części zamieściła edycje wybranych frag-
mentów, natomiast w drugiej ich fotografie.  Zamieszczenie 
tłumaczenia wstępu na język łaciński poszerza znacząco  krąg 
odbiorców, wprowadzając  te publikacje w obieg światowy. Na-
leży podkreślić, że zeszyty zostały wydane bardzo starannie. 
Zaletą  wydawnictwa jest również format  A4, dzięki czemu za-
mieszczone reprodukcje są  wyraźne i czytelne. 

J.K. 


