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podczas lektury artykułu ma się wrażenie, że Autor chciałby bardzo, by ta Adelajda istniała naprawdę. W streszczeniu 
niemieckim (s. 382) czytamy wprost: Das Hauptziel  der  Arbeit ist die  Möglichkeit,  die  wirkliche  historische Existenz von 
Adelaide  zu zeigen. Tymczasem to jest niepotrzebne, gdyż nawet fikcyjna  osoba mogła ożyć pod piórami kolejnych kopi-
stów, którzy mogli ubarwiać opowiadanie dodając  kolejne szczegóły i zapładniając  wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelni-
ków. Jeśli mamy podać jakiś współczesny przykład, to mogą  to być bohaterowie powieści Sienkiewicza. Ich losy zapładniają 
wyobraźnię każdego Polaka, a choć część ich nazwisk wzięta została przez pisarza ze źródeł, to ich przygody są  już tworem 
Sienkiewicza. A jednak badając  np. ruch oporu Polaków przeciwko niemieckiej czy radzieckiej okupacji nie można przejść 
obojętnie wobec „Wołodyjowskich" czy „Kmiciców", bo takie pseudonimy nieraz przybierali sobie uczestnicy ruchu oporu. 
Fikcyjność postaci nie przeszkadza zatem jej historyczności. Zresztą,  wbrew pozorom, nie ma między nami sporu o histo-
ryczność naszej Piastówny, gdyż i ja opowiadam się za tezą,  że była to osoba z krwi i kości, tylko żyjąca  ponad pół wieku 
później. 

W swoim artykule Martin Homza nie ustrzegł się pewnych niejasności, jak w kwestii rozważań nad bielą  jako symbo-
lem ładu moralnego, jakoby reprezentowanego przez Białą  Knieginię, czyli jego zdaniem Adelajdę. Niejasne jest zwłaszcza 
powiązanie  imienia Bela (derywatu Adalberta) z cechą  białości (jest to dawna teza F. V. Sasinka, podnoszona niekiedy na 
łamach historiografii  słowackiej i węgierskiej). Natomiast za całkiem chybiony uznany musi być domysł wypowiedziany 
na s. 363 przyp. 40, jakoby imię Mieszka I Dagome znane ze słynnej darowizny znaczyło Tagino i było przyjęte na cześć 
arcybiskupa magdeburskiego. Szkoda, że Autor nie sprawdził dat. Gdyby to zrobił, dowiedziałby się, że Tagino był arcybi-
skupem w latach 1004-1012, a więc zaczął  swą  posługę 12 lat po śmierci Mieszka. Sprzeciw budzi również utożsamienie — 
za kronikami niemieckimi oraz starszą  historiografią  — dwóch braci, Ottona i Bezpryma. 

Takich usterek znalazłoby się w tekście więcej. Nie mają  jednak one wpływu na ogólną  ocenę artykułu, która wypada 
pozytywnie. Cenne są  w nim rozważania nad świątobliwymi  paniami w średniowiecznej historiografii,  a przy okazji nad 
historią  Wielkich Moraw i ich związków  z Węgrami. Do kanonu nauki wejdzie teza Martina Homzy, że Salomea mogła 
służyć jako wzór dla postaci Adelajdy. Z niektórymi stwierdzeniami można polemizować. Rozwijanie i uściślanie w trakcie 
polemiki przeciwnych poglądów  przyczynia się do pogłębiania naszej wiedzy historycznej, o co przede wszystkim chodzi 
w dyskusjach naukowych. Dziękujemy więc Autorowi, że swoim artykułem umożliwił nam taką  dyskusję. 

Ryszard  Grzesik 
(Poznań) 

Edvardas Gudaviè ius , Mindaugas,  Lietuvos istorijos institutas, Zara, Vilnius 1998, 
ss. 357. 

Tytuł omawianej pracy może wprowadzić czytelnika w błąd.  Nie mamy tutaj bowiem do czynienia tylko z biografią 
pierwszego króla Litwy, lecz ze szczegółową  i wielostronną  analizą  dziejów państwa litewskiego od początku  XIII stulecia, 
co najmniej do siódmej dekady tegoż wieku1. Edvardas Gudavicius, czołowy mediewista litewski, przedstawił swe rozważa-
nia w ośmiu obszernych rozdziałach. Poza tym, w pracy zamieszczone zostały jeszcze trzy aneksy. 

W rozdziale pierwszym (Mendog  znany i nieznany) Autor zaprezentował stan badań nad dziejami politycznymi, ustro-
jowymi, społecznymi i gospodarczymi Litwy i szerzej Bałtów. Zwraca uwagę bardzo dobra znajomość prac powstających 
w różnych ośrodkach badawczych, aż po czasy najnowsze. E. Gudavicius, poza autorami litewskimi, przedstawił i zanalizo-
wał poglądy  historyków rosyjskich i radzieckich, polskich, niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. Szczególną  uwagę zwró-
cił na osiągnięcia  badawcze Z. Ivinskasa, J. Latkowskiego, H. Łowmiańskiego, V. T. Pasuty, J. Stakauskasa i J. Totoraitisa. 
Drugi rozdział omawianej pracy poświęcony został kwestiom powstania państwa litewskiego. Autor poruszył problem 
zachodzących  wówczas na Litwie przemian i funkcjonowania  różnych mechanizmów społecznych. Omówił, na przykład, 
cechy niewolnictwa w formującym  się państwie litewskim, tworzenie się własności, charakter powinności czy wreszcie 
znaczenie sił zbrojnych. W rozdziale trzecim (Rola  państwa litewskiego)  znajdujemy informacje  o stosunkach plemion 
litewskich z sąsiadami  w przeddzień powstania państwa litewskiego. Tę część pracy zamyka paragraf  dotyczący  koloniza-
cji niemieckiej w bałtyjskiej części wybrzeża Bałtyku. W kolejnym rozdziale (Mapa  polityczna Litwy na początku  XIII  w.) 
E. Gudavicius omówił strukturę terytorialną  i polityczną  ziem litewskich przed zjednoczeniem i podjął  kwestię głównych 
ośrodków władzy (np. sprawę „Woruty"). Następny rozdział, piąty,  poświęcony został jednemu z najbardziej dyskusyjnych 
problemów w historii średniowiecznej Litwy, mianowicie zjednoczeniu państwa. Autor przedstawił proces kumulacji wła-
dzy w rękach Mendoga. Wychodząc  od omówienia funkcjonowania  i składu konfederacji  litewskiej w początkach  XIII w., 
prześledził kolejne uchwytne źródłowo etapy eliminowania przez Mendoga konkurencji i równoczesnego rozszerzania się 
wpływów rosnącego  w siłę państwa. Tutaj między innymi została poruszona kwestia znaczenia dla jednoczenia się Litwy 
konfliktów  z Krzyżakami (z uwypukleniem roli klęski Inflantczyków  pod Szawlami w 1236 r.) oraz początków  ekspansji na 

1 Okres ten odpowiada oczywiście przybliżonym datom życia Mendoga (ur. koniec XII w.? — zm. lato/jesień 1263 r.). 
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Ruś (epizod smoleński, stosunki z Romanowiczami halicko-wołyńskimi). W kolejnym rozdziale (Od  najwyższego księcia do 
króla),  E. Gudavicius skoncentrował się przede wszystkim na prześledzeniu sprawy chrztu i koronacji Mendoga. Wydarze-
nia te zaszły, jak wiemy, w trakcie wojny domowej na Litwie (1249-1254), rozpoczętej wystąpieniem  Towtywiła, Edy-
wida i Wykinta przeciw władzy wielkiego księcia. Autor szczegółowo przedstawił uwarunkowania polityczne i przebieg tego 
konfliktu,  do którego szybko włączyły  się siły zewnętrzne (inflancka  gałąź  Zakonu Krzyżackiego, duchowieństwo inflanckie 
i Ryga, Romanowicze halicko-wołyńscy). W rozdziale siódmym, zatytułowanym Chrześcijański  król,  Autor zaprezentował 
dzieje polityczne rządzonej  przez katolickiego monarchę Mendoga Litwy w latach 1254-1260, czyli w okresie między 
zawarciem pokoju z Rusią  halicko-wołyńską,  kończącego  wspomnianą  wcześniej wojnę, a zwycięstwem nad Krzyżakami 
pod Durbe. Natomiast w rozdziale ósmym omówione zostały ostatnie lata panowania Mendoga, kiedy to władca litewski 
zmuszony został do całkowitej rewizji przyjętej w początku  lat pięćdziesiątych  opcji politycznej. E. Gudavicius zaprezento-
wał powody, które skłoniły króla do wyrzeczenia się katolicyzmu, przedstawił politykę zagraniczną  Litwy w tym czasie, 
i wreszcie naświetlił zjawisko narastania opozycji antymendogowskiej, której przewodził żmudzki książę  Trojnat. Odebra-
nie przez Mendoga w 1262 r. żony kunigasowi nalszczańskiemu Dowmontowi (była to siostra małżonki wielkiego księcia, 
Marty) stało się bezpośrednim powodem tragicznego końca litewskiego władcy. Jesienią  1263 r. został on wraz z synami, 
Ruklem i Repekiem, zamordowany przez wspomnianego Dowmonta, działającego  w porozumieniu z Trojnatem. Właściwy 
tekst pracy zamyka krótka, zajmująca  stronicę, ogólna charakterystyka Mendoga i jego panowania. Pracę E. Gudaviciusa 
uzupełniają  jeszcze trzy aneksy. W pierwszym (s. 309-330) znajdujemy analizę porównawczą  Słowa  o wyprawie Igora,  Lato-
pisu Ipatiewskiego  i Zadońszczyny,  która prowadzi Autora do uznania autentyczności Słowa.  Drugi aneks (s. 330) zawiera 
krótki passus z kontynuacji dzieła Belli  sacri historia Filiberta Poyssenot, wydanej w Bazylei w 1549 r.2 Na podstawie tego 
przekazu E. Gudavicius stwierdził, że wbrew tradycji krzyżackiej akcję pruską  i litewską  Zakonu rozpoczął  nie Herman von 
Salza, lecz Herman von Balk3. Aneks ostatni (s. 331) wprowadza nas na obszar problemów genealogicznych, którym 
chciałbym poświęcić nieco więcej uwagi. Litewski historyk zanalizował i uznał za falsyfikat  podaną  przez Teodora Narbutta 
wzmiankę o znalezieniu przez niego w rękopiśmiennej, pochodzącej  jakoby z 1690 r., kronice Jana Fryderyka Riviusa wia-
domości o odkryciu w Aglonie nagrobka Mendoga. Uszkodzona płyta z czarnego marmuru zawierać miała datę śmierci 
wielkiego księcia litewskiego — 12 IX 1263 r.4 Dotychczas nie przeprowadzono jednoznacznej krytyki interesującej  nas 
informacji  T. Narbutta. Wprost przeciwnie, zapisana przez niego data zgonu Mendoga znalazła poważnych zwolenników5. 
Dobrze więc się stało, że zajął  się tym problemem E. Gudavicius, wykazując  w sposób nie budzący  wątpliwości,  fałszerstwo 
Narbutta. Litewski badacz zwrócił przede wszystkim uwagę na anachronizm językowych form  występujących  na domnie-
manej płycie nagrobnej, szczególnie wyraźny we fragmencie:  Mendocus  Dux lithuanus.  Zauważył też, iż nie zachował się 
żaden ślad ani po kronice Riviusa, ani po epitafium  Mendoga (s. 331). 

Przedstawione argumenty są,  moim zdaniem, przekonujące.  Należy więc, idąc  za ustaleniami E. Gudaviciusa, odrzucić 
hipotezę kładącą  termin śmierci Mendoga na 12 IX 1263 r.6 Szkoda, że litewski badacz przy okazji nie poddał krytyce 
jeszcze drugiej z występujących  w literaturze precyzyjnych dat zgonu interesującego  nas władcy. Mam na myśli ustalenia 
Vladimira Pasuty, który przyjmował, że wielki książę  litewski zamordowany został 5 VIII 1263 r. Radziecki historyk swój 
pogląd  opierał na obiturialnej wzmiance zawartej jakoby w Roczniku kapitulnym  krakowskim1.  Zaproponowane przez 
V. Pasutę rozwiązanie  zaakceptowali, ze znanych mi autorów, Leonid Machnovec i Manfred  Hellmann8. Tymczasem mamy 
tutaj do czynienia z błędnym odczytaniem źródła. Odpowiedni fragment  tekstu Rocznika kapitulnego  brzmi bowiem nastę-
pująco:  Eclypsis solis in die  Sancti  Dominici luna XXVII.  Mendoch  rex Lytwanorum a Litwanis occiditur9  . Wyraźnie widać, że 
są  to dwie odrębne informacje,  czego potwierdzenie możemy znaleźć w Roczniku Traski,  który pod 1263 r. podaje wyłącz-
nie wiadomość o zaćmieniu słońca10. Występowanie w krakowskich źródłach obok siebie wzmianek o zaćmieniu i zgonie 
wielkiego księcia litewskiego wskazuje tylko na to, iż w stosunkowo nieodległym czasie po zaćmieniu dotarła do Krakowa 
wieść o zamordowaniu Mendoga. Nasz wniosek wyklucza więc możliwość umieszczenia daty dziennej śmierci tego dynasty 
pod 5 sierpnia, a równocześnie daje podstawę do stwierdzenia, że fakt  ten mógł nastąpić  już w ostatnich tygodniach 
kalendarzowego lata, a niekoniecznie jesienią  1263 r. 

2 De bello  sacro continuatae historiae, libri VI  Joanne  Herold  Hoechstettensi  authore, Basilea MDXLIX. Zapis ten cytuję za: E. Gudavicius, op. cit., 
s. 330. Nie znam z autopsji wykorzystanego przez litewskiego historyka dzieła. 
3 Por. np. M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu  Krzyżackiego  w Prusach, Gdańsk 1986, s. 120,132. 
4 T. Narbutt, Dzieje starożytne  narodu  litewskiego,  1.1: Mitologia  litewska,  Wilno 1835, s. 375-376. 
5 Przedstawiony przez T. Narbutta termin zgonu Mendoga przyjął  między innymi J. Latkowski, Mendog  król  litewski,  Kraków 1892, s. 425-426 
i przyp. 6 na s. 425-426. Bez komentarza podał zaproponowaną  przez Narbutta datę śmierci wielkiego księcia litewskiego H. Paszkiewicz, (Regesta 
Lithuaniae ab origine usque ad  Magni  Ducatus cum Regno Poloniae unionem, t. 1: Tempora  usque ad  annum 1315, Varsaviae 1930, nr 422. Ostatnio za 
przyjęciem propozycji T. Narbutta opowiedział się A. Dubonis, Del Rivijaus kronikos  autentiskumo,  Voruta 1997, 21 (303), s. 12-13 — cyt. za: 
E. Gudavicius, op. cit., s. 331. 
6 Zakwestionował wiarygodność opinii T. Narbutta o dacie zgonu Mendoga już M. Grusevskij. Swych wątpliwości  ukraiński historyk jednak nie 
umotywował (M. Grusevskij, Chronologija  podij  galicko  — volinskoj  litopisi,  „Zapiski Naukovogo Tovaristva imeni Sevcenka", 1901, 41, z. 3, s. 43. 
7 V. T. Pasuto, Ocerkipo  istorii galicko-volynskoj  Rusi, Moskva 1950, s. 292; idem, Obrazovanie litovskogo  gosudarstva,  Moskwa 1959, s. 383 przyp. 106. 
8 Litopis ruskij  za Ipatskm  spiskom,  przekład i oprac. L. Machnovec, Kiiv 1989, s. 425, 496; M. Hellmann, Die Erzbischöfe  von Riga und  Litauen vom 
13. bis zum 15. Jahrhundert,  w: Balticum. Studia  z dziejów  polityki,  gospodarki  i kultury  XII-XVII  wieku ofiarowane  Marianowi  Biskupowi w siedemdzie-
siątą rocznicę urodzin,  red. Z. H. Nowak, Toruń 1992, s. 125. Ja również nieopatrznie opowiedziałem się za przyjętą  przez Pasutę datą  zgonu Mendoga 
(D. Dąbrowski,  Małżeństwa  Wasylka  Romanowicza. Problem mazowieckiego  pochodzenia  drugiej  żony, w: Europa środkowa  i wschodnia  w polityce 
Piastów, red. K. Zielińska-Melkowska, Toruń 1997, s. 227). 
9 MPH, t. 2, s. 807. Wzmianki w identycznym układzie znajdujemy też pod 1263 r. w Katalogach  biskupów krakowskich  (redakcja V dominikańska) 
Ecclipsis solis in die  sancti Dominici luna vicesima septima. Mendoch  rex Lithuanorum a Litvanis occiditur  (MPH, s.n., 1.10, cz. 2, s. 98). 
1 0 MPH, t. 2, s. 839: Solpartitur  eclipsim in die  Sancti  Dominici. 
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Jeśli chodzi o inne sprawy genealogiczne, warto podkreślić, że słuszna wydaje się sugestia Autora, aby przesunąć 
wstecz przyjęty w literaturze genealogicznej na 1252 r.11 termin zawarcia małżeństwa między córką  Dowsprunka, a więc 
bratanicą  Mendoga, i Danielem Romanowiczem halicko-wołyńskim (s. 201-202). Przesunięcie przez E. Gudaviciusa te-
go wydarzenia na koniec lat trzydziestych, a nawet na przełom lat trzydziestych i czterdziestych XIII w. nie da się jed-
nak obronić. Najbardziej prawdopodobnym terminem wspomnianego mariażu jest okres między latem 1246 a końcem 
1248 r.12 

Jedynym poważniejszym mankamentem omawianej pracy jest brak odrębnego rozdziału o stosunkach rodzinnych 
Mendoga, co prowadzi do poważnego rozproszenia informacji  genealogicznych. Co prawda, Autor omawia głównie zagad-
nienia z szeroko pojętej sfery  politycznej, można jednak przecież zaliczyć do niej także małżeństwa, stanowiące  zarówno 
wyraz polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej (dla przykładu — związki  matrymonialne Mendoga świadczące  o jego pozy-
cji w państwie). Zwróćmy uwagę, że zawieranie małżeństw z Litwinkami można interpretować jako dowód wzrostu znacze-
nia tego kraju w oczach sąsiadów  (Rusinów i Polaków). Tymczasem do kilku takich mariaży w interesującej  nas epoce 
doszło13. Oczywiście w porównaniu z czasami, na przykład, Giedymina, informacje  o polityce matrymonialnej Mendoga są 
zdecydowanie uboższe. Wydaje się jednakże, że dałoby się z pożytkiem dla pracy, „wykroić" niewielki rozdział tej kwestii 
poświęcony, tak jak to właśnie dla epoki giedyminowskiej choćby zrobił S. C. Rowell14. Przydałoby się także wzbogacenie 
omawianej biografii  Mendoga o tablice genealogiczne. Tutaj też nasuwa się mała refleksja  dotycząca  spraw edytorskich. 
Cennym zabiegiem byłoby umieszczenie w pracy map, szczególnie ważnych w przypadku rozdziału IV, choć nie tylko. Brak 
jest również wyodrębnionej bibliografii. 

Podsumowując  należy zauważyć, iż E. Gudavicius, opierając  swe wnioski badawcze na szczegółowej i wnikliwej anali-
zie obszernego materiału źródłowego i znajomości wielojęzycznej literatury tematu, stworzył dzieło znajdujące  miejsce 
wśród najważniejszych prac dotyczących  dziejów średniowiecznego państwa litewskiego. Biografia  Mendoga wyróżnia się 
też korzystnie na tle opracowań historii średniowiecznej Litwy, które wydane zostały w ubiegłym roku15. Szkoda tylko, że 
dostęp do omawianego dzieła utrudniać będzie bariera językowa. 

Dariusz Dąbrowski 
(Toruń) 

Stanisław Szczur, Annaty papieskie  w Polsce  w XIV  wieku,  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 1998, ss. 182, 2 nlb. 

W historiografii  polskiej istnieje niewiele dzieł, dotyczących  skarbowości papieskiej1. Niemniej zagadnienie annat było 
już podejmowane. Najwięcej uwagi poświęcił mu ks. Jan Dudziak, publikując  w latach 60-tych pięć artykułów omawiają-

1 1 N. de Baumgarten, Généalogies  et mariages occidentaux  des  Rurikides  Russes du  Xe  au XIII  siècle, „Orientalia Christiana" 9 — 1, nr 35 (maj 1927), 
Roma 1928, tabl. XI, s. 48; Stammtafeln  zur Geschichte der  Europäischen Staaten,  wyd. W. K. Prinz von Isenburg, t. 2, Marburg 1956, tabl. 93 
(pomyłkowo — córka Mendoga); W. Dworzaczek, Genealogia.  Tablice,  Warszawa 1959, tabl. 27 (pomyłkowo — córka Mendoga); Europäische 
Stammtafeln.  Stammtafeln  zur Geschichte der  europäischen Staaten.  NF, wyd. D. Schwennicke, t. 2, Marburg 1984, tabl. 136; L. Vojtovic, Udilni 
knjazivstva  Rjurikoviciv  i Gediminoviciv  u XII-XVI  st., Lviv 1996, tabl. 17, 27. Genealodzy opierali się tutaj bezkrytycznie na dacie podanej przez 
Kronikę  halicko-wołyńską  (Polnoe  Sobranie  Russkich Letopisej, t. 2, Peterburg 1908 [reprint Moskwa 1962], kol. 815). Badacze dziejów politycznych 
(np. M. Grusevskij, J. Latkowski, S. Zajączkowski,  H. Paszkiewicz, H. Łowmiański, czy wreszcie sam E. Gudavicius) wykazali, że opisywane przez 
Kronikę  halicko-wołyńską  wydarzenie, dzięki któremu możliwe jest określenie nieprzekraczalnego terminu ad  quem małżeństwa Daniela Romanowicza 
i Dowsprunkówny, należy odnieść nie do 1252 r., jak podaje ruskie źródło, lecz najpóźniej do 1249 r. 
1 2 W pracy Małżeństwa  Daniela Romanowicza (aspekt  genealogiczny  i polityczny),  w: Venerabiles,  nobiles et honesti. Studia  z dziejów  społeczeństwa  Polski 
średniowiecznej.  Prace ofiarowane  Profesorowi  Januszowi  Bieniakowi w siedemdziesiątą  rocznicę urodzin  i czterdziestopięciolecie  pracy naukowej,  red. 
A. Radzimiński, A. Supruniuk i J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 43-50 zawarłem pogląd,  że Daniel ożenił się z córką  Dowsprunka po 1242 a przed 
październikiem 1245 r. W późniejszym czasie — idąc  za sugestią  J. Bieniaka — przyjąłem  jako termin dojścia do skutku wspomnianego małżeństwa 
okres pomiędzy latem 1246 a końcem 1248 r. (Rodowód  Romanowiczów książąt  halicko-wołyńskich,  s. 46-47. Praca w druku). 
1 3 Możemy tutaj wymienić na przykład związki:  Daniela Romanowicza z Dowsprunkówną,  Szwarna Daniłowicza z N. córką  Mendoga i wreszcie, 
uznany niedawno za autentyczny litewski mariaż Ludmiły, córki Konrada I mazowieckiego (K. Jasiński, Kielich  płocki  z pateną — dar  księcia mazowiec-
kiego  Konrada  I,  w: Człowiek  w społeczeństwie  średniowiecznym,  Warszawa 1997, s. 296 przyp. 59; idem, Genealogia księcia mazowieckiego  Siemowita  I, 
w: Homines  et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów.  Studia  historyczne ofiarowane  Antoniemu Gąsiorowskiemu  w sześćdziesiątą  piątą rocznicę urodzin, 
Poznań 1997, s. 124. Zakwestionował istnienie tego związku  G. Błaszczyk, Dzieje stosunków  polsko-litewskich  od  czasów najdawniejszych  do  współczes-
ności, t. 1, Poznań 1998, s. 108-109. 
1 4 S. C. Rowell, Lithuania Ascending.  A pagan empire within east-central  Europe, 1295-1345, Cambridge 1994, s. 87-94. Podkreślić należy, że skala 
zjawisk jest naturalnie zupełnie inna. Szeroko zakrojoną  politykę matrymonialną  Giedymina omawia najszczegółowiej w szeregu cennych prac J. Tę-
gowski. 

5 Na myśli mam, zdając  sobie sprawę z nieco innego profilu  tych pozycji, następujące  prace: G. Błaszczyk, op. cit., A. K. Kraucevic, Stvarenne 
Vjalikaga  Knjastva  Litouskaga,  Minsk 1998 (za udostępnienie tej pracy chciałbym złożyć podziękowanie dr. J. Tęgowskiemu). 

1 Po dzień dzisiejszy pozostają  aktualne prace Jana Ptaśnika, Kollektorzy  kamery  apostolskiej  w Polsce piastowskiej,  RAU, Wydz. hist.-fil.  50,1907, s. 1-80 
oraz Tadeusza Gromnickiego, Świętopietrze  w Polsce, Kraków 1907. Warto zwrócić też uwagę na artykuły Stanisława Gawędy, Polityka  fiskalna  Kazimie-
rza Wielkiego  wobec kurii  papieskiej,  St. Hist. 13, 1970, z. 3, s. 355-372, a także tegoż, Świadczenia  finansowe  Polski  na rzecz kurii  papieskiej  w średniowie-
czu, ibid. 17,1974, z. 3, s. 413-446. 


