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(1510, 1532 i n.). Od początku  była to włość podzielona, najpierw biskupa i szlachty, a od lat 1479-1485 biskupa i opactwa 
świętokrzyskiego. Dziś są  to dwie wsie: Doły Biskupie na lewym brzegu rzeki Świśliny i stanowiące  jej część osada Doły 
Opacie, położona na prawym brzegu tej rzeki30. 

Podobnie jak wyżej wspomniana Dąbrowa,  także położony w pobliżu niej, nad Kamienną,  Dziurów (2, 514, nr 1) był 
starą  włością  Odrowążów  wspomnianą  przez ten sam niedatowany dokument Kazimierza Wielkiego (Dziurov). Późniejsze 
ciekawsze, a nie uwzględnione przez K. Rymuta formy,  to: 1474 „dzywrow", 1475 „dzwrow", 1470-80, „Dzurow", „Dzyu-
row", „Dzurow alias Zaborzyn", 1491 „dzyvrow", 1546 „Dzywrov", „dzyurow", 1553 „Dziurow", 1569 „Dzioroff"31. 

Nie uwzględniono w Nazwach:  1. Dziś nie istniejącej  wsi Bielów nad Nidą32.  2. Dziś nieistniejącej  wsi Bogusławice 
(1673 „Boguslawice", 1688, 1747, 1815, „Bogusławiec"; 1780 „Bogusławie", „Bogusławice"; 1787 n. „Bogusławice"), po-
łożonej między Zawadą  a Rzepinem, w parafii  Pawłów33; 3. Miejscowości Budzyn, wspomnianej w spisie podatkowym 
z 1564 r.34, 4. Dziś nieistniejącej  osady Chełm, funkcjonującej  w XVII w. w pobliżu Nowej Słupi pod Łyścem35; 5. Notowa-
nej przez wszystkie słowniki lubelskie wsi Chruszczów, dziś części Nałęczowa (1445 „Crusczow" i „Crusschczow"), która co 
prawda była od 1493 r. do końca XVII w. zapisywana jako „Kruszczow", jednakże już w 1721 r. powraca, na stałe, forma 
Chruszczow36; 6. dziś nieistniejącej  wsi Dziersław, notowanej tylko w Liber Beneficiorum  Długosza (Dzierslaw)37. 

Wypada żywić nadzieję, że autorzy haseł do kolejnych tomów tego bardzo oczekiwanego wydawnictwa unikną  — 
z wielkim pożytkiem dla nauki — takich niedociągnięć. 

Marek  Derwich 
Uniwersytet  Wrocławski 

Instytut  Historyczny 

Duchowieństwo  kapitulne  w Polsce  średniowiecznej  i wczesnonowoiytnej.  Studia  nad pochodze-
niem i funkcjonowaniem  elity  kościelnej,  pod red. Andrzeja R a d z i m i ń s k i e g o , „Opera ad 
historiam ecclesiam spectantia"*, series I: Colloquia 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika, Toruń 2000, ss. 228. 

Prezentowany tom stanowi plon sesji zorganizowanej przez ogólnopolski zespół badawczy zajmujący  się środowiskiem 
społecznym kapituł i kolegiat w Polsce średniowiecznej. Celem zespołu jest lepsze poznanie środowisk kanonickich, które, 
jak pisze redaktor tomu Andrzej Radzimiński, są  wciąż  słabo rozpoznane. By zmienić ten stan rzeczy proponuje się 
stworzenie katalogów duchownych z kapituł katedralnych na wzór spisów urzędników dawnej Rzeczypospolitej1. Zanim 
jednak te plany się urzeczywistnią,  pozostaje nam zapoznanie się z jedenastoma artykułami drukowanymi w omawianym 
tomie. Co najmniej połowie z nich warto poświęcić więcej uwagi. 

Zacząć  wypada, mimo iż nie jest to pierwszy referat,  od artykułu Andrzeja Radzimińskiego Problemy metodyczne 
w badaniach  duchowieństwa  kapitulnego  w Polsce średniowiecznej.  Autor dzieli się w nim swoimi doświadczeniami z badań 
nad środowiskiem kapituł polskich, kierując  swe uwagi przede wszystkim do młodych badaczy, którzy rozpoczynają  prace 
nad tą  tematyką.  Radzimiński skupia się na problemie prawidłowej identyfikacji  osób występujących  w kapitułach. Do 
kryteriów przedstawionych przez Janusza Bieniaka2 dodaje jeszcze jedno — kryterium „dziedziczenia prebend", wskazu-
jąc,  iż była to częsta praktyka w kapitułach polskich. Badacz ten uznaje, że następowało ono w kręgu osób spokrewnionych 
(pomiędzy braćmi lub bratankami, czy też po kądzieli)  lub spowinowaconych. Kolejnym problemem jest identyfikowanie 
prałatów i kanoników wyłącznie  na podstawie materiału źródłowego wytworzonego na poziomie danej kapituły, kiedy to 
może brakować dodatkowych elementów identyfikacyjnych  (pojawia się np. tylko imię i nazwa prałatury). W takim przy-
padku niezbędna jest konfrontacja  z innymi źródłami, np. suplikami w sprawie beneficjów.  Jednak nawet w przypadku 
istnienia wielu źródeł problemy nie znikają.  Członkowie korporacji potrafili  bowiem „pisać się" z miejscowości stanowiącej 

3 0 Ibid., s. 69. 
3 1 Ibid., s 70. 
3 2 Por. wyżej, przyp. 8. 
3 3 M. Derwich, Materiały,  s. 47. 
3 4 Ibid., s. 57. Por. Lustracja województwa  sandomierskiego  1564-5, wyd. W. Ochmański, Wrocław i in. 1963, s. 329. 
3 5 M. Derwich, Materiały,  s. 59. 
3 6 Por. przede wszystkim Osady  zaginione i o zmienionych nazwach historycznego  województwa  lubelskiego,  oprac. S. Wojciechowski, A. Sochacka, 
R. Szczygieł (Dzieje  Lubelszczyzny,  t. 4), Warszawa 1986, s. 42. Poza tym Słownik  geologiczno-historyczny  województwa  lubelskiego  w średniowieczu, 
oprac. S. Kuraś (Dzieje  Lubelszczyzny,  t. 3), Warszawa 1983, s. 51; M. Derwich, Benedyktyński,  wg indeksu; tenże, Uzupełnienia,  s. 62; tenże, Obraz, 
s. 164; tenże, Materiały,  s. 61 (z mylną  datą  1415 zamiast 1445). 
3 7 Słownik  historyczno-geograficzny,  s. 69; M. Derwich, Materiały,  s. 70. 

* Tytuł serii powinien poprawnie brzmieć: „Opera ad historiam Ecclesiae spectantia" lub „... ad historiam ecclesiasticam..." (przyp. Redakcji). 
1 Urzędnicy  dawnej  RzeczypospolitejXII-XVIII  wieku. Spisy,  pod red. A Gąsiorowskiego,  Wrocław-Kórnik od 1985 roku. 
2 J. Bieniak, Rozmaitość kryteriów  badawczych  w polskiej  genealogii  średniowiecznej,  w: Genealogia — problemy metodyczne  w badaniach  nad  polskim 
społeczeństwem  średniowiecznym  na tle porównawczym, Toruń 1982, s. 131-148. 
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własność rodziny, z dóbr zakupionych w czasie sprawowania beneficjum,  prebend, wsi prestymonialnych czy parafialnych, 
których byli plebanami. W takiej sytuacji kluczowe jest określenie miejsca pochodzenia duchownego. Pomocne w tym są 
znowu dokumenty proweniencji papieskiej (choć należy pamiętać, że wymagają  one starannej analizy w celu uniknięcia 
pomyłek — np. trzeba rozróżniać, czy dokument mówi o ekspektatywie na beneficjum,  czy jest to dokument prowizyjny). 
Przy identyfikowaniu  osób istotne jest też zauważanie faktu  porzucania stanu duchownego na rzecz kariery świeckiej (co 
powoduje konieczność kwerendy także w źródłach pozakościelnych) oraz pamiętanie o kryterium wieku, w jakim można 
było zostać prałatem czy kanonikiem. Artykuł Radzimińskiego stanowi ważną  pomoc w rozwiązywaniu  problemów poja-
wiających  się podczas prac badawczych. 

Nowatorski charakter ma referat  Antoniego Gąsiorowskiego  Kanonicy  włocławscy  w najstarszej metryce kapitulnej 
(1435-1500).  Autor podjął  w nim próbę odtworzenia składu kapituły na podstawie list obecności kanoników na posiedze-
niach kapitulnych. Spisy takie stanowią  integralną  część protokołu z posiedzeń danej kapituły i są  podstawowym źródłem 
do tego rodzaju badań. Bolesław Ulanowski, wydawca fragmentów  metryk kapitulnych, pomijał te fragmenty  i dlatego nie 
są  one powszechnie wykorzystywane. Część badaczy zapewne nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Na podstawie metryki 
kapituły włocławskiej Gąsiorowski  zestawił informacje  o obecności kanoników na poszczególnych posiedzeniach; zanalizo-
wał je także pod kątem  frekwencji,  podkreślając  też trudności w identyfikacji  członków kapituły. Artykuł uzupełniają  listy 
kanoników w układzie chronologicznym; alfabetyczny  spis osób, prałatów i prokuratorów kapitulnych, a także wykaz fre-
kwencji na poszczególnych kapitułach generalnych. Gąsiorowski  na podstawie powyższych zestawień przedstawił nowe 
propozycje badawcze, m.in. odtworzenie itinerariów kanoników, zwłaszcza tych, którzy kumulowali wiele beneficjów  w ka-
pitułach i kolegiatach rozsianych po kraju, a także zbadanie frekwencji  na posiedzeniach, grup wpływów w kapitułach, czy 
też terytorialnego pochodzenia członków kapituły. Na podstawie materiałów dotyczących  kapituły włocławskiej udało się 
Gąsiorowskiemu  zrekonstruować grupę rezydencjonalną,  a więc tych, którzy przez większość czasu przebywali we Włoc-
ławku, odgrywając  rolę decydującą  np. w przyjmowaniu nowych kandydatów do kapituły. Żałować wypada, że nie dla 
wszystkich środowisk kanonickich da się takie badania przeprowadzić. 

Problemami kapituły włocławskiej zajął  się także Janusz Bieniak, który zbadał wzajemne powiązania  pomiędzy tą 
korporacją  a kapitułą  kruszwicką,  aby ustalić, czy stanowiły one wspólne środowisko kościelne w ramach tej samej diecezji. 
W tym celu Autor zanalizował awanse na prałaturach, zestawiając  osoby piastujące  poszczególne beneficja.  Regularnie 
zdarzało się, że prałaci z jednej kapituły posiadali kanonie w drugiej. W przypadku diecezji włocławskiej Bieniak zauważył, 
iż awanse następowały najczęściej z prałatury kruszwickiej na włocławską,  rzadziej odwrotnie. Sądzi  więc, iż prałatury 
w obu tych kapitułach traktowano jako jedną  „pulę" beneficjów,  z których jednak ważniejsze były urzędy katedralne. Na 
zakończenie Autor przedstawił łączne  zestawienie kolejności godności w obu kapitułach i schemat awansów pomiędzy 
nimi. Ciekawe byłoby prześledzenie, czy podobne zależności istniały także w innych diecezjach pomiędzy kapitułą  kated-
ralną  a kolegiatami. Badania takie pomogłyby w lepszym zrozumieniu karier późnośredniowiecznego duchowieństwa 
i wzajemnych związków  pomiędzy korporacjami. 

W pewnym stopniu postulat ten spełnia artykuł Jana Wroniszewskiego, który omówił pochodzenie i drogi awansu 
prałatów kolegiaty wiślickiej w XIV w. Zaczął  od przedstawienia uposażenia prałatów oraz zestawienia ich listy wraz 
z podstawowymi informacjami  prozopograficznymi.  Następnie przeanalizował skład tej grupy pod kątem  pochodzenia 
terytorialnego i społecznego, wykształcenia i karier. Wnioski wypływające  z tej analizy są  podobne do konkluzji J. Bienia-
ka. W diecezji krakowskiej, podobnie jak we włocławskiej, prałatury w kolegiatach i kapitule katedralnej tworzyły niefor-
malną  całość. Awanse następowały nie tyle wewnątrz  poszczególnych kolegiat, ale raczej między nimi. Jak widać na 
przykładzie referatów  Bieniaka i Wroniszewskiego, badania nad kolegiatami są  niezbędne dla lepszego zrozumienia orga-
nizacji i działania kapituł katedralnych. Niestety, prace dotyczące  kolegiat w dalszym ciągu  są  bardzo nieliczne i trudno 
mówić o wystarczającej  znajomości tej problematyki. 

Marek Daniel Kowalski przedstawił początki  majątku  krakowskiej kapituły katedralnej3. W wyniku analizy zachowa-
nych wzmianek rocznikarskich, mówiących  o nadaniach majątkowych  Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, 
obalił on pogląd  dotychczasowych badaczy o dobrze udokumentowanych początkach  majątku  kapituły krakowskiej. Liczba 
wzmianek rocznikarskich na ten temat skłoniła dawniejszych uczonych do stwierdzenia, że ze wszystkich kapituł polskich 
kapituła krakowska ma najlepiej udokumentowane początki  swego uposażenia. Kowalski, po starannej analizie, doszedł 
jednak do wniosku, że informacje  te są  niewiarygodne, gdyż pochodzą  dopiero z XIII w. i wszystkie wywodzą  się ze 
wspólnego źródła — rodziny roczników małopolskich. Dodatkowo Autor ten zauważył brak wiadomości o początkach 
uposażenia w źródłach proweniencji kapitulnej (przede wszystkim w Roczniku kapituły  krakowskiej)4.  Za najstarszą  wiary-
godną  wzmiankę na ten temat uznaje więc tylko zapiskę o nadaniu Chropów kościołowi krakowskiemu przez księżnę 
Judytę5. Upada w związku  z tym powszechna w literaturze teza, że początek  majątkowi  kapituły krakowskiej dało nadanie 
książęce.  Po przedstawieniu etapów kształtowania się majątku  kapituły, Kowalski doszedł do wniosku, że głównymi dobro-
czyńcami kapituły nie byli władcy, jak sądzono  dotychczas, ale biskupi krakowscy. Jest to jedyny w tym tomie, i wyjątkowy 

3 Jest to fragment  wydanej równocześnie z omawianym tomem książki  tegoż autora, Uposażenie  krakowskiej  kapituły  katedralnej  w średniowieczu, 
Kraków 2000. 
4 Najstarsze  roczniki  krakowskie  i kalendarz,  wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, MPH s. n., t. 5, Warszawa 1978. 
5 Ibid., s. 139. 
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w naszej literaturze, tekst poświęcony gospodarczej stronie działalności kapituł polskich, a dokładniej materialnym podsta-
wom ich istnienia. Tematyka ta nie cieszy się zainteresowaniem historyków, którzy ograniczają  się często do cytowania 
starszej literatury — Kowalski udowodnił, że do przekazów źródłowych i prac poprzedników warto podejść krytycznie. 

Dwa kolejne referaty,  Krzysztofa  Mikulskiego i Teresy Borawskiej, dotyczą  podobnej tematyki — udziału mieszczan 
toruńskich (Mikulski) i gdańskich (Borawska) w kapitule warmińskiej i chełmińskiej. Mikulski pokazuje, jak w Toruniu 
wzrastała liczba osób wykształconych, stanowiących  bazę rekrutacyjną  dla kapituł, a następnie przestawia kariery toruńczy-
ków w kapitułach warmińskiej i chełmińskiej. Podkreśla rolę, jaką  w ich karierach odegrała protekcja — wsparcie zamoż-
nej rodziny lub krewnych w samej kapitule. Borawska szczegółowo przedstawiła losy gdańszczan związanych  z kapitułą 
warmińską,  między innymi także kwestię wzajemnego wprowadzania do korporacji krewnych. Powstałe w ten sposób 
nieoficjalne  kręgi zależności ułatwiały dalszą  karierę. Warto zauważyć, że swobodny dostęp mieszczan do kapituł w Pru-
sach stanowił ich cechę wyróżniającą,  w przeciwieństwie do kapituł polskich, gdzie dostęp mieszczan ograniczano. 

Artykuł Krzysztofa  Ożoga ma charakter przekrojowy i przedstawia studia prałatów i kanoników metropolii gnieźnień-
skiej w Pradze. Autor uznaje kwestie związane  z kulturą  umysłową  członków kapituł za słabo zbadane, a ważne dla zrozu-
mienia środowiska duchowieństwa. Uniwersytet w Pradze w omawianym okresie (II połowa XIV-XV w.) stanowił ważne 
centrum intelektualne, gdzie pracowało wielu wybitnych uczonych i gdzie kiełkowały nowe idee. Niewielka odległość 
dodatkowo uatrakcyjniła Pragę jako miejsce studiów. Jak obliczył Ożóg, kształciło się tam około 135 członków polskich 
kapituł. Dzięki zdobytemu wykształceniu wielu z nich mogło rozwijać swoją  karierę kościelną.  Oddzielnego przedstawienia 
doczekali się najwybitniejsi polscy duchowni studiujący  w Pradze, którzy odegrali szczególną  rolę w życiu Kościoła i pań-
stwa polskiego. 

Artykuł Leszka Zygnera to jedyna w tym tomie próba przedstawiała kariery indywidualnej postaci — Jakuba z Kur-
dwanowa, późniejszego biskupa płockiego. Autor rozstrzyga tu problem pochodzenia Jakuba, opowiadając  się za funkcjo-
nującym  w dawniejszej literaturze Kurdwanowem, zamiast Korzkwi. Głównym czynnikiem, który zadecydował o biegu 
kariery Jakuba było wykształcenie prawnicze, zdobyte we Włoszech (w Bolonii uzyskał tytuł doktora dekretów). Pracował 
także na dworze papieskim jak audytor Roty Rzymskiej. Wtedy uzyskał wiele dochodowych beneficjów  w polskich kapitu-
łach. W czasie pobytu w Rzymie otrzymał również prowizję papieża na biskupstwo płockie. Kariera Kurdwanowskiego nie 
była więc typową  karierą  polskiego duchownego, ale i samego Jakuba uznać wypada za postać wybitną. 

Marta Czyżak zajęła się stosunkami kapituły gnieźnieńskiej z Władysławem Jagiełłą.  Głównym źródłem jest tu metry-
ka kapitulna. Na jej podstawie okazało się, że stosunki kapituły z królem miał trzy formy  — najczęstszą  były poselstwa 
wysyłane do władcy, kolejną  bezpośrednie spotkania z Jagiełłą,  a ostatnią  — „spotkania pośrednie". Zapiski w metryce 
kapitulnej są  lakoniczne, ale pozwalają  np. na odtworzenie poselstw wysyłanych do króla (skład, koszty podróży), czy też 
przebiegu spotkań z wysłannikami królewskimi. Przyczynami kontaktów z królem stawały się kwestie wynagradzania pre-
bendami kapitulnymi pracowników kancelarii królewskiej, a także królewskie nominacje arcybiskupów i próby wpływania 
na obsadę prepozytury gnieźnieńskiej. Przytoczone zostały dzieje starań o prepozyturę dla Aleksandra księcia mazowiec-
kiego i problemy z obsadą  arcybiskupstwa w 1411 i 1422 r. Artykuł ten stanowi ciekawą  próbę ukazania „codziennych" 
kontaktów korporacji z władcą,  kiedy obie strony usiłowały przeforsować  własne rozwiązania.  Wykorzystanie źródła pro-
weniencji kapitulnej pozwala spojrzeć na wydarzenia z perspektywy członków korporacji, która musiała walczyć o swoją 
niezależność. 

Artykuł Jana Pakulskiego dotyczy pieczęci prałatów i kanoników w średniowieczu. Sfragistyka  kościelna wciąż  pozo-
staje dziedziną  zaniedbaną,  mimo ostatnich prób zmiany tego stanu rzeczy6. Pieczęcie członków kapituł nie wzbudzały 
dotąd  większego zainteresowania. Pakulski zebrał i opisał pieczęcie kanoników, poczynając  od początków  XIII w. Pieczę-
cie te, co warto podkreślić, były prywatnymi pieczęciami herbowymi duchownych i nie były związane  ze sprawowanym 
przez nich urzędem. Używano ich do uwierzytelniania dokumentów wystawianych przez poszczególnych członków kapitu-
ły. Szkoda, że przynajmniej część z omawianych pieczęci nie została reprodukowana. 

Recenzowany tom przynosi wiele nowych spostrzeżeń dotyczących  środowisk kapitulnych w Polsce średniowiecznej. 
Jest to pozycja bardzo wartościowa i przydatna wszystkim badaczom dziejów Kościoła polskiego, także historykom zajmu-
jącym  się społeczeństwem tego okresu. Lektura referatów  pozwala docenić, ile już zrobiono, by poznać kapituły polskie, 
lecz także ujawnia, ile jeszcze należy zrobić. Wiele artykułów otwiera nowe perspektywy badawcze — przypomnijmy 
postulaty wysunięte przez A. Gąsiorowskiego  czy J. Bieniaka. Aby jednak mogły one zostać zrealizowane powinno się 
upowszechnić źródła — metryki kapitulne. Nie zanosi się co prawda na to, że wydawnictwa Ulanowskiego zostaną  zastą-
pione nowymi edycjami, lecz można wykorzystać metody komputerowe — zeskanować księgi i wydać w formie  CD-Ro-
mów. Zanim jednak do tego dojdzie, pozostaje mieć nadzieję, że zespół badaczy, którego prace zamieszczono w książce, 
wkrótce dostarczy nam kolejną  porcję tak rzetelnych i stojących  na wysokim poziomie studiów. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

6 Przykład stanowi tom Pieczęć w Polsce średniowiecznej  i nowożytnej, pod red. P. Dymmela, Lublin 1998 — tu cała pierwsza część poświęcona 
pieczęciom kościelnym oraz artykuł J. Pakulskiego, O najstarszych przedherbowych  pieczęciach arcybiskupów gnieźnieńskich,  w: Homines  et societas, 
Poznań 1997, s. 429-445. 


