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za kontynuację rocznika małopolskiego, które w rzeczy samej raczej jest kroniką  niż rocznikiem, opisującą  wydarzenia 
w przeciągu  lat: 1370-1426 w stylu anegdotycznym. Mieści się ona w kodeksie sporządzonym  na zlecenie kasztelana 
poznańskiego Piotra z Szamotuł. В i e 1 o w s к i ogłosił ją  (MPH, II, s. 861-871) z wydania sporządzonego  przez Gotfryda 
L e n g n i c h a (1749), ponieważ rękopis ów zwany już to heilsberskim już to szamotulskim uznany był wtedy za zaginiony. 
Odnaleziony przez Karola M a l e c z y ń s k i e g o w toku przygotowania nowego wydania kroniki Anonima Gaik (ob. 
Roczniki Historyczne, t. 10, 1934, s. 202 i п.), opracowany później w całości przez Jacka Wiesiołowskiego (1967), pozwolił 
obecnie dotrzeć do pierwotnego tekstu. 

Z analizy rękopiśmiennej: wynika przede wszystkim fakt  spodziewany, że wydanie Lengnicha zawiera sporo usterek, a zatem 
„kroniczka" ta wymaga krytycznego opracowania i ponownego ogłoszenia. Poprawne odczytanie tekstu pozwala przede wszystkim 
ustalić fakt  najważniejszy, że autorem DS był przez jakiś czas kanonik trzemeszeński pełniący  funkcje  plebana w Stodołach na 
Kujawach koło roku 1427. Autor kroniczki skupił swoją  uwagę na osobie króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi . Osobliwą 
wartość maj ą  relacje o bitwie pod Grunwaldem, przy czym zdumiewać musi u świadka wydarzeń sporo błędów faktograficznych 
(Ulryk von Jungingen nosiimię Piotra), azwłaszcza wiadomość jakoby wojska krzyżackie sięgały liczby 140 tysięcy wojowników. 

W świetle obu rozpraw jasno rysuje się postulat, że opracowanie całej; spuścizny rocznikar skiej po roku 1270 aż po czasy Jana 
Długosza musi być poprzedzone krytycznym wydaniem wszystkich tych zabytków. Na wydanie czeka od dawna przygotowany 
do druku przez A. P ł а с h с i ń s к ą  - R u t к о w s к ą  zespół roczników tzw. świętokrzyskich nowych. Miejmy nadzieję, że 
w osobach obu autorów omówionych tutaj rozpraw odnajdujemy wydawców całego cyklu roczników obejmowanych wspólnym 
mianem „roczników małopolskich", przypisywanych na ogół inicjatywie minorytów, a także roczników z nimi spokrewnionych 
lub z tego korzenia się wywodzących.  Zadaniem docelowym jest oświetlenie genezy roczników określonych przez Stanisława 
Smolkę mianem: Annales Polonorum. 

Gerard  Labuda 

Ryszard W a l c z a k , „ProtocoIIum" augustianina — eremity zwanego Angelusem ze Stargardu. 
O polsko-pomorskich związkach historiograficznych  w średniowieczu. Wydawnictwo Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej, T. XLII, Poznań 1991, ss. 304, 4 nlb. 

Znany i wykorzystywany w nowszej naucehistorycznej traktat, zwany przez jego autoraprotokołem, ProtocoIIum, powstały 
w połowie XIV w., nigdy dotąd  nie doczekał się pełnego i nowoczesnego opracowania. Tego zadania podjął  się Ryszard 
W a 1 с z a к, a praca jego zasługuje na baczną  uwagę ze względu przede wszystkim na powiązanie  i autora i dzieła z ważnymi 
problemami politycznymi swego czasu. Tej politycznej strony, właściwego tła, autor ocenianej pracy nie uznaje zresztą  za główny 
cel pracy, chociaż poświęca tym sprawom osobne rozdziały, chodzi, mu bowiem głównie o przeprowadzenie studium 
źródłoznawczegonad ProtocoIIum  jako źródłem historycznym. Stąd  konstrukcja pracy i rozdziały: 1. Dzieje recepcji, 2. Autor, 3. 
Tradycja rękopiśmienna, 4. Rozbiór treści, 5. Historyczne okoliczności wystąpienia  Angelusa, 7. RozbiÓT podstawy źródłowej. 
Wnioski końcowe zawarte są  w rozdziale ostatnim, zatytułowanym: Konkluzje. Jak widać ze spisu rozdziałów, okoliczności 
historyczne powstania dzieła zamykają  się w ramach tylko jednego rozdziału i to niezbyt dużego, bo liczącego  około 30 stron. 
Stąd  rzeczywiście uznać trzeba pracę przede wszystkim za studium źródłoznawcze, główny jej cel. Niemniej właśnie z uwagi na 
znaczenie ProtocoIIum  dla dziejów politycznych, a zwłaszcza dla stosunków Księstwa Zachodniopomorskiego do Polski chcemy 
tej części pracy poświęcić większość niniejszego omówienia. 

W części krytyczno-źródłowej na uwagę zasługuje najpierw sprawa właściwego imienia autora, które dawniejsi wydawcy 
i historiografia  odczytywali jako Angelus, stwierdzenie, którego podstawą  był skrót Ang. Walczak odczytał go jednak i uzasadnił 
jako Aug, co paleograficznie  wydaje mu się poprawniejsze i stąd  jego korektura na Augustinus.  Wywód autora w tej sprawie 
całkowicie przekonuje, ze względu jednak na tradycję, która mówiła wyłącznie  o Angelusie, używamy tu wersji podwójnej 
Angelus-Augustyn. 

Osobie autora Protokollonu poświęcił autor sporo miejsca, traktując  tę sprawę jako „wyjściową"  dla zrozumienia zarówno 
dzieła jak i jego politycznego światopoglądu.  Uważa go za Niemca lub zgermanizowanego Pomorzanina, skoro określenia „ze 
Stargardu" dodał do swojego imienia, a nie zakonu, do którego należał. Znał jednak język polski, okoliczność, z której autor 
dalej idących  wniosków nie wyciągał  jednak w pracy. W każdym razie tak szczegółowe curriculum vitae iróżnorodne powiązania 
wyjaśniają  wiele kwestii związanych  z dziełem i trzeba to zapisać na dobro pracy. Wiemy więc, że związany  był zarówno 
z ówczesnym biskupem kamieńskim jak i zksięciem szczecińskim Barnimem Ш . Przy czym. inspiracja obu tych czynników miała 
określić zasadniczą  koncepcję ProtocoIIum.  Biskupi kamieńscy prowadzili w połowie XIV w. otwartą  walkę z arcybiskupem 
gnieźnieńskim, który domagał się opłacania przez Kamień dziesięciny, podobnie jak to od dawna ciążyło  na wszystkich, 
biskupstwach polskich. Autor pracy wyciąga  z tego wniosek o negatywnym stosunku biskupów kamieńskich także do państwa 
polskiego, bo to ono właśnie objęte było obowiązkiem  dziesięciny. Wniosek ten wydaje się nam zbyt daleko idący. 

W tym samym duchu przebiegała polityka księcia Barnima, który również obawiał się zbytniego wzrostu wpływów polskich 
w swoim księstwie, a nie były to obawy płonne, skoro Polska Łokietka i Kazimierza Wielkiego prowadziła politykę łączenia 
w jedną  całość wszystkich: ziem, należących  kiedyś do Polski. Logicznym następstwem tych obaw miał być wzrost sympatii 
proniemieckich na Pomorzu. Księstwo pomorskie dzieliło się wówczas na dwie części, szczecińską  i wołogojsko-słupską.  Księżęta 
wołogojsko-słupscy byli bardzo blisko związani  z Polską,  panujący  tam Bogusław V ożeniony był w wnuczką  króla Kazimierza 
Wielkiego. Oba księstwa pomorskie dzieliła polityka: gdyjedno wiązało  się z Polską,  drugiemu bliższe były kontakty z Niemcami. 
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Działając  na terenie księstwa szczecińskiego Angelus-Augustyn z uwagi na swoje powiązania  z Barnimem III, a także 
z kapitułą  kamieńską,  zdradzać miał również tendencje antypolskie, a sympatyzować z Niemcami, ale co słusznie podkreśla autor 
pracy, że na gründe politycznej niezależności całego Pomorza. Tendencje niepodległośdowe Barnima, któremu zresztą 
Angelus-Augustyn dedykował swoje dzieło, wyraziły się o tezie w odwiecznej niezależnośd Pomorza i w kulde własnego patrona, 
w osobie misjonarza Pomorza, biskupa bamberskiego Ottona. Tezę tę przeprowadził Angelus-Augustyn, pierwszy historiograf 
Pomorza, sięgając  aż do słowiańskich korzeni dziejów tego kraju i wykazując  w związku  z tym, że biskupstwo niezależnego kraju 
nie mogło pładć dziesiędny i nawet w tej formie  zachowało niezależność w stosunku do Polski. 

Angelus-Augustyn włożył dużo wysiłku dla udowodnienia swojej koncepcji dziejów pomorskich odwołując  się do 
wszystkich dostępnych mu źródeł, do kroniki Słowian Helmolda, do żywotów Ottona bamberskiego, przede wszystkim zaś—do 
źródeł polskich, jak żywoty św. Stanisława, jak różne polskie kroniki. W tym miejscu autor postawił pytanie, jaką  drogą  polskie 
źródła dotarły na Pomorze i szukając  odpowiedzi, wskazał na dominikanów, którzy do Kamienia przybyli z Krakowa, a mając 
w swoim gronie braci polskiej narodowości i za ich pośrednictwem zdołali uzyskać żywot św. Stanisława i inne polskie źródła. Tu 
jednak uwaga: klasztor dominikanów w Kamieniu już w 1230 r. oderwał się od prowincji polskiej, co oznaczałoby, że już w tym 
czasie element polski nie odgrywał tu roli. Niemieckiemu jak sądzimy  klasztorowi źródła polskie nie były ani wygodne, ani 
potrzebne i należy wątpić,  czy zadałby sobie trud ich sprowadzenia na Pomorze. Sam Angelus-Augustyn nie wykluczał zresztą 
możliwości sprowadzenia żywotu św. Stanisława do Kamienia w końcu XIII w., a więc już po kanonizacji biskupa krakowskiego. 
Wtedy jednak Pomorze znalazło się w warunkach zagrożenia ze strony Marchii Brandenburskiej i polityczne zbliżenie do 
polskiego sąsiada  leżało w interesie strony pomorskiej. W tych warunkach zrozumiale byłoby sprowadzenie różnych polskich 
źródeł. Zasługi dopatrywać się jednak trzeba by nie w zniemczonym klasztorze dominikańskim, lecz raczej — na dworze 
książęcym  w Szczecinie. Co prawda, o takiej drodze polskich kronik i żywotów źródła nie mówią,  nie mówią  jednak również nic 
o pośrednictwie dominikanów. Jeżeli więc dwór książęcy  w Szczednie był zainteresowany ze względów politycznych w ich 
sprowadzeniu, to mogło to się odbyć drogą  przez Pomorze Gdańskie, bardzo blisko wtedy z Polską  związane.  Udział 
dominikanów wolno tedy wyeliminować. 

Angelus-Augustyn miał być według autora pierwszym w ogóle historykiem pomorskim i przed nim, to jest przed połową 
XIV wieku nie ma żadnych dowodów na istnienie prób ujęcia dziejów Pomorza. Spostrzeżenie to nie może budzić wątpliwośd, 
trzeba jednak zwrócić uwagę na możliwość istnienia tradycji państwa i dynastii panującej,  tradycji potrzebnej zawsze chodażby 
dlatego, aby umocnić pozycję dynastii. Taka tradycja poprzedza historiografię  średniowieczną  w Polsce, Czechach i w innych 
krajach. Autor zwródł uwagę na to, że Angelus-Augustyn na taką  tradycję się nie powołuje, a jedyną  podstawą  jego informacji  są 
źródła pisane. Dowód to niewystarczający.  Protocollum  przeznaczone było dla władz sądowych,  mających  rozstrzygać spór 
o dziesięcinę, a praktyka sądowa  uznawała i wtedy tylko dowód z pisma, i w małym tylko stopniu uwzględnia te ustne przekazy 
0 przeszłośd. 

Jeżeli chodzi o historyczne tło, na którym wyrosło dzieło Angelusa-Augustyna, to autor skłonny jest — za literaturą 
— przyjąć  dążenia  księda szczecińskiego Barnima Ш do zadeśnienia związków  z Niemcami, czemu dawał też wyraz 
Angelus-Augustyn w swoim dziele. Ówczesne Niemcy to jednak wówczas dla Pomorza tylko Brandenburgia i Cesarstwo. Jeżeli 
chodzi o Marchię to jest ona od końca XII w. i aż poza XIV w. zdecydowanym wrogiem Księstwa Pomorskiego, dążąc  do jego 
pełnego podporządkowania.  Nie może tu być mowy o sympatii ze strony pomorskiej. Cesarstwo nie mogło być zagrożeniem dla 
suwerennych dążeń  władców pomorskich. Władza cesarzy była iluzoryczna i nie odbierała krajowi swobody działania. Toteż 
zarówno książęta  szczedńscy jak i wołogojscy zbliżyli się do Cesarza i w 1348 r. złożyli hołd lenny cesarzowi Karolowi IV. Fakt 
ten jest tym bardziej wymowny, że książęta  wołogojscy, jak już mówiliśmy, najśdślej byli wtedy związani  z Polską,  wynikałoby 
więc z tego, że nie oznaczało to zerwania dotychczasowej polityki w stosunku do Polski. 

Jeżeli chodzi o Polskę to jej dążenia  do jednośd państwowej wszystkich ziem polskich, nie zagrażały samodzielnośd księstw 
pomorskich. Polska od 1340 r. zajęta była integracją  Rusi Czerwonej i to w bardzo skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, 
gdy musiała się liczyć z pretensjami ze strony Litwy i Węgier. Na politykę jakiegokolwiek naciska politycznego na Pomorze nie 
miała po prostu warunków. Nie miało antypolskiego wydźwięku spotkanie książąt  wogogojskich Bogusława V, Barnima IV 
1 Warcisława V z księdem szczedńskim Barnimem III, w Szczednie, gdzie zgromadzili się wszyscy z okazji uroczystej konsekracji 
kaplicy w kolegiade św. Ottona w 1347 roku, a więc wnet po napisaniu Protocolum.  Patron Pomorza nie mógł być uważany na 
Pomorzu za symbol niezależnośd od Polski, skoro przedeż powołany został na misjonarza kraju przez księda polskiego 
Bolesława Krzywoustego. 

Czy spór o dziesiędnę mógł być traktowany jako wyraz antypolskich nastrojów biskupów kamieńskich, które znalazły także 
wyraz w dziele Angelusa-Augustyna? Mamy co do tego wątpliwości.  Dziesiędna była dężarem, od którego ze zrozumiałych 
względów pewne diecezje chciały się uwolnić, zwłaszcza gdy był to dężar nowy. Z polityką  spór ten nie musiał mieć wiele 
wspólnego i nie można go wiązać  z aktualną  polityką  księda Barnima, która w swoim stosunku do Polski nie była jednoznaczna; 
a jego sojusze zawierane z Polską  w latach 1323, 1337 i 1348 mają  swoją  wymowę. Związek  z Polską  i Cesarstwem oznaczał dla 
księstwa szczecińskiego zabezpieczenie wobec zakusów Marchii Brandenburskiej i wolno nawet wysunąć  przypuszczenie, że 
podkreślanie politycznej niezawisłośd Pomorza w dziele Angelusa-Augustyna było adresowane do margrabiów, nie do Polski. 
Wskazuje na to także podkreślenie przez Angelusa-Augustyna słowiańskich korzeni księstwa i dynastii panującej  na Pomorzu, 
był to bowiem argument na rzecz bliskości raczej Polski niż niemieckiej Brandenburgii. 

Kończąc,  chdałbym podnieść znaczenie pracy Ryszarda Walczaka o dziele Angelusa nie tylko jako źródła do dziejów 
Pomorza, ale i do dziejów Polski oraz związków  polsko-pomorskich u schyłku średniowiecza. Źródła niezwykle cennego, nie 
tylko z uwagi na sumienność, z jaką  Angelus-Augustyn ze Stargardu wykorzystał wszystkie dostępne mu kroniki i żywoty, ale i ze 
względu na jego powiązania  z głównymi politycznymi ośrodkami pomorskimi, dworem książęcym  w Szczednie i kurią  biskupią 
w Kamieniu, co pozwoliło mu głębiej wejść w dziedzinę polityki tamtejszych władców, zmuszonych do prowadzenia niezmiernie 
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delikatnej gry politycznej z takimi czynnikami, jak: Cesarstwo, Polska, kuria papieska w Awignonie, Marchia Brandenburska. 
Absolutnie bezbłędna i trafna  analiza źródłoznawcza dzieła stargardzkiego eremity, w niektórych punktach zbyt dosłownie, 
naszym zdaniem, przyjęła do wiadomości sformułowania  Traktatu i w tym punkcie wymagałaby uściślenia czy modyfikacji. 

Kazimierz  Myśliński 

Urszula B o r k o w s k a OSU, Królewskie modlitewniki, Studium z kultury religijnej epoki 
Jagiellonów (XV i początek XVI wieku), Lublin 1988, s. 386, il. 

Do zapisu wypada dodać uwagi z odwrocia pierwszych kart omawianej książki,  to mianowicie, że wydał ją  Wydział Nauk 
Humanistyczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jako rozprawę habilitacyjną,  bez opracowania redakcyjnego, według 
maszynopisu przygotowanego przez Autorkę. Nakład ukazał się w 100 egzemplarzach, a powielanie ukończono w grudniu 1988. 
Układ opracowania jest prosty: rozdział pierwszy nosi tytuł „Modlitewniki w średniowieczu i początkach  XVI wieku", drugi: 
„Analiza modlitewników Jagiellońskich", trzeci: „Pobożność Jagiellonów w świetle modlitewników". Indeksów nie ma. 
Bibliografia  budzi przeświadczenie, że temat opracowania profesor  B o r k o w s k i e j ukazuje się w zbyt ciasnych ramach. 
0 tym powiemy. 

Źródłoznawców interesują  wszelkie ślady działalności człowieka, niepisane czy pisane — powiedzmy: pomniki. 
Wiele do myślenia dają  pomniki z książką.  Książka  — Confessio  figuruje  na rzymskim nagrobku kardynała Hozjusza. 
Schodzimy na przestrzenie religii. Konfesja  Hozjusza stała się dziełem jego życia, wydawał ją  trzydzieści razy, 
wciąż  uzupełniając  i poprawiając.  O pisaniu — czytaniu ksiąg  owego czasu myślimy z uszanowaniem. A św. Jan 
Kanty działa na wyobraźnię, jako profesor  i kopista wielu kodeksów. Uprawiano też inną  sztukę, mianowicie 
zdobienie ksiąg  iluminacjami. 

W krakowskim kościele pod wezwaniem Bożego Ciała stoi pomnik nagrobny błog. Stanisława Kazimierczyka, który 
spoczywa wsparty na księgach. Odgadujemy tu „pożeracza ksiąg  — comestor librorum". Ówcześnie kwitła sztuka czytania, 
powiedziano by: cnota czytania w odniesieniu do literatury religijnej. Oczywiście kupiec albo bankier uważnie sprawdzał 
rachunki —będzie też o nich mowa. Wiemy jak objaśniano Kronikę Kadłubka, niewątpliwie  także medycy pochłaniali dostępne 
sobie receptury — niemniej umiejętność odczytywania ksiąg  u teologów średniowiecza budzi najwyższy podziw. 

Nagrobne pomniki z predylekcją  pokazują  także książki  do nabożeństwa w rękach arcybiskupów i biskupów albo bogatych 
mieszczan. Oglądamy  modlitewnik Anny Jagiellonki w kaplicy Zygmuntowskiej, ile że sprawozdanie dotyczy Jagiellonów, ich 
kultury religijnej i pobożności. 

Nakamienne rzeźby modlitewnika, jakkolwiek ozdobne, pozostają  tylko przypomnieniem ogromnej roli, jaką  grał on 
w życiu religijnym. Chciałoby się mówić o nieodłącznej  książce  do nabożeństwa. Jej ambicją  było towarzyszenie — prawdziwe 
vade-mecum od urodzenia do śmierci pobożnych osób. I tak oczywiście działo się po wielokroć. Utarło się też określenie dewotów 
1 dewotek. Odgadujemy — z omawianej książki  — że taką  skłonność objawiał król Zygmunt Stary. Wypada stwierdzić 
0 modlitewnikach, że bywały czytane b a r d z i e j aniżeli jakakolwiek inna książka.  Wyobrażamy sobie, czym był psałterz 
Egberta, darowany Rychezie w związku  z jej wyjazdem do Polski, czym stał się dla królewny Gertrudy na Rusi, zanim go 
przekazała następnemu pokoleniu. Zapewne takim vade-mecum miał być dla królowej Jadwigi Psałterz floriański  z iluminacjami! 
W omówieniu Jagiellonów oglądamy  się daremnie za tym Psałterzem i za świętą  Królową!  — prawda że podtytuł odnosi się do 
późniejszych stuleci. Wyrażamy tu przekonanie, że na schyłku średniowiecza książka  pobożna, psałterz albo modlitewniki mogły 
być czytane n a j b a r d z i e j i tego dowodzą  zaginione rękopisy jak i „zaczytane" karty w ośmiu zachowanych. U źródeł 
angażującego  czytania stały —jak się zdaje —wymagania św. Benedykta: „tak przystąpmy  do śpiewu (psalmów), aby myśl nasza 
była zgodna z naszym głosem" — ut mens nostra concordet  voci nostrae (RB 19). Należałoby tu mówić o „życiu wewnętrznym" 
1 „człowieku wewnętrznym" u św. Pawła (Rz 7,22 i Ef  3,16). Karol G ó r s k i nieraz upominał, aby historycy serio traktowali 
tę problematykę, bo na to zasługuje. Można się o tym przekonać, czytając  omawianą  publikację. Wypowiedź Autorki brzmi jak 
osobiste wyznanie. Przytaczamy Jej słowa: „Dzieje modlitwy i jej kultura w środowiskach zakonnych jak i zagadnienie 
rozszerzającej  się partycypacji wiernych w modlitwie liturgicznej, a także w modlitwie indywidualnej, są  same w sobie 
pasjonującym  problemem badawczym". Istnieje literatura dotycząca  Jagiellonów i nareszcie trapieni wciąż  ubóstwem informacji 
źródłowych otrzymujemy je pod dostatkiem. Autorka pisze co następuje: „Praktyka modlitwy przez całe średniowiecze 
pozostawała pod wpływem dwóch uzupełniających  się nurtów, które z różną  mocą  dawały o sobie znać w ciągu  wieków. Była to 
sformułowana  w kręgu benedyktynów zasada podziału dnia na liturgiczny czas modlitwy „oficjalnej"  (officium  divinum), 
w którym wspólnie stawano przed Bogiem w poczuciu więzi z modlącymi  się wokół braćmi. Drugi nurt stanowiła emocjonalna 
zasada augustiańska, wyrażająca  się w dążeniu  do indywidualnego dialogu z Bogiem w samotności". Nurtom tym odpowiada 
literatura jak i niepisany zwyczaj. Obserwowaliśmy w powojennym Tyńcu pogrzeby pod wielu względami podobne do tego, co 
Janko z Czarnkowa pisał o pogrzebie Kazimierza Wielkiego! 

Można by podać inne dowody na to, że wspomniane przez Autorkę nurty wciąż  uzupełniały się wzajemnie tworząc  ogólny 
klimat albo kulturę. Wszak i wojny rozpoczynano sakramentami... jak w roku 1939! Modlitwa u schyłku średniowiecza łączyła 
wszystkich i dlatego modlitewniki królewskie zajmują  —naszym zdaniem — osobliwe choć odległe miejsce w całości. Czytając 
omawianą  książkę  nauczyliśmy się bardzo wiele: Jagiellonowie modlili się na pewno, były to prawdziwe spektakle, gdy kładli 
złote monety na ołtarzu, gdy szli z procesją  do krakowskich kościołów. Ujmuje modlitwa monarchy za lud, ale wzajemnie 
wdrażano lud — i kapłanów — aby się modlili za króla w tzw. wypominkach. Aleksander Jagiellończyk upomniał się więc 


