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tura dokumentów Siemiowita III jest niekiedy jedynym znanym 
przekazem źródłowym o dokonanych podziałach księstwa). Na-
stępnie poddał analizie formularz  dokumentów książęcych.  Jej 
podstawę stanowi 25 dokumentów (których tekst zachował się 
w całości), w tym 10 zachowanych w oryginale (Autor dotarł do 
siedmiu dokumentów dotąd  nie publikowanych, w tym dwóch za-
chowanych w oryginale). J. Grabowski wykazał, że w kancelarii 
Siemowita III stosowano przeważnie pełny formularz,  choć zróż-
nicowany stylistycznie (zwłaszcza arengi i promulgacje), a wzory 
czerpano przede wszystkim z innych kancelarii mazowieckich oraz 
z kancelarii króla Kazimierza Wielkiego (wywody te uzupełnijmy 
uwagą,  że arenga religijna występująca  na dwóch dokumentach 
Siemowita III, pojawiła się wcześniej w dokumencie biskupa płoc-
kiego Floriana; por. Nowy  kodeks  dyplomatyczny  Mazowsza,  cz. 2, 
Wrocław 1989, nr 200). 

G. R. 

Andrzej Radz imińsk i , Janusz Tandecki, Ka-
talog  dokumentów  i listów  krzyżackich  oraz dotyczą-
cych wojny trzynastoletniej  z Archiwum Państwowego 
w Toruniu,  t. 2, (1454-1510), Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 
1998, ss. 185. 

Jest to już drugi tom wydawnictwa zestawiającego  materiał 
dyplomatyczny, dotyczący  dziejów Zakonu Krzyżackiego, prze-
chowywany w Archiwum Państwowym w Toruniu. W tomie pier-
wszym wydawcy opublikowali 317 dokumentów i listów z lat 
1251-1454 (Katalog  dokumentów  i listów krzyżackich  Archiwum 
Państwowego w Toruniu,  t. 1: (1251-1454),  Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych, Warszawa 1994). Regesty dwóch dokumen-
tów z lat 1424 i 1431 znalazły się w dodatku do tomu drugiego. 

Tytuł drugiego tomu jest nieco mylący.  Wydawcy nie uwzglę-
dniają  w nim bowiem (jakby można mniemać na podstawie tytu-
łu) całości materiałów z lat 1454-1510, ale wszystkie archiwalia 
z okresu wojny trzynastoletniej (1454-1466), a z okresu później-
szego tylko te, które dotyczą  minionych wydarzeń, mających  miej-
sce podczas tej wojny — rok 1510 oznacza więc tylko datę ostat-
niego dokumentu. W tomie tym znajdziemy zatem materiały z okre-
su wojny trzynastoletniej oraz wojny tej dotyczące. 

W porównaniu do tomu pierwszego rozszerzono formułę 
katalogu. O ile w pierwszym tomie opublikowano tylko doku-
menty i listy wytworzone w kancelariach krzyżackich, o tyle obec-
nie także materiały powstałe w innych kancelariach, a dotyczące 
wojny trzynastoletniej. Wydawcy uwzględniali tylko dokumenty 
i listy (niezależnie od formy  dostępnego przekazu) istniejące  sa-
modzielnie. 

W sumie tom zawiera 383 regesty dokumentów i listów uło-
żonych chronologicznie. Każdy regest zawiera: datę (także w wer-
sji oryginalnej), krótkie polskie streszczenie oraz informacje  doty-
czące  rodzaju przekazu, stanu zachowania, pieczęci, zapisek dor-
salnych, najnowszą  lub najpełniejszą  edycję, aktualną  sygnaturę 
archiwalną  i ewentualne uwagi dotyczące  formy  lub treści aktu. 
W przypadku dokumentów niedrukowanych przytoczono listy 
świadków. Całość uzupełnia dodatek do tomu 1 (dwa dokumen-
ty) oraz indeks osobowy i geograficzny. 

M.  D. 

Księgi  sądowe  miasta  Wąwolnicy  z lat  1476-1500,  oprac. 
G. Jawor,A. Sochacka, red. R. Szczygieł , Lub-
lin 1998, ss. 285. 

Wąwolnica  należy do dawnych ośrodków miejskich w zie-
mi lubelskiej. Pierwsza lokacja miasta nastąpiła  w czasach Wła-
dysława Łokietka, relokacja w 1448 r. Z ziemi lubelskiej prze-
trwały akta miejskie tylko z trzech ośrodków — obok Wąwolni-
cy także z Lublina i Kamionki. Akta zachowały się w dwu jed-
nostkach archiwalnych i przechowywane są  w Archiwum Pań-
stwowym w Lublinie pod nazwą  Akta Miasta Wąwolnicy.  Ist-
niejący  stan ksiąg  wskazuje na ich wtórne powstanie, o czym 
świadczy wymieszanie chronologiczne kart. Edytorzy przyjęli 
chronologiczny układ wpisów, sygnalizując  karty, na których za-
pis jest zamieszczony. Wydawane są  całe teksty zapisów, co po-
zwala poznać funkcjonowanie  miasta, tworzenie dokumentacji miej-
skiej i funkcjonowanie  prawa w mieście. Korzystanie z edycji ułat-
wia zamieszczony indeks: osobowy i nazw geograficznych.  Tak 
prezentowana edycja daje możliwości badawcze iporównaw-
cze dla ksiąg  i wpisów z innych miast XV w. Zachowane nieliczne 
księgi miejskie z XV w. czekają  na podobne edytorskie przedsię-
wzięcia. 

B. T. 

Przewodnik  po zbiorach rękopisów w Wilnie,  oprac. 
Maria Kocówna (Studia Batoriana, 1), Polskie 
Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział w Krakowie, 
„Universitas", Kraków 1993, ss. 361. 

Jest to pierwsza praca udostępniająca  informację  o zespo-
łach zbiorów rękopisów największych kolekcji przechowywanych 
w Wilnie. Kwerenda objęła: Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego 
(232 zespoły, nry 1-232), Bibliotekę Litewskiej Akademii Nauk 
(325 zespołów, nry 233-558), Litewską  Bibliotekę Narodową  (174 
zespoły, nry 559-733) i Litewskie Państwowe Archiwum Histo-
ryczne (766 zespołów, nry 734-1500, aneks 1). Poza opracowa-
niem znalazło się ok. 500 rękopisów Litewskiego Państwowe-
go Archiwum Historycznego w Wilnie, znajdujących  się obec-
nie w Kownie oraz Litewskie Państwowe Archiwum Akt Nowych 
(Autorka mogła uwzględnić tylko 60 zespołów, nry 1501-1561, 
aneks 2), a także Muzeum Historii i Etnografii  Litwy w Wilnie. 
W sumie Autorka zestawiła 1561 opisów zespołów rękopisów. 
Przewodnik uzupełniają  konkordacje, wybrana bibliografia  oraz 
indeksy. 

M.  D. 

Katalog  inkunabułów  Biblioteki  Wyższego  Seminarium 
Duchownego w Tarnowie,  oprac. Jolanta M. Mar-
s z a l s k a, Wyższe Seminarium Duchowne w Tar-
nowie, Tarnów 1997, ss. 154. 

W Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tar-
nowie znajduje się 146 inkunabułów zawartych w 127 wolumi-
nach. Największa ich część (62) pochodzi z biblioteki klasztoru 
benedyktynów w Tyńcu. Inkunabuły tynieckie trafiły  do Tarno-
wa po kasacie klasztoru w 1817 r.; najpierw, w latach 1826-1827 


