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czą.  Również małżeństwa stanowiły czynnik wspomagający  dostanie się do elity. Ważne było także partycypowanie w do-
chodowych beneficjach  kościelnych. 

Nie poświęciła Autorka uwagi stosunkom pomiędzy księciem a biskupami płockimi. Nie wiemy, czy biskupi pojawiali 
się w otoczeniu książęcym  i czy wpływali na jego decyzje. A przecież jeden z bliskich współpracowników księcia, Stanisław 
Pawłowski, został wybrany biskupem. W zbyt małym stopniu Autorka wykorzystała możliwość porównania otoczenia Sie-
mowita IV z otoczeniem księcia Janusza Starszego, równolegle rządzącego  księstwem czersko-warszawskim. Byłoby to 
tym istotniejsze, że zajmująca  się środowiskiem dworskim Janusza Starszego praca M. Wilskiej nie ukazała się drukiem6. 

W zakończeniu Autorka podsumowuje wnioski ze swoich badań. Dopiero jednak w tym miejscu wyraźnie sformułowa-
na została teza przyświecająca  całej pracy, a mianowicie fakt,  iż na Mazowszu płockim posiadanie wysokiego urzędu nie 
było warunkiem niezbędnym przynależności do grona bliskich współpracowników księcia. Teza ta jest zbyt słabo widoczna 
w rozważaniach o otoczeniu. Do pewnego stopnia może też ona wyjaśniać przyjęcie szerokiej definicji  „otoczenia". 

Książkę  zamykają  dwa aneksy. Pierwszy to spis urzędników Siemowita IV — dworskich i ziemskich. Przy braku 
aktualnego spisu urzędników mazowieckich aneks ten może stanowić znaczącą  pomoc warsztatową.  Drugi dodatek to 
itinerarium księcia Siemowita IV. Szkoda, że tylko przy niektórych zapisach znajdujemy informację  o przyczynach poby-
tu księcia w danym miejscu. Zabrakło np. oznaczenia, kiedy książę  przewodził wiecom. Warto również zwrócić uwagę 
na indeks osób i nazw geograficznych,  w jaki zaopatrzona jest książka.  Znakomicie ułatwia on poruszanie się po pracy. 
Przy postaciach średniowiecznych znajdziemy skrócony cursus honorum, a przy miejscowościach bliższe określenie ich 
położenia. 

Książka  A. Supruniuk jest pracą  ważną.  Zajmie ona poczesne miejsce wśród prac poświęconych dziejom Mazowsza. 
Wartości tej monografii  nie odbiera nieco zachwiana konstrukcja. Zasługą  Autorki jest udostępnienie wartościowych 
materiałów, które staną  się punktem wyjścia dla dalszych badań i niezastąpioną  pomocą  warsztatową.  Dodatkowym atu-
tem książki  jest dobry styl, jasny i nie nużący  czytelnika. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Stanisław A. Sroka , Polacy  na Węgrzech  za panowania Zygmunta  Luksemburczyka 1387-
-1437,  Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana", Kraków 2001, ss. 192, tabl. 1, map 1. 

Monografia  Stanisława A. Sroki, będąca  wynikiem jego długich i dogłębnych badań prowadzonych w archiwach wę-
gierskich, słowackich i rumuńskich1, udanie wypełnia istniejącą  w historiografii  lukę dotyczącą  karier Polaków na Wę-
grzech za panowania Władysława Jagiełły. Dotychczas zajmujący  się tym problemem badacze mieli do dyspozycji jedynie 
przestarzały artykuł Antoniego Prochaski2 oraz dwa nowsze, niestety także z drobnymi błędami, pióra Antoniego Gąsio-
rowskiego3 i Danieli Dvorakovrej4, wszystkie skupiające  swe zainteresowanie na osobie wojewody siedmiogrodzkiego Ści-
bora ze Ściborzyc. Ponieważ jego udziałem była najświetniejsza kariera na dworze Luksemburczyka jego postać zajmuje 
centralne miejsce w pracy S. A. Sroki, lecz w odróżnieniu od wspomnianych autorów, wyróżnia ją  dodatkowo objęcie 
badaniami polskich duchownych oraz wychodzących  za mąż  na Węgrzech piastowskich księżniczek. 

Duże uznanie budzi historyczny warsztat Autora — pełna kwerenda, zawarte w przypisach cytaty ze streszczanych 
źródeł oraz ich szczegółowa analiza prowadzą  do przedstawionych w prosty sposób wniosków i prawdopodobnych hipotez. 
A. S. Sroka bardzo starannie wykorzystał sześciotomowy Zsigmondkori  Oklevéltâr  (Kodeks dyplomatyczny czasów Zyg-
munta Luksemburskiego), który był źródłem rzadko eksplorowanym przez polskich badaczy5. Wyniki okazały się obiecują-
ce i znacznie poszerzają  wiedzę o rodzinach i dobrach polskich rycerzy na luksemburskich Węgrzech. Oczywiście praca 
zawiera kompletną  bibliografię  i tak ważny w opracowaniach prozopograficznych  indeks nazw osobowych i geograficznych. 

6 M. Wilska, „Mazowieckie środowisko dworskie Janusza I. Studium społeczne", Warszawa 1977 (mszp. pracy doktorskiej). Opublikowane zostały 
jedynie oparte na niej artykuły, por. M. Wąsowicz,  Środowisko  dworskie  Janusza  I  a Warszawa,  „Studia Warszawskie", Warszawa 1975 oraz M. Wilska, 
Objazdy. 

1 Jej efektem  są  wydane przez autora Dokumenty  polskie  z archiwów dawnego  Królestwa  Węgier,  1.1 Kraków 1998, t. 2, Kraków 2000. 
2 A. Prochaska, Ściborze  Ściborzyc,  Rocz. TNT 19, 1912, s. 137-208. 
3 A. Gąsiorowski,  Zygmunt  Luksemburski  i Sędziwój  z Szubina,  czyli o węgierskich  apanażach rodziny  Ścibora  ze Ściborza,  w: Cracovia  Polonia Europa. 
Studia  z dziejów  średniowiecza  ofiarowane  Jerzemu  Wyrozumskiemu  w sześćdziesiątą  piątą rocznicę urodzin  i czterdziestolecie  pracy naukowej,  Kraków 
1995, s. 493-503. 
4 D. Dvorakova, Polacy na dworze  węgierskim  za panowania Zygmunta  Luksemburskiego.  Ścibor  ze Ściborzyc  i jego krewni,  w: Genealogia.  Rola związków 
rodzinnych  i rodowych  w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej  na tle porównawczym, pod red. A. Radzimińskiego i J. Wroniszewskiego, Toruń 1996, 
s. 171-180. 
5 Jednym z wyjątków  jest monografia  Z. H. Nowaka, Polityka  północna Zygmunta  Luksemburskiego  do  roku  1411, Toruń 1964, lecz jej autor miał do 
dyspozycji jedynie dwa pierwsze tomy kodeksu obejmujące  okres do 1410 r. 
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Swoje rozważania S. A. Sroka rozpoczyna od piastowskich małżeństw na Węgrzech za panowania króla Zygmunta, 
kontynuując  w ten sposób własne badania z poprzednich lat6. Jest to znakomity pomysł badawczy, bowiem za rządów 
Andegawenów to właśnie małżeństwa dynastyczne były czynnikiem służącym  politycznemu i kulturowemu zbliżeniu Polski 
i Węgier. Zaowocowało to także kościelnymi i świeckimi karierami książąt  śląskich  (np. Władysława Opolczyka) w naddu-
najskiej monarchii oraz reformami  wewnętrznymi i przemianami obyczajowymi w państwie Kazimierza Wielkiego i jego 
następcy Ludwika. Zmiana węgierskiej polityki zagranicznej i antypolskie sojusze Zygmunta (który sam był owocem związ-
ku cesarza Karola IV i wnuczki Kazimierza Wielkiego Elżbiety) z Zakonem Krzyżackim doprowadziły do zastąpienia  tych 
dawnych więzi przez nowe, zadzierzgnięte jednak nie na poziomie dynastów, lecz możnowładców i rycerzy. Autor znakomi-
cie pokazuje te zmiany analizując  losy niedoszłego małżeństwa króla Zygmunta z księżniczką  brzeską  Małgorzatą  oraz 
związki  Piastówien Jadwigi mazowieckiej i Aleksandry cieszyńskiej z członkami węgierskiego rodu możnowładczego Gara. 

Mniej epizodyczny charakter miały węgierskie kariery kościelne polskich duchownych, którymi autor zajmuje się 
w następnym rozdziale. Przeprowadzone przez niego poszukiwania archiwalne dowiodły, że za panowania Zygmunta aż 26 
osób pochodzących  z ziem podległych polskiej metropolii w Gnieźnie objęło bądź  otrzymało prowizje na 36 urzędów 
kościelnych na Węgrzech. Zważywszy na wprowadzane wówczas zakazy obejmowania przez cudzoziemców godności ko-
ścielnych i świeckich oraz fakt,  że w tym samym czasie w Polsce praktycznie nie spotyka się cudzoziemców w składzie 
kapituł, jest to ogromna grupa. W obydwu królestwach władcy mieli faktyczny  wpływ na obsadę urzędów kościelnych 
i nagradzali nimi swoich zwolenników, ponieważ zaś Zygmunt w znacznym stopniu otaczał się cudzoziemcami, wielu z nich 
objęło kościelne beneficja.  S. A. Sroka zamieszcza dodatkowo tabele ilustrującą  ile godności, jakich i w którym biskupstwie 
otrzymali Polacy, czym przekonująco  udowadnia fakt  ich współdziałania jako grupy, otaczania się rodakami i wprowadza-
nia ich na niższe urzędy, czego najlepszym dowodem była działalność biskupa Egeru Ścibora. Ten skromny objętościowo, 
lecz interesujący  rozdział kończą  biogramy polskich duchownych na Węgrzech, obejmujące  jednak tylko ich działalność 
w tym kraju. 

Nie duchowni jednak, lecz świeccy stanowią  grupę najbardziej interesującą  Autora. Poświęcony im rozdział otwiera 
krótka i miejscami pobieżna charakterystyka systemu politycznego w późnośredniowiecznych Węgrzech — skromny rys 
o początkach  stałej siedziby królewskiej i ludziach towarzyszących  władcy w podróżach po kraju. Bohaterami są  tu człon-
kowie rady i rycerze dworu (aulici).  Wiele miejsca Autor poświęca instytucji pro honore, czyli czasowemu przekazywaniu 
królewszczyzn oraz komitatów wysokim urzędnikom, którzy, za rządów  Andegawenów, następnie sami mianowali kasztela-
nów na podległym im terytorium. Tłumaczy to łatwość, z jaką  po sięgnięciu po tylko jeden komitat pro honore można było 
sprowadzić tam liczną  grupę krewnych oraz klientów i osadzić ich jako zarządców  w zamkach. Za panowania Zygmunta 
w nadaniach pro honore dokonały się znaczące  zmiany, bowiem przestano nimi obdarzać magnatów i dostojników, z wyją-
tkiem dwóch zawsze wiernych królowi, Polaka Ścibora ze Ściborzyc i Wenecjanina Pipo Spano z Ozory7, zaś nowo obdaro-
wani faktycznie  stawali się urzędnikami króla. Toczona przez węgierskich badaczy dyskusja w tej sprawie została streszczo-
na przez Autora, który jednak nie zajął  własnego stanowiska. 

Ponadto S. A. Sroka zawarł w tym rozdziale cenne informacje  o powstaniu, składzie osobowym i zadaniach założone-
go w 1408 r. przez Zygmunta Luksemburskiego rycerskiego Zakonu Smoka (s. 53-54), które to zagadnienie nie było 
szerzej omawiane w polskiej literaturze naukowej od czasu artykułu Heleny Polaczkówny8. 

Następnie Autor wyodrębnił biogramy polskich rycerzy posiadających  dobra na Węgrzech, zawierając  w nich możliwie 
pełne wiadomości bibliograficzne  i o działalności publicznej, otrzymanych urzędach i majątkach,  ważniejszych wystąpie-
niach przed sądami  i na listach świadków oraz małżeństwach. Taki układ pracy nieuchronnie prowadzi do powtórzeń, na 
szczęście najważniejsze wydarzenia i ich tło historyczne opisane są  ze szczegółami w części poświęconej rodzinie Ścibora ze 
Ściborzyc, zaś wzmiankowane w innych rozdziałach zaopatrzone są  w odsyłacze do odpowiednich fragmentów  tekstu. 

Dokładnie opracowane biogramy Ścibora, jego potomków, krewnych i powinowatych zilustrował Autor tablicą  genea-
logiczną  uzupełniającą  i korygującą  poprzednią,  opracowaną  przez Antoniego Gąsiorowskiego9.  Przede wszystkim S. A. Sroka 
wykazał, że wojewoda siedmiogrodzki miał oprócz syna i imiennika dwie, nie zaś jedną  córkę. Nosiły one podobne imiona 
Rachna i Jachna (Anna), co było powodem licznych pomyłek we wcześniejszej literaturze. Ponadto przekonująco  udowod-
nił, że Ścibor ze Ściborzyc urodził się w drugiej połowie lat 50-tych XIV w. i dzięki nowym dokumentom przesunął  do 
przodu daty zgonów jego żony Dobrochny oraz brata Andrzeja. Ostatecznie rozstrzygnął  kwestię tożsamości Ścibora 
Jądrznego,  wspomnianego przez Długosza z okazji wielkiego turnieju w Budzie w 1412 r.10, z bratankiem wojewody, synem 
kasztelana bydgoskiego Mikołaja. 

Jego ustalenia pomogły również uzupełnić genealogię rodzin Stęszewskich i Balickich. W pierwszej z nich źródła 
węgierskie odróżniają  występujących  równocześnie dwóch rodzonych braci o imieniu Mościc uzupełnianym niekiedy przy-

6 S. A. Sroka, Z  dziejów  stosunków  polsko-węgierskich  w późnym średniowieczu.  Szkice,  Kraków 1995; tenże, Książę  Władysław  Opolczyk  na Węgrzech. 
Studium  z dziejów  stosunków  polsko-węgierskich  w XIV  wieku,  Kraków 1996; tenże, Elżbieta  Łokietkówna,  Bydgoszcz 1999. 
7 Zapewne na skutek pomyłki w opracowanym przez Gabrielę Marszałek indeksie osobowym pojawia się on jako dwie różne postaci Filip Spano i Pipo 
(s. 187). Nie jest to jedyna niedokładność, którą  można znaleźć w indeksie w trakcie wyrywkowego sprawdzenia — od niewłaściwego numeru strony po 
prowadzący  donikąd  odsyłacz przy Dobiesławie Puchale. 

H. Polaczkówna, Księga  bracka  św. Krzysztofa  na Arlbergu  w Tyrolu,  Mies. Herald. 10,1931, nr4, s. 79-82. 
9 A. Gąsiorowski,  op. cit., s. 503. 
1 0 Jana  Długosza  Roczniki  czyli Kroniki  sławnego  Królestwa  Polskiego,  t. 6, cz. 2, Warszawa 1982, s.231, gdziewtłumaczeniu Ściborwystępuje z niewłaści-
wie odczytanym przydomkiem Mądrzny. 
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domkiem maior lub minor. Badania S. A. Sroki, choć nie rozstrzygają  definitywnie  problemu identyfikacji  obu braci, to 
dostarczają  mocnych dowodów na istnienie trzech synów Przedpełka ze Stęszewa: Hugona i dwóch Mościców. Opracowa-
ny jeszcze w okresie międzywojennym biogram Andrzeja Balickiego w Polskim  Słowniku  Biograficznym  zawiera błędną 
informację,  że prawdopodobnie był on bezżenny i bezdzietny11. Od dawna już wiadomo o jego małżeństwie z Rachną,  lecz 
dopiero S. A. Sroka podał informacje  o synach tej pary Janie i Prokopie. 

Osią  pracy są  badania nad kręgiem rodzinnym wojewody siedmiogrodzkiego Ścibora ze Ściborzyc. Świetnie opisane 
dramatyczne dzieje jego kariery, która kilka razy omal nie została nagle zakończona przez zbuntowanych możnych lub 
otrzymane w bitwach rany, czyta się jak powieść sensacyjną  w realiach średniowiecza. Pieczołowicie zebrane informacje 
z kronik, listów i dokumentów umożliwiły Autorowi bardzo dokładne omówienie politycznych, militarnych i gospodarczych 
działań wojewody Ścibora, jego fundacji  i ich architektonicznych pozostałości. Jest to obfity  materiał do dalszych badań 
nad elementami późnośredniowiecznych karier dworskich i rycerskich oraz czynnikami warunkującymi  ich powodzenie. 
S. A. Sroka skupił się przede wszystkim na możliwie najdokładniejszym ustaleniu chronologii wydarzeń, ponieważ zaś dys-
ponował pełniejszymi itinerariami Ścibora i Zygmunta Luksemburskiego w wielu przypadkach zdołał zmienić lub znacznie 
uściślić ustalenia zawarte w dotychczasowych biografiach  Ściborzyców. Stało się tak ze szkodą  dla głębszej analizy mecha-
nizmów karier Polaków na rządzonych  przez Zygmunta Węgrzech. Podtrzymująca  świetność rodziny kariera Ścibora 
młodszego nie została przedstawiona na równie szerokim tle, zaś wiadomości o innych osobach z rodzinnego kręgu woje-
wody stanowią  tylko przyczynki do ich wcześniejszych biogramów. 

Praca S. A. Sroki zmusza do zrewidowania często występującego  w literaturze przedmiotu poglądu  o licznych i rozle-
głych posiadłościach nadanych na Węgrzech polskim rycerzom, gdyż ten rodzaj królewskiej hojności spłynął  jedynie na 
rodzinę Ścibora ze Ściborzyc. W tej sytuacji znany fragment  Roczników  Długosza o dworzanach i najemnikach wracających 
do ojczyzny na wieść o wybuchu Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim i porzucających  posiadłości, jakie dał im Zygmunt 
Luksemburski12, należy uznać za fantazję  kronikarza podkreślającego  w ten sposób rycerską  wierność, której obcy monar-
cha nie mógł kupić za żadną  cenę. 

Ze względu na obfitość  wykorzystanych źródeł nie sposób sprawdzić wszystkich informacji  podanych przez Autora. 
Zdarzają  mu się jednak drobne nieścisłości. Gromiąc  najazd austriacki w 1390 r. Ścibor nie mógł zostać „przeszyty przez 
wroga szpadą"  (s. 79), gdyż broń ta jeszcze nie istniała13, zaś wojewoda najprawdopodobniej ugodzony został koncerzem, 
gdyż ten właśnie typ uzbrojenia przeznaczony był do przebijania zbroi. Autor powołując  się na sądową  zapiskę krakowską 
ze stycznia 1402 r.14 twierdzi, że po zakończonym klęską  prywatnym najeździe na komitat Saros (sierpień 1401 r.) jego 
organizator Andrzej Balicki uniknął  węgierskiej niewoli i bezpiecznie wrócił do kraju. Być może, lecz rycerz ten nie stawił 
się wówczas osobiście na rokach, podczas których reprezentował go przyrodni brat Jan. Ponieważ bracia sprzedawali 
wówczas część rodzinnych Balic, należącą  do zabitego na Węgrzech ich stryja Prokopa (śmierć ta była bezpośrednią 
przyczyną  zbrojnej akcji podjętej przez Andrzeja) z pominięciem jego spadkobierców — dwóch małoletnich synów, dla 
których zagwarantowano możliwość odkupienia majątku  w ciągu  dwunastu lat, transakcja ta sprawia wrażenie pilnego 
poszukiwania pieniędzy. Na jaki cel, możemy się tylko domyślać. Z innych źródeł wiadomo, że okup za pojmanych podczas 
najazdu polskich rycerzy ich rodziny miały zapłacić w oktawie Wielkiejnocy, co każe zastanowić się, czy jednak nie było 
wśród nich Andrzeja, którego ewentualny dłuższy przymusowy pobyt na Węgrzech mógł skłonić do podjęcia kariery 
zagranicą.  Ponadto, trzeba pamiętać, że więżący  go żupan Szymon z Rozgony w następnych latach także był wiernym 
stronnikiem Zygmunta. 

Książkę  kończy zestawienie dóbr na Węgrzech będących  w omawianym okresie własnością  rycerzy z Polski. Pierwsza 
część listy zawierającej  podstawowe informacje  o tym, w czyich rękach i w jakich latach się znajdowały, obejmuje komitaty, 
druga zamki i miasta. W swojej pracy Autor posługuje się wymiennie węgierskimi, słowackimi i polskimi nazwami geogra-
ficznymi,  w spisie dóbr ziemskich figurują  nazwy węgierskie uzupełnione, jeśli znajdują  się obecnie poza granicami Węgier, 
w nawiasach nazwą  słowacką.  Ten sam problem pojawia się w indeksie, w którym używane wymiennie nazwy słowackie 
znalazły się tylko obok swoich węgierskich odpowiedników, brak zaś ich w postaci odsyłaczy. Na szczęście przejrzyście 
sporządzony  spis posiadłości oraz mapa Węgier z podziałem na komitaty i zaznaczonymi miastami i zamkami będącymi 
w polskich rękach pozwalają  szybko odnaleźć i zlokalizować każde z nadań Luksemburczyka. Chociaż z tą  mapą  można 
udać się na Słowację w pasjonującą  podróż po dobrze zachowanych oraz będących  trwałą  ruiną  zamkach należących  za 
panowania Zygmunta do polskich rycerzy, to niestety Autor nie pokusił się nawet o bardzo ogólne omówienie celów 
i skutków polityki węgierskiego króla, hojnie obdarowującego  Ścibora i jego krewnych dobrami na pograniczu północ-
no-zachodnim. 

Jedyne zastrzeżenie, jakie można wysunąć  pod adresem recenzowanej pracy to potraktowanie po macoszemu wszyst-
kich innych polskich rycerzy na Węgrzech, ponieważ nie posiadali tam dóbr ani urzędów. Jeśli tak, to dlaczego pełniący,  co 
prawda krótko, funkcję  starosty koszyckiego Maciej z Łabiszyna, który przez swą  żonę Małgorzatę, siostrę Dobrochny, był 
szwagrem Ścibora ze Ściborzyc został ledwie wspomniany i nie doczekał się osobnego biogamu? Podobnie lakoniczne 
notki dotyczą  Dunina ze Skrzyńska i Sędziwoja z Szubina. Z pozostałych rycerzy, którym w pracy poświęcono nawet osob-

1 1 PSB, t. 1, s. 232. 
1 2 Roczniki,  t. 6, cz. 2, s. 72. 
1 3 Por. M. Gradowski, Z. Żygulski jun., Słownik  uzbrojenia historycznego,  Warszawa 1998, s. 32-33, 38. 
1 4 SPPP, t. 2, nr 836, s. 128. 
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ny podrozdział, tylko Zawisza Czarny doczekał się krótkiego rysu biograficznego,  nie wnoszącego  jednak żadnych nowych 
informacji.  Ci, którzy prywatnie brali udział w wojnach Zygmunta, pozostali niezauważeni. Tymczasem wyszukanie w źród-
łach sławnych a także mniej znanych rycerzy, np. klientów Ściborów, pomogłoby w ustaleniu długości i przebiegu „typowe-
go" pobytu polskiego szlachcica na Węgrzech. Polskie źródła dostarczają  licznych świadectw ich wojskowej służby dla 
Zygmunta (np. Jana z Melsztyna15, zm. 1429 r., czy Piotra Wody ze Szczekocin16). Wydaje się, że naddunajska monarchia 
była jednym z poligonów, na których poddani Jagiełły mogli ćwiczyć się w rzemiośle rycerskim i dyplomacji, zaś walki 
z Turkami spełniały podobną  funkcję  jak rejzy zachodnioeuropejskiego rycerstwa na Litwę — przynosiły sławę i zaspokaja-
ły potrzeby religijne. Bez odpowiedzi pozostaje nadal pytanie o finansowy  aspekt służby Polaków w armii i na dworze 
Zygmunta. Zabrakło wreszcie powiązania  ich karier z tamtejszą  i rodzimą  kulturą  dworską  i obyczajowością  rycerską. 

Mam nadzieję, że te końcowe uwagi, które nie umniejszają  w niczym dokonań Autora, zostaną  uwzględnione przy 
pisaniu poświęconej kontaktom polsko-węgierskim w średniowieczu kolejnej monografii,  na którą  świat naukowy czeka 
z niecierpliwością. 

Dariusz Piwowarczyk 
Warszawa 

Nazwy  miejscowe Polski.  Historia.  Pochodzenie.  Zmiany,  pod red. Kazimierza R y m u t a, 
Kraków, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, t. 1: A-B; Kraków 1996, ss. 483; 
t. 2: C-D, Kraków 1997, ss. 519. 

Słownik, którego dwa pierwsze tomy ukazały się drukiem, został opracowywany w Pracowni Topomastycznej Instytutu 
Języka Polskiego PAN w Krakowie na podstawie kartoteki Słownika  nazw miejscowych Polski.  Ma objąć  nazwy wszystkich 
osad uznanych obecnie za wsie i miasta. Uwzględnione w nim będą  też nazwy tych wsi, które z czasem stały się częściami 
innych wsi lub weszły w obręb miast, a także nazwy osad zanikłych. Nie zostaną  natomiast uwzględnione nazwy części wsi, 
kolonii, przysiółków, a w miastach nazwy dzielnic, placów i ulic, chyba że nazwy te są  pozostałością  po dawnych wsiach. 
Terytorialnie słownik obejmie Polskę w obecnych granicach. 

Jego celem jest przedstawienie, dokumentacja i objaśnienie historii poszczególnych nazw. Są  one ułożone alfabetycz-
nie, według formy  obecnej. W wypadku nazw dwuczłonowych typu Mały  — 'Wielki,  Nowy  — Stary  tytułem hasła będzie 
człon utożsamiający  (np. Siodłowice,  a nie Nowe  Siodłowice).  Po tytule następuje określenie charakteru osady, lokalizacji 
administracyjnej (wszystko według stanu z 1980-1982 r.) i geograficznej.  Podstawową  część hasła stanowi dokumentacja 
historyczna wybranych zapisów nazwy, oparta głównie na źródłach drukowanych. Następnie autorzy przedstawiają  etymo-
logię nazwy oraz tłumaczą  jej najważniejsze zmiany. Hasło kończy wykaz literatury. 

Nie ma wątpliwości,  że wydawnictwo tego typu jest niezwykle potrzebne. Równocześnie jednak nie sposób nie zadać 
pytania, czy aby nie powtórzy ono licznych błędów i nieścisłości właściwych dla wielu prac toponomastycznych. Zna je 
dobrze każdy historyk korzystający  z tego typu opracowań; przed niemal dwudziestu laty wypunktował je świetny znawca 
zagadnienia, Jerzy Wiśniewski1. 

Niestety, bliższe przyjrzenie się poszczególnym hasłom potwierdza te obawy. Oczywiście w dziele tego rodzaju nie 
sposób uniknąć  błędów. Jednak wynikająca  z niedostatków kwerendy źródłowej i bibliograficznej  niekompletność listy 
nazw, zaniżanie ich metryki (nieznajomość pierwszych wystąpień  w źródłach) oraz wątpliwe  lub błędne komentarze doty-
czące  genezy nazw, pojawiają  się nazbyt często. Krytyczne uwagi Elżbiety Kowalczyk, wspierane przykładami zaczerpnięty-
mi głównie z obszaru Mazowsza2, potwierdzają  moje własne spostrzeżenia oparte na materiale lubelskim, a przede wszyst-
kim sandomierskim. Wręcz zaskakuje wielość błędów, niedokładności i pominięć, w dużej mierze wynikająca  (poza niedo-
skonałością  kwerendy źródłowej) z pominięcia łatwo dostępnej, nowszej literatury historyczno-osadniczej3. 

Tak zatem po Liber Beneficiorum  Długosza nazwa Bartłomiejowic pod Wąwolnicą  (1,89) występuje jeszcze co naj-
mniej w latach 1488 (Barthlomyeycze), 1501 (Barthlovycze) i 1507 (Barthlomiejovicze)4, a nie dopiero od 1526 r. Bartoszo-
winy pod Łyścem (1,94) pojawiają  się już w latach 1711 (Bartoszow) i 1780 (z Bartossowinami)5, a nie dopiero w 1787 r. 

1 5 Ibid., t. 2, nr 2255. 
1 6 Roczniki,  t. 7, cz. 1, s. 250. 

1 Słownik  polskich  nazw miejscowych z punktu  widzenia  historyka,  „Onomastyka" 27,1982, s. 145-155. 
2 Kwart. HKM, 47,1999, nr 1-2, s. 277-281. 
3 Np. A. Sochacka, Własność  ziemska w województwie  lubelskim  w średniowieczu,  Lublin 1987; M. Derwich, Benedyktyński  klasztor  św. Krzyża  na Łysej 
Górze w średniowieczu,  Warszawa-Wrocław 1992; tenże, Uwagi  i uzupełnienia do  „Słownika  historyczno-geograficznego  województwa  lubelskiego  w śred-
niowieczu", w: Studia  średniowieczne,  red. W. Korta („Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 1386, Historia, CI), Wrocław 1992, s. 49-83; tenże, Obraz 
średniowiecznego  osadnictwa  województwa  lubelskiego.  Uzupełnienia  do  „Słownika  historyczno-geograficznego"  Stanisława  Kurasia,  „Regiony Lubelskie" 
5 (7), 1991-1993, Lublin 1996 [1997], s. 161-186. Por. ostatnio M. Derwich, Materiały  do  słownika  historyczno-geograficznego  dóbr  i dochodów  dziesię-
cinnych benedyktyńskiego  opactwa św. Krzyża  na Łysej Górze do  1819 r. (Opera ad historiam monasticam spectantia, Ser. III Libelli, 2), Wrocław 2000 
i zestawiona tam bibliografia,  s. 21-34. 
4 M. Derwich, Uwagi,  s. 60; tenże, Obraz, s. 162. 
5 M. Derwich, Materiały,  s. 41. 


