


172 Artykuły recenzyjne i recenzje 

analizę turnieju również we wczesnym średniowieczu. Naszym zdaniem, jako że charakterystyce podlega problematyka tur-
nieju na przestrzeni całego średniowiecza, warto byłoby odnotować to w tytule. 

Osobną,  obszerną  część wykładu autor przeznaczył na przedstawienie turnieju na ziemiach polskich w czasach jego 
„złotego wieku", co miało miejsce w epoce Jagiellonów. Szczytowy okres rozkwitu tego przejawu kultury rycerskiej w śred-
niowieczu przypadał na lata panowania Kazimierza Jagiellończyka, kiedy to turnieje organizowano ze szczególnym przepy-
chem. Sprzyjało temu bogactwo dworu Jagiellonów. O turniejach obszernie rozpisywali się im współcześni (Maciej Miecho-
wita, Jan Dantyszek, Łukasz Górnicki, Marcin Kromer i inni). Z książki  B. W. Brzustowicza dowiadujemy się, że sam Zyg-
munt Stary był bardzo zaangażowany w popieranie turniejów, choć osobiście nigdy nie brał w nich udziału. Wielkie igrzyska 
miały miejsce podczas królewskiego ślubu z Barbarą  Zapolyą  w 1512 roku, później zaś podczas uroczystości zaślubin króla 
i Bony Sforzy  (1518). W czasach wczesnonowożytnych turnieje często odgrywały rolę widowisk uświetniających  śluby (np. 
królewskich córek) i rozmaite wydarzenia dyplomatyczne (obce poselstwa itd.). Ostatni z Jagiellonów, Zygmunt August był 
pośród polskich władców nowożytnych najbardziej zagorzałym miłośnikiem i propagatorem turniejów, w których niejedno-
krotnie sam brał udział. 

Przemiany obyczajowe w kulturze dworskiej i ewolucja sztuki walki i uzbrojenia w wiekach XVI-XVII wpłynęły na 
zmianę charakteru i rangi turniejów również w Polsce. W. B. Brzustowicz zauważył, że za panowania pierwszych królów 
elekcyjnych turnieje stawały się stopniowo już tylko częścią  większych widowisk, co w efekcie  umniejszało ich znaczenie. 
Niemniej jednak, w dalszym ciągu  były obecne na uroczystościach dworskich. Elementy turnieju, jak np. konne gonitwy do 
pierścienia, stanowiły wręcz postulat staropolskiej teorii wychowania, jako element szlacheckiej edukacji, stymulujący  roz-
wój fizyczny  młodego szlachcica. Ze względu na swój utylitarny charakter, turnieje przetrwały do czasów panowania Ja-
na III Sobieskiego. 

Osobne miejsce w książce  przeznaczył autor na omówienie udziału Polaków w turniejach za granicą.  Bywało często, że 
na dworach sąsiadujących  z Polską  monarchów rozgrywano turnieje z udziałem reprezentantów z Polski, którzy następnie 
propagowali i zaszczepiali ten zwyczaj na rodzimym gruncie (np. Henryk IV Probus na dworze Przemysła Ottokara II, pol-
scy rycerze na dworze Karola IV w Pradze, Dobiesław z Oleśnicy w Budzie na dworze Zygmunta Luksemburczyka). 

Recenzowaną  pozycję kończy rozdział poświęcony wątkom  turniejów rycerskich obecnym w wyobrażeniach ikonogra-
ficznych.  Autor dokonuje w nim obszernego i ciekawego omówienia szeregu ilustracji herbarzy, pieczęci, płaskorzeźb, drze-
worytów i innych zabytków sztuk plastycznych, w których pojawiał się temat uzbrojonego rycerza lub samego turnieju (opi-
som towarzyszą  ilustracje). 

Lektura książki  B. W. Brzustowicza skłania do konkluzji, iż stanowi ona nie tylko obszerną  charakterystykę ewolucji 
turniejów w Europie, której z powodzeniem dokonał autor na podstawie bogatej literatury europejskiej. Jest to również 
efekt  szeroko zakreślonych badań własnych B. W. Brzustowicza nad zagadnieniem turnieju w Polsce, przeprowadzonych 
z sukcesem w oparciu o szeroki wybór źródeł pisanych, ikonograficznych  i architektonicznych. Szczególne uznanie budzi 
wykorzystanie w pracy niewydanych drukiem, a przez to trudno dostępnych źródeł rękopiśmiennych z bibliotek: Jagielloń-
skiej, Czartoryskich i Kórnickiej. Informacje  tam zawarte wzbogacają  naszą  wiedzę o turnieju rycerskim. Pisana klarow-
nym, zrozumiałym językiem i przejrzyście skonstruowana, książka  jest nie tylko cenną  pozycją  dla badaczy kultury rycer-
skiej, ale też może być przeznaczona dla szerszego grona odbiorców. 

Do niewątpliwych  walorów książki  B. W. Brzustowicza należy też staranna i atrakcyjna szata graficzna,  w jakiej ukaza-
ła się dzięki zaangażowaniu specjalizującego  się w propagowaniu historii Wydawnictwa DiG. Towarzyszące  tekstowi szkice, 
rysunki i fotografie  silniej oddziałują  na wyobraźnię czytelników, czyniąc  tę ciekawą  wyprawę w barwny świat turniejów ry-
cerskich jeszcze bardziej pasjonującą. 
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Kirsi S a l o n e n, The  Penitentiary  as a Well  of  Grace in the Middle  Ages. The  Exemplar  of  the 
Province  of  Uppsala  1448-1527,  Helsinki 2001 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae; 
313), ss. 458. 

Trybunał Świętej Penitencjarii jest przedmiotem badań od prawie 300 lat — za pierwsze opracowanie naukowe uważa 
się dzieło Vincentiusa Petra, De Sacra  Poenitentiaria  Apostolica  (Romae 1712). Nadal jednym z podstawowych opracowań 
jest monografia  Emila Göllera, Die päpstliche  Pönitentiarie  von ihre Ursprung  bis zur ihrer Umgestaltung  unter Pius V 
(Bd. 1-2, Rom 1907-1911). Jednak zarówno Göller jak i wielu innych uczonych nie korzystało z archiwów Penitencjarii, 
które pomimo otwarcia, pod koniec XIX wieku, Archiwów Watykańskich pozostawały niedostępne dla badaczy aż do 1983 
r. Pierwszym, który jeszcze przed otwarciem, korzystał z archiwów Penitencjarii, był jej archiwista Filippo Tamburini. Ba-
dacz ten przez trzydzieści lat swojej pracy naukowej wielokrotnie wypowiadał się na temat Penitencjarii Apostolskiej i roz-
patrywanych przez nią  spraw (m.in.: Il  primo registro  di  Suppliche  dell'archivio  della  Sacra  Penitenzieria  Apostolica 
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(1410-1411),  „Rivista di storia della Chiesa in Italia" 23, 1969, s. 384-427; Note  diplomatiche  intorno a suppliche e lettere  di 
Penitenzieria  (sec.  XIV-XV),  „Archivum Historiae Pontificiae"  11, 1973, s. 149-208; Suppliche  per casi di  stregoneria  diaboli-
ca nei Registri  della  Penitenzieria  e conflitti  inquisitoriali  (sec.  XV-XVI),  „Critica Storica" 23, 1986, s. 605-659; La Penitenzie-
ria Apostolica durante  il papato avignionense, w: Aux origines de  l'état  moderne,  Roma 1990, s. 251-268; Santi  e peccatori: 
confessioni  e suppliche dai  Registri  della  Penitenzieria  dell'Archivio  Segreto  Vaticano  (1451-1586),  Milano 1995). Udostępnie-
nie archiwów Penitencjarii Apostolskiej zaowocowało rozwojem badań zarówno samego urzędu, jak też kontaktów z nim 
mieszkańców różnych obszarów świata chrześcijańskiego. W ostatnich latach interesujące  i zakrojone na szeroką  skalę pra-
ce prowadzi Ludwig Schmugge (przede wszystkim redagowana pod jego kierunkiem seria Repertorium Poenitentiariae  Ger-
manicum, której od 1996 r. ukazało się już pięć tomów). 

W ten żywo rozwijający  się w światowej mediewistyce nurt wpisuje się praca Kirsi Salonen. Badaczka ta koncentrowała 
się dotychczas na problematyce legalności małżeństw i potomstwa w średniowiecznej Finlandii, na podstawie suplik kiero-
wanych do Stolicy Świętej (m.in.: In  their Fathers'  Footsteps.  The  Illegitimate  Sons of  Finnish  Priests  according  to the Archives 
of  the Sacred  Penitentiary  1449-1523, w: Roma, Magistra  Mundi.  Itineraria  Culturae  Medievalis,  wyd. J. Hamesse, Lou-
vain-la-Neuve 1998, s.355-366; Finnish  Illegal  Marriages  1449-1523, w: Nordic  Perspectives on Medieval  Canon Law, wyd. 
M. Korpiola, Saarijävi 1999, s. 151-167). Jej książka  jest rozszerzeniem tych zainteresowań. Praca ta jest poświęcona dwóm 
problemom, co sugeruje już sam tytuł, mianowicie: funkcjonowaniu  Penitencjarii Apostolskiej w XV i początkach  XVI wie-
ku oraz suplikom, rozpatrywanym przez ten urząd,  a pochodzącym  z prowincji kościelnej w Uppsali. Prowincja ta składała 
się w średniowieczu z siedmiu diecezji: Uppsala, Linköping, Strängnäs, Skara, Turku / Äbo, Västeras, Växjö. Jest to teryto-
rium obecnej Szwecji, wraz z Finlandią,  ale z wyłączeniem  Skane, Halland i Blekinge na południu, które w późnym średnio-
wieczu wchodziły w skład prowincji w Lund; podobnie Bohuslän i Härjedalen, przynależnych do prowincji Nidaros (Trond-
heim). Ponadto autorka porównywała materiał skandynawski z niemieckim. Zakres chronologiczny został ograniczony za-
chowanym materiałem źródłowym. Cezurę początkową  stanowi rok 1448, od którego de  facto  zaczyna się ciągła  seria rege-
stów suplik Penitencjarii Apostolskiej. Należy wyjaśnić, na co zwraca uwagę autorka, że pierwsza zachowana księga suplik 
Penitencjarii Apostolskiej, nosząca  obecnie sygnaturę 1, obejmuje okres od 1 IV 1410 do 24 V 1411 r., czyli ostatni miesiąc 
pontyfikatu  Aleksandra V i pierwszy rok pontyfikatu  Jana XXIII oraz okres sediswakancji (4-24 V 1410 r.). Po tej księdze 
jest luka aż do lat 1438-1442 — księgi 2 i 2bis — z czasów Eugeniusza IV (1431-1447). Natomiast od księgi 3, obejmującej 
lata 1448/1449, czyli drugi rok pontyfikatu  Mikołaja V (1447-1455), regesty suplik Penitencjarii Apostolskiej zachowały się 
prawie w komplecie. Cezurę końcową  wyznacza początek  reformacji  w Szwecji i Finlandii. Autorka przyjęła rok 1527, kiedy 
sejm w Västeras wyraził zgodę na radykalne ograniczenia uprawnień kościoła katolickiego. Ponadto ostatni dokument 
z prowincji Uppsala, odnotowany w regestach, pochodzi z 1526 r. Zakres tematyczny narzucił konstrukcję pracy, która skła-
da się z dwóch, do pewnego stopnia niezależnych części. 

Część pierwsza, zatytułowana „U źródeł łaski", składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym została omówiona historia 
i organizacja Penitencjarii. Autorka zaprezentowała jej urzędników i strukturę, wraz ze zwróceniem uwagi na miejsce, jakie 
zajmowała w systemie urzędów kurialnych. Następnie omówiła uprawnienia Penitencjarii, w wielu miejscach jednak skraca-
jąc  swój wywód i odwołując  się do wcześniejszych ustaleń, zwłaszcza do monografii  Emila Göllera. W dalszych partiach 
szczegółowo został przedstawiony — co jest dużą  zaletą  tej pracy — cały proces rozpatrywania suplik wraz z obiegiem do-
kumentów wewnątrz  Penitencjarii i dość skomplikowaną,  choć nie jak na stosunki kurialne, drogą  od supliki do dokumen-
tu, wystawionego przez ten trybunał. Na końcu autorka krótko omawia formularz  zarówno suplik kierowanych do Peniten-
cjarii Apostolskiej, jak też produkowanych przez nią  dokumentów. W następnym rozdziale Kirsi Salonen przedstawia prak-
tykę działania trybunału wraz z regulacjami prawnymi, na jakich się on opierał. Ogromny materiał został podzielony według 
kategorii spraw, jakie trafiały  do Penitencjarii, na pięć grup, stanowiących  kolejne podrozdziały. Są  to: sprawy małżeńskie, 
wspólnie omawiane de  diversis  formis  i de  declaratoriis,  supliki związane  z karierą  kościelną,  prośby osób nieprawego pocho-
dzenia o dyspensy i prośby o różne przywileje. Sprawy małżeńskie — jedna z największych grup suplik — regestowane były 
pod tytułem: de  matrimonialibus.  Kategoria ta obejmuje głównie dyspensy od przeszkód małżeńskich, gdy małżeństwo je-
szcze nie było zawarte lub małżonkowie nie wiedzieli o istnieniu przeszkody, a także dyspensy wraz z absolucją  w wypadku, 
gdy małżeństwo zostało już zawarte, pomimo istnienia przeszkody, o której małżonkowie wiedzieli. Autorka zwraca uwagę, 
że w sprawach małżeńskich były władne orzekać także inne urzędy kurii papieskiej. I tak od lat 80-tych XV w. kancelaria 
papieska udzielała dyspens i absolucji w sprawach małżeńskich, a później także Dataria Apostolica  (s. 111). Kolejną  grupę 
stanowiły supliki notowane w regestach Penitencjarii Apostolskiej pod tytułem: de  diversis  formis  i de  declaratoriis  (w pier-
wszych trzech księgach badanego okresu — nr 3, 4 i 5; oraz w księgach późniejszych — od pontyfikatu  Leona X obie grupy 
spraw były regestowane razem pod wspólnym tytułem: de  diversis  materiis). W wypadku tej kategorii mamy do czynienia 
z ogromną  różnorodnością  spraw: od morderstw i różnych aktów przemocy, których — w większości przypadków — ofiara-
mi byli duchowni lub ludzie Kościoła, poprzez symonię, świętokradztwo, przestępstwa seksualne, aż do absolucji od eksko-
munik za długi, czy dyspens od postów. Autorka omawia je według 28 kategorii, przyjmując  model zaproponowanym w pra-
cy Schmuggego, Hespera i Wiggenhauser (Die  Supplikenregister  der  päpstliche  Pönitentiarie  aus der  Zeit  Pius II  (1458-1464), 
Tübingen 1996). Kolejną,  omawianą  grupą  są  supliki, związane  z karierą  kościelną  (regestowane pod tytułem: de  promotis 
et promovendis).  Można tutaj znaleźć prośby o dyspensę od defectus  corporis, kierowane zarówno przez osoby jeszcze nie 
mające  święceń, jak też już wyświęcone; ponadto prośby o zezwolenie na specjalną  formę  przyjęcia święceń oraz sprawy 
związane  ze wszelkimi nieprawidłowościami zaistniałymi przy święceniach. Następna grupa spraw to prośby od ludzi nie-
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prawego pochodzenia, którzy chcąc  otrzymać święcenia, wstąpić  do zakonu, czy też objąć  beneficjum  cum cura, musieli 
otrzymać dyspensę. Ta grupa suplik była różnie tytułowana; we wczesnych tomach regestów były to: de  defectu  natalium  i de 
uberiori, w tomach późniejszych: de  illegitimis.  Wreszcie ostatnią  grupę spraw stanowiły prośby o różne przywileje: listy spo-
wiednie, przywileje ołtarza przenośnego. Kirsi Salonen, prezentując  kolejne kategorie, omawia przepisy prawa kanoniczne-
go, regulujące  poszczególne aspekty życia (np. małżeństwo, święcenia), czy odnoszące  się do przestępstw (np. morderstwo, 
symonia, naruszenia kar kościelnych — ekskomuniki i interdyktu), a także podstawę prawną  do udzielania przez Peniten-
cjarię zezwoleń i przywilejów (np. zezwolenia na odbycie pielgrzymki do Ziemi Świętej, czy przywilej listu spowiedniego). 
Autorka prezentuje także praktykę Penitencjarii Apostolskiej. Znajdujemy zatem uwagi na temat liczby suplik w poszcze-
gólnych kategoriach, osób kierujących  prośby do Penitencjarii, a także podejmowanych przez jej urzędników decyzji. Część 
pierwszą  kończy krótkie podsumowanie. 

Część druga omawianej rozprawy, zatytułowana jest „W poszukiwaniu łaski" i dotyczy spraw i ludzi, pochodzących 
z prowincji Uppsala, a rozpatrywanych w Penitencjarii Apostolskiej w latach 1448-1527. W pierwszym, wstępnym rozdziale 
autorka prezentuje prowincję Uppsala; jej szacunkową  zasobność (na podstawie taks), również szacunkową  liczbę ludności, 
a także krótko charakteryzuje poszczególne diecezje (położenie i wielkość, znaczenie, stosunki kościelne, notki na temat bi-
skupów z badanego okresu). Następnie krótko charakteryzuje sytuację polityczną  Skandynawii w późnym średniowieczu. 
I wreszcie relacje pomiędzy prowincją  Uppsala a Stolicą  Apostolską:  stosunek Uppsali do papiestwa, szwedzkich proku-
ratorów w Rzymie, kontakty między Uppsalą  i Rzymem (podróże ad  limina, wnoszone opłaty, legaci papiescy w Skan-
dynawii). 

Drugi rozdział części drugiej rozpoczyna prezentację właściwych wyników pracy. Badaczka koncentruje się na supli-
kach, skierowanym z prowincji Uppsala do Penitencjarii Apostolskiej w latach 1448-1527. Materiał przedstawiono według 
takiego samego schematu, jaki został zastosowany w części pierwszej — zakres rozpatrywanych przez Penitencjarię spraw 
— czyli według pięciu głównych kategorii: sprawy małżeńskie, razem: de  diversis  formis  i de  declaratoriis,  sprawy związane 
z karierą  kościelną,  dyspensy od nieprawego pochodzenia i prośby o przywileje. Kirsi Salonen prezentuje różne aspekty 
omawianej problematyki; zakres próśb rzeczywiście kierowanych ze Skandynawii do Penitencjarii oraz decyzje podejmowa-
ne przez trybunał, także miejscową  praktykę społeczną  towarzyszącą  omawianym zagadnieniom (np. małżeństwom). Ale 
uwaga autorki skupia się także na ludziach, którzy składali supliki. Zebrany materiał jest stosunkowo obszerny — 424 supli-
ki z okresu około 80 lat, choć jest on nieporównanie mniejszy od materiału możliwego do eksplorowania w przypadku Italii, 
Francji czy krajów niemieckich. Salonen przeprowadza analizę na dwóch płaszczyznach, zgodnie z założeniami sformuło-
wanymi we wstępie (s. 18), w skali makro — analiza statystyczna oraz w skali mikro. W pierwszym wypadku otrzymujemy 
zestawienia (liczby i procenty) terytorialne, według poszczególnych diecezji, i chronologiczne, według dziesięcioletnich 
okresów cząstkowych,  ukazujące  rozkład spraw z prowincji Uppsala. Ten materiał i wyniki analizy statystycznej są  ponadto 
wielokrotnie porównywane z analizami materiału niemieckiego, przeprowadzonymi przez Schmuggego, Herspergera i Wig-
genhausera. Tabele statystyczne (i wykresy) są  prezentowane oddzielnie dla każdej z pięciu głównych kategorii spraw, roz-
patrywanych przez Penitencjarię. Z drugiej strony towarzyszy temu prezentacja poszczególnych przypadków, wraz z całą  ich 
złożonością  i towarzyszącymi  okolicznościami, m.in. autorka rozważa ewentualną  współpracę pomiędzy niektórymi suplika-
natmi składającymi  prośby, a także status społeczny skandynawskich zabójców i osób dopuszczających  się aktów przemocy 
i wiele innych zagadnień. W kolejnym rozdziale drugiej części Salonen podsumowuje wyniki analizy statystycznej, przepro-
wadzonej dla poszczególnych kategorii spraw (m.in. zbiorczo wszystkie supliki według podziałów diecezjalnych oraz spo-
łeczny status osób składających  prośby), starając  się zaprezentować powiązania  pomiędzy prowincją  Uppsala a Penitencja-
rią.  Stawia również pytanie, kto zawoził supliki do Penitencjarii. I wreszcie problem, jakże istotny — motywy składania su-
plik. Autorka dzieli je na dwie kategorie: motywy podyktowane przepisami prawa kanonicznego oraz motywy ukryte. Moty-
wy pierwszoplanowe są  jasne. Według prawa kanonicznego, bez interwencji Stolicy Apostolskiej rozwiązanie  niektórych 
spraw byłoby niemożliwe, np. absolucja od niektórych ekskomunik, różne typy dyspens, sprawy de  declaratoriis  (orzeczenie 
niewinności), czy przywileje. Autorka idzie jednak dalej, starając  się pokazać także inne motywy działań i w tym celu szcze-
gółowo omawia pięć interesujących  przypadków. Część druga zakończona jest podsumowaniem, po czym autorka przecho-
dzi do generalnego podsumowania całości pracy. 

Praca została wzbogacona o cztery dodatki: wykaz ksiąg  Penitencjarii Apostolskiej z lat 1448-1527 wraz z zawartością 
(dodatek nr 1); wykaz obecności i absencji biskupów poszczególnych diecezji prowincji Uppsala w badanym okresie (doda-
tek nr 2); formularz  supliki do Penitencjarii Apostolskiej, wraz z zaznaczeniem partii, które były zapisywane w regestach 
suplik (dodatek nr 3) oraz formularz  dokumentu wystawionego przez Penitencjarię (dodatek nr 4). Ponadto zamieszczono 
mapę prowincji Uppsala w XV i początkach  XVI wieku, obszerną  bibliografię  oraz indeks osobowy i miejscowy. 

Omawiana praca zawiera bardzo bogaty materiał, który mógłby stać się przedmiotem dwóch rozpraw (odpowiednio 
część pierwsza i druga książki).  Jednakże część pierwsza jest w dużym stopniu wtórna. Autorka raczej prezentuje ustalenia 
innych, niż własne badania. Oczywiście prezentacja historii, uprawnień, zakresu działań i formy,  w tym interesujące  partie 
dyplomatyczne (regesty, formularz,  obieg dokumentów), Penitencjarii Apostolskiej są  konieczne przy tak zakreślonej tema-
tyce. Nie wydaje mi się jednak konieczne rozbudowywanie ich w takim stopniu — prawie 180 stron tekstu, podczas gdy ca-
łość liczy, pomijając  dodatki, bibliografię  i indeksy, 424 strony. Właściwa część pracy zaczyna się dopiero na stronie 250. 
Partie wcześniejsze są  de  facto  wstępem — to za dużo, choć ciekawie. Wielką  zaletą  pracy jest ukazanie bogactwa tematów, 
jakie można eksplorować, badając  regesty Penitencjarii. Przy czym należy zdawać sobie sprawę, że materiał na którym opie-
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rała się autorka, a który spotyka każdy badacz źródeł papieskich, jest w ogromnej większości sformalizowany.  Dotyczy to 
nie tylko formy  suplik, czy wpisów w regestach, ale także, a może przede wszystkim ferowanych  łask. Wszelkie typy dyspens, 
zezwoleń, przywilejów, miały ściśle określony formularz,  który bez żadnych zmian był powielany, a za ewentualne błędy po-
nosił konsekwencje pisarz kurialny (zob. Konstytucja Jana XXII Pater familias  z 16 XI 1331 r.; zob. M. Tangl, Die Päpstli-
chen Kanzleiordungen  von 1200-1500, Innsbruck 1894, s. 93: Constitutiones, XII, 5). 

Interesujące  są  rozważania autorki na temat suplik składanych w tym samym czasie (razem?). Słusznie podkreśla kilka 
przyczyn tego faktu.  I tak mamy do czynienia z prośbami kierowanymi wspólnie przez krewnych (np. w sprawach małżeń-
skich; s. 256-260), a także z dużymi grupami suplik, od osób niespokrewnionych ze sobą,  pochodzącymi  z jednej diecezji 
(np. prośby o dyspensy od nieprawego pochodzenia, prośby o różne przywileje; s. 423). Można też zauważyć wyraźny 
związek  pomiędzy znanym faktem  podróży jakiejś osoby z danej diecezji do Stolicy Apostolskiej, a wzrostem liczby suplik 
z tego obszaru, przedstawionych Penitencjarii. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w materiale fińskim;  w latach, gdy no-
wowybrany biskup (lub jego przedstawiciel) udawał się do Rzymu w regestach Penitencjarii pojawia się więcej fińskich  su-
plik (s. 389). Na wzrost liczby suplik miały wpływ również lata jubileuszowe (s. 382-386). Ów nierównomierny rozkład su-
plik nie jest specyfiką  jedynie skandynawską.  Podobne tendencje dostrzegamy w materiale polskim z XIV i XV wieku. Na 
przykład — duża grupa próśb o przywilej absolucji in articulo  mortis, datowana na dzień 25 VII 1348 r., a uzyskana przez 
Bodzantę z Wrześni dla siebie oraz swoich krewnych i powinowatych (Bullarium  Polonie, t. II, ed. S. Kuraś, I. Sułkow-
ska-Kuraś, Romae 1985, nr 386-394, 396). W tym czasie Bodzanta przebywał w Awinionie, gdzie towarzyszył elektowi kra-
kowskiemu Piotrowi Szyrzykowi, a gdy ten niespodziewanie zmarł, postarał się o uzyskanie prowizji na biskupstwo krakow-
skie dla siebie. Kolejny przykład, dużo późniejszy, to grupa suplik (prawo wyboru spowiednika oraz przywilej absolucji in 
articulo  mortis), datowana na 10 XII 1450 r., a złożona przez mieszczan krakowskich (Bullarium...,  t. VI, nr 478-480), wśród 
nich Stanisława Morsztyna młodszego, który zapewne udał się do Rzymu na obchody roku jubileuszowego (S. Krzyżanow-
ski, Morsztynowie  w XV  wieku,  „Rocznik Krakowski" 1, 1898, s. 341). Dostrzegamy również wyraźny związek  pomiędzy byt-
nością  polskich poselstw a składanymi prośbami, które dotyczyły nie tylko spraw państwowych, ale też prywatnych posłów 
i ich krewnych. Przykłady można by mnożyć, wszystkie jednak obrazują  ogólną  tendencję: sprawy wymagające  rozstrzygnię-
cia lub zezwolenia Stolicy Apostolskiej, często były załatwiane wówczas, gdy nadarzała się stosowna okazja. Przy czym taki 
związek  jest widoczny w wypadku spraw, które nie wymagały uzyskania szybkiej decyzji Stolicy Apostolskiej. Podkreśla to 
również Kirsi Salonen. Zwraca też uwagę, że sprawy de  diversis  formis  i de  declaratoriis,  czyli m.in. dotyczące  morderstw, 
gwałtów, kar kościelnych, przestępstw przeciw religii, zwykle trafiały  indywidualnie do Penitencjarii Apostolskiej. To nie 
dziwi; trwanie w grzechu narażało na niebezpieczeństwo duszę, a bywało, że wiązało  się z dużymi utrudnieniami natury do-
czesnej (następstwa kar kościelnych). 

Prezentowana praca przynosi dużo materiału, mogącego  służyć badaniom porównawczym i lepszemu poznaniu funk-
cjonowania Kościoła w późnym średniowieczu, a zwłaszcza roli jaką  odgrywała Kuria, ponadto poszerzeniu obrazu historii 
społecznej i religijnej tego czasu. Na zakończenie należy podkreślić, że przygotowanie książki  w języku angielskim w znako-
mity sposób poszerzyło krąg  jej odbiorców. 

Monika  Saczyńska-Kaliszuk 
Instytut  Archeologii  i Etnologii  PAN 

Warszawa 

Agnieszka B a r t o s z e w i c z , Czas  w małych miastach.  Studium  z dziejów  kultury  umysłowej 
późnośredniowiecznej  Polski,  Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR-Wyższa Szkoła Humanistycz-
na w Pułtusku, Warszawa-Pułtusk 2003, ss. 355. 

Pojmowanie czasu i przestrzeni przez ludzi średniowiecza wzbudzało zainteresowanie wielu badaczy, chociaż trudno 
uznać, że wszystko w tej kwestii zostało już powiedziane. Z nowszych prac wymienić tu należy książkę  Grzegorza Myśliw-
skiego o stosunku Mazowszan do czasu i przestrzeni1 oraz rozprawę Przemysława Tyszki o stosunku mieszczan krakow-
skich do otaczającej  ich przestrzeni2. W nurt ten wpisuje się również praca Agnieszki Bartoszewicz, która postawiła sobie za 
cel zbadanie pojmowania czasu w małych miastach średniowiecznej Polski. Wybór autorki nieprzypadkowo padł właśnie na 
te ośrodki — na terenie Polski było ich zdecydowanie najwięcej (82 miasta secundi  ordinis,  aż 206 ośrodków posiadających 
jarmarki i 352 jarmarków pozbawionych), a ich mieszkańcy „byli przeciętnymi mieszczanami swej epoki" (s. 11). 

Podstawowym źródłem wykorzystanym przez Agnieszkę Bartoszewicz są  księgi miejskie małych miast. Autorka dokła-
dnie przedstawia zachowaną  spuściznę kancelarii miejskich i ogólnie charakteryzuje kancelarie tych ośrodków (s. 17-25). 
Czytelnik, który nie zetknął  się osobiście z tym typem źródeł, może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak wielkim wyzwaniem 
dla badacza są  te księgi — trzeba zmagać się z kursywnym, pospiesznym pismem, fatalną  łaciną  i złym stanem zachowania 

1 G. Myśliwski, Człowiek  średniowiecza  wobec czasu i przestrzeni  (Mazowsze  od  XII  do  poł. XVI  wieku),  Warszawa 1999. 
2 P. Tyszka, Obraz przestrzeni  miejskiej  Krakowa  XIV-XV  wieku w świadomości  jego mieszkańców,  Lublin 2001. 


