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na pieczęciach inne znaki, co świadczyłoby o braku jeszcze wtedy związku  między pokrewieństwem a wspólnotą  herbową. 
Nie wiemy też jak traktować pieczęcie książąt  Świdrygiełły Olgierdowica (nr 79) i Zygmunta Kiejstutowica (nr 80) — czy 
mamy tu do czynienia z pieczęciami konnymi, czy też z nawiązaniem  do herbu Pogoń. Jeżeli miał to być znak Pogoni, wów-
czas należy zwrócić uwagę na to, że koń na pieczęci Świdrygiełły zmierza w lewą  stronę, zaś na pieczęci Zygmunta w prawą, 
co by świadczyło o nie ugruntowanych jeszcze regułach heraldycznych. Zaskakuje jednak podobieństwo znaków innych bra-
ci występujących  w tym traktacie, a mianowicie Siemiona i Michała Iwanowiców Holszańskich (nr 88 i 89), gdzie obaj mają 
na pieczęciach wyobrażenie hipocentaura, który z czasem stanie się herbem książąt  Holszańskich. W porównaniu z pieczę-
ciami książąt  litewskich z XIV wieku pieczęcie na akcie pokoju mełneńskiego, są  jednostronne, a legenda mieści się w oto-
ku pieczęci, pomimo zachowania alfabetu  i języka ruskiego10. 

Kończąc  pragnę podkreślić, że powyższe uwagi w żadnej mierze nie mają  na celu umniejszyć znakomitej wartości 
wspomnianej publikacji źródłowej, a co najwyżej przyczynić się choćby tymi kilkoma drobiazgami do lepszego rozpoznania 
tego źródła. Dodam jeszcze na koniec, że tak dobry i sprawdzony niniejszą  publikacją  zespół edytorski należy zachęcać do 
podejmowania dalszych edycji źródeł. 

Jan  Tęgowski 
Uniwersytet  w Białymstoku 

Instytut  Historii 

Cronica  monasterii  canonicorum regularium  (S.  Augustini)  in Glacz  = Kronika  klasztoru  kano-
ników regularnych  (Św.  Augustyna) w Kłodzku,  edidit = wydał Wojciech M r o z o w i c z , Wra-
tislaviae = Wrocław 2003, ss. 371. 

Jedną  z bardzo znaczących  bolączek  współczesnej mediewistyki polskiej jest brak zakrojonych na większą  skalę nowych 
przedsięwzięć edytorskich. Brak ten jest szczególnie widoczny na Śląsku,  gdzie zachował się stosunkowo największy na zie-
miach polskich korpus źródeł średniowiecznych. Charakterystyczne jest także, że w okresie po 1945 r. nie została wydana 
ani jedna średniowieczna kronika klasztorna; działalność edytorska dotyczyła kronik ogólnopolskich lub regionalnych oraz 
mniejszych form  dziejopisarskich, głównie roczników. Tymczasem podjęcie zakrojonej na dużą  skalę akcji edycji źródeł hi-
storiograficznych  dotąd  nie wydanych drukiem, lub też wydanych w sposób nie odpowiadający  obecnym wymaganiom na-
ukowym, stanowi pilne i ważne zadanie badawcze. Szczególnie dotkliwy jest brak edycji dziejopisarstwa klasztornego i miej-
skiego, stosunkowo dobrze rozwiniętego już w XIV, a zwłaszcza w XV w. 

Dlatego z dużą  satysfakcją  powitać trzeba edycję źródłową  przygotowaną  i wydaną  przez Wojciecha Mrozowicza. Jest 
to pierwsza edycja kroniki klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodzku. Dotychczas znana ona była tylko 
z opublikowanych niewielkich fragmentów,  i to z nienajlepszych rękopisów. Teraz otrzymaliśmy jej pełną  edycję, na doda-
tek opartą  na oryginale, szczęśliwie i nieoczekiwanie odnalezionym w 1980 r. 

Środowisko kanoników regularnych na Śląsku  odznaczało się w XV w. szczególną  aktywnością  dziejopisarską  — kroni-
ki spisywane były w obu najważniejszych klasztorach, wrocławskim i żagańskim. Zostały one wydane w XIX w. przez bada-
czy niemieckich i od tej pory nie pojawiła żadna nowa edycja śląskiej  kroniki klasztornej. Wydanie przygotowane przez 
Wojciecha Mrozowicza uzupełnia zatem wysiłki XIX-wiecznych wydawców. Robi to też w sposób znakomity. Poziom edy-
torski, staranność skolacjonowania tekstu oraz aparatu krytycznego są  bez zarzutu. Nie tylko spełniają  wszystkie wymogi 
współczesnego edytorstwa, ale wręcz określają  nowy, bardzo wysoki oraz, co ważne, przyjazny dla czytelnika, standard. 
Kompetentna przedmowa prezentuje tradycję rękopiśmienną  oraz omawia wszystkie niezbędne zagadnienia związane  z au-
torstwem, źródłami, kompozycją  i zawartością  kroniki. 

Inicjatorem i pierwszym autorem kroniki był wybitny, reformatorski  prepozyt klasztoru (od 1456 r.), Michał Czache-
ritz, kontynuatorem zaś, aż do 1524 r., jeden z kanoników. Pierwsza część kroniki ma charakter typowego dla epoki katalo-
gu dostojniczego. Przedstawia, w kolejności prepozytów, początki  i rozwój klasztoru kłodzkiego (fundowanego  w 1349 r.) 
do 1456 r., czyli objęcia urzędu przez Czacheritza. Niewątpliwie  najciekawsza jest część druga, obejmująca  lata rządów  Cza-
cheritza w klasztorze, do jego śmierci w 1489 r. Dysponując  ogromnym zasobem materiałów źródłowych, a przede wszyst-
kim własnymi obserwacjami jako uczestnik wydarzeń — Czacheritz przedstawił świetną  panoramę dziejów ziemi kłodzkiej, 
a przede wszystkim swojego klasztoru. Ten właśnie aspekt kroniki ma nieocenioną  wartość. Będąc  w zasadzie swego rodza-
ju pamiętnikiem rejestrującym  współczesne autorowi wydarzenia stanowi ona niezastąpione  źródło do poznania życia co-
dziennego w późnośredniowiecznym klasztorze kanoników regularnych, co zazwyczaj nie jest dostępne badaczowi. Co wię-
cej, ukazuje ona bardzo ciekawy poznawczo okres prób wprowadzenia reform  w tym klasztorze. Zderzenie wysiłków refor-
matorskich z bezwładem tradycji i przyzwyczajeń, obserwacja powstających  na tym tle konfliktów,  trudności, przed jakimi 
stają  reformatorzy,  ma nieocenione znaczenie dla zrozumienia życia zakonnego. Ponadto kronika ta wpisując  się w tradycję 

1 0 Zob. E. Rimsa, 1385 m. Krëvos  akto  antspaudai,  w: 1385 m. Rugpjûèio 14 d.  Krëvos  aktas,  Vilnius 2002, s. 90-91. 
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ówczesnych, rozpowszechnionych na Zachodzie, tzw. kronik reformatorskich  stanowi jedyny dotychczas znany przykład ta-
kiej kroniki z ziem polskich. 

W ten sposób lokalna kronika klasztorna nabiera wymiaru znacznie szerszego. Okazuje się niezwykle ciekawym i wy-
dajnym źródłem dla poznania późnośredniowiecznego społeczeństwa, przede wszystkim, rzecz jasna, ówczesnego życia za-
konnego oraz samych zakonników. Pozwala też na badania nad ówczesnymi reformami  zakonnymi, procesem niezwykle 
ważnym i powszechnym, jednak słabo poznanym na ziemiach polskich. 

Omawiana pozycja stanowi niezwykle cenny i wartościowy wkład zarówno w edytorstwo polskie, jak i w poznanie rea-
liów późnośredniowiecznego życia zakonnego oraz, szerzej — późnośredniowiecznego społeczeństwa. Jako taka wejdzie 
zaś na stałe do historiografii  polskiej, stając  się niezbędną  pomocą  dla wszystkich badaczy nie tylko dziejów Śląska,  ale hi-
storii zakonów i Kościoła, a także przemian społecznych oraz zachodzących  w mentalności i postawach duchowo-religijnych 
w XV w. 

Marek  Derwich 
Uniwersytet  Wrocławski 

Instytut  Historii 

Genealogien  zur Papstgeschichte,  bearb. von Christoph We b e r unter Mitwirkung von Mi-
chael Becker , cz. 3-6 (Päpste  und Papstum,  t. 29 cz. 3-6), Anton Hiersemann, Stuttgart 
2001-2002, ss. 982,1094. 

O dwóch pierwszych częściach kilkutomowej edycji Genealogien zur Papstgeschichte  była już mowa w „Studiach Zród-
łoznawczych", w związku  z poświęconą  im recenzją1.  W latach 2001-2002 ukazały się drukiem kolejne cztery części, przy 
czym szósta jest zarazem ostatnią  z zaplanowanych. Tym samym zainteresowany badacz, przede wszystkim genealog, ale 
obok niego i historyk Kościoła, dysponuje już kompletem tej przydatnej publikacji, zaopatrzonej na końcu (tj. właśnie 
w części szóstej) w zbiorcze indeksy, ułatwiające  poruszanie się w obrębie całości. Pojawia się zatem dogodna okazja, by 
w ramach obecnej recenzji zarówno omówić pokrótce zawartość owych czterech kolejnych części, jak i spojrzeć całościowo 
na to kompendium. 

O autorze publikacji, którym jest Christoph Weber, była już mowa przy prezentacji dwóch pierwszych części. Jego za-
interesowania badawcze ukierunkowane są  zdecydowanie na prozopografię  hierarchii Kościoła katolickiego w czasach no-
wożytnych i najnowszych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska Kurii Rzymskiej. W ów nurt wpisuje się m.in. ogło-
szona w 1978 r., w ramach tej samej serii Päpste und  Papsttum,  dwutomowa praca Kardinäle  und  Prälaten  in den  letzten  Jahr-
zehnten der  Kirchenstaates,  czy również wydany drukiem w roku 1994, nakładem włoskiego Ufficio  Centrale per i Beni Ar-
chivistici (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali), jako tom użytecznej serii Pubblicazioni degli  Archivi di  Stato.  Sussi-
di,  pokaźny wolumin Legati e governatori  dello  Stato  Pontificio  (1550-1809),  który wszakże nie jest typowym słownikiem bio-
graficznym. 

Edycja Genealogien zur Papstgeschichte,  jak sam tytuł wskazuje, leksykonem biograficznym  tym bardziej nie jest, stano-
wi wszakże niewątpliwą  pomoc warsztatową  dla osób zajmujących  się biografistyką  kręgów kościelnych. W oparciu przede 
wszystkim o starsze tego rodzaju wydawnictwa genealogiczne oraz o materiały źródłowe z ponad trzydziestu archiwów wło-
skich oraz kilku niemieckich, autor zestawił w postaci tablic rodowody kilkuset rodzin wpisanych w dzieje papiestwa w cza-
sach nowożytnych. Przede wszystkim chodzi o te rody, z których wywodzili się kolejni papieże z wieków od XV do XIX, 
a także kardynałowie i biskupi pozostający  bezpośrednio w służbie Stolicy Apostolskiej (w szczególności kurialiści). 
W większości są  to Włosi, autor uwzględnił niemniej także pojedyncze rody arystokratyczne z obszaru Hiszpanii i Portuga-
lii oraz Rzeszy Niemieckiej, których nazwiska również wpisane są  w znaczący  sposób w dzieje nowożytnego papiestwa. 
W przedmowie do części piątej  Ch. Weber zwraca też uwagę, że w jego edycji pomieszczone zostały genealogie rodów 
wszystkich następców św. Piotra od antypapieża Benedykta XIII (f  1417) poczynając,  a na papieżu Benedykcie XV (f  1922) 
kończąc  — z wyjątkiem  jedynie antypapieży Aleksandra V i Feliksa V oraz papieży Hadriana VI i Piusa X, których określa 
mianem homines novi i wskazuje na okoliczność, że inni członkowie ich rodzin nie zapisali się nijak w dziejach papiestwa 
i Kurii Rzymskiej (zastrzeżenie to nie dotyczy Feliksa V, którego kręgu rodzinnego nie zaprezentowano dlatego, że należał 
on do dynastii panującej,  sam będąc  uprzednio księciem Sabaudii, i stąd  stosowne tablice znaleźć można w wielu innych pu-
blikacji pokrewnych). Nie ma zatem potrzeby dokonywać tu wyliczenia, rodowody których papieży znalazły się w omawia-
nym wydawnictwie, skoro autor zadał sobie ten trud i postarał się o skompletowanie wszystkich ze wskazanego przedziału 
czasu, z wyjątkiem  właśnie Hadriana V (f  1523) i Piusa X (f  1914), dziś już będącego  świętym Kościoła katolickiego. 

Ktoś odnoszący  się z dystansem do zestawiania genealogii tzw. rodów utytułowanych mógłby dopatrywać się w oma-
wianej pracy jakiegoś przejawu snobizmu. Każdy jednak, komu znana jest choć w niewielkim stopniu specyfika  dziejów pa-

1 St. Zródł., 39, 2001, s. 196-197. 


