


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Stanislaw Trawkowski , Opuscula Medievistica. 
Studia  nad historią  społeczną Polski  wczesnopiastow-
skiej,  Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, War-
szawa 2005, ss. 341, mapy. 

Fakt wydania drukiem prezentowanej książki  — a dokładnie 
zbioru dwudziestu artykułów i szkiców auorstwa Stanisława 
Trawkowskiego — bez wątpienia  zasługuje na odnotowanie. 
Wiele z zawartych w niej tekstów weszło bowiem na stałe do 
kanonu opracowań poświęconych średniowiecznej duchowości 
(dość przypomnieć prace o początkach  kościoła w Polsce za 
panowania Mieszka I, pielgrzymce Ottona III do Gniezna, czy 
wreszcie początkach  arcybiskupstwa gnieźnieńskiego). 

Cezury ogłoszenia pierwodruków rozpraw wyznaczają  la-
ta 1960-2002. W przypadku dwóch pierwszych z przywołnych 
wyżej tytułów mamy do czynienia z trzecim wydaniem (odpo-
wiednio lata 1993, 2004 oraz 1972, 1997). Fakt ten można od-
czytać jedynie jako poświadczenie ich nieprzemijającej  warto-
ści. Również kilka pozostałych ma stosunkowo młodą  metrykę. 

Większość tekstów, bo aż 16, zaczerpnięto z prac zbioro-
wych, głównie ksiąg  pamiątkowych.  Zgodnie z wyłożoną  we 
Wstępie  intencją  autora, podano je w formie  nie zmienionej 
w stosunku do pierwodruku, usuwając  jedynie błędy korektor-
skie. Krótką  dyskusję z odpowiedziami na przedstawione po-
glądy  zawarto w zamykającym  tom Posiowiu (s. 328-341). 

Kończąc  to zwięzłe omówienie pozostaje wyrazić zadowo-
lenie z faktu  ukazania się interesującego  nas tomu. Zebrane 
w nim prace stały się bowiem dostępne dla osób słabiej zorien-
towanych w często trudnodostępnych publikacjach skierowa-
nych głównie do wąskiego  kręgu specjalistów. 

P.D. 

Jan K e u p p, Macht  und Mode.  Politische  Interaktion 
im Zeichen  der  Kleidung,  „Archiv für  Kulturgeschich-
te" 86,2004, z. 2, s. 251-281. 

Ubiór średniowieczny, zwyczaje i mody w tym zakresie, 
często były obiektem badań historycznych, co nietrudno wytłu-
maczyć z jednej strony wagą  zagadnienia z punktu widzenia ży-
cia codziennego, z drugiej zaś względną  (choć zróżnicowaną 
czasowo, geograficznie  i społecznie) obfitością  źródeł histo-
rycznych (pisane, ikonograficzne,  archeologiczne, językowe). 
Odzież jednak zawsze, choć w różnym nasileniu, miała funkcje 
daleko wykraczające  poza wąski  praktycyzm, jako „ochrona 
przed niepogodą  i niepożądanym  spojrzeniem" (s.255) (zanik 
tego ostatniego aspektu, zwłaszcza w stroju kobiecym, staje się 
w naszych czasach przedmiotem kąśliwych  dowcipów), stano-
wiąc  jeden z najpoważniejszych, a zarazem najłatwiej wizuali-
zowanych, wyznaczników społecznej pozycji człowieka. Okre-
ślając  na ogół „bezbłędnie", płeć jednostki, jej przybliżony 
wiek, przynależność stanową  i grupową,  odzież stanowi mo-
ment unifikujący,  odróżniający  w stosunku do innych grup, 
a zarazem — paradoksalnie — w pewnych granicach umożli-
wiający  zamanifestowanie  własnej indywidualności. Oczywi-
ście, niekiedy występował dystans pomiędzy faktyczną  pozycją 
odzianego, a jego przy pomocy „nienależnego" odzienia zgła-
szanych pretensji czy aspiracji. Późnośredniowieczne statuty 

dotyczące  odzieży i „zbytku" są  wymownym przykładem podo-
bnych tendencji i przeciwstawianiu się im przez autorytety. 

Wcześniejsze średniowiecze, co prawda, tak daleko po-
suniętej reglamentacji stroju nie znało, ale nie znaczy to, że 
problem nie istniał. Przeciwnie, w społecznościach archaicz-
nych, przedpiśmiennych, o znacznej przewadze zachowań rytu-
alnych i wielkiej roli komunikacji pozawerbalnej, strój miał, 
podobnie jak np. uzbrojenie, jeszcze wyraźniejszą  rolę społecz-
ną.  Autorowi udało się przedstawić wiele bardzo interesu-
jących  wypowiedzi źródeł, dowodzących  tego, poczynając  od 
odnotowanej przez Notkera Balbulusa obojętności, a nawet 
niechęci Karola Wielkiego wobec objawów niepraktycznej os-
tentacji w tym zakresie (choć z drugiej strony także ten władca 
doceniał potrzebę pełnej ostentacji monarszej w sytuacjach te-
go wymagających),  poprzez dotykające  strun eschatologii fili-
piki Bernarda z Clairvaux przeciwko duchownym imitującym 
strój i obyczaj rycerski (jakże zostaną  rozpoznani na tamtym 
świecie? Raczej pozostaną  sami, wyłączeni  z „normalnych" sta-
nów), wyjątkowo  doniosłą  symboliczną  rolę rękawicy, po za-
bawne (choć nie zawsze dobrze dla zainteresowanego koń-
czące  się) próby mistyfikacji,  które na przykład dla Ryszarda 
Lwa, rozpoznanego na terenie Austrii po królewskim pierście-
niu, zakończyły się wyjątkowo  niefortunnie.  Ciekawe są  z dru-
giej strony przykłady nagannego osądu  odwrotnej niejako os-
tentacji, tzn. zbytecznego (zdaniem krytyków) obnoszenia się 
z ubogą  odzieżą,  choćby nawet z ewangelicznych pobudek, jak 
w przypadku kaznodziei Roberta z Arbrissel, który doczekał 
się ostrej reprymendy biskupa Marboda z Rennes. Nie tylko 
zatem pogańscy Pomorzanie wyśmiewali i lekceważyli sobie że-
braczy strój Bernarda Hiszpana (z Żywotu św. Ottona z Bam-
bergu pióra Ebona z Michelsbergu)! Przykłady zgromadzone 
i zinterpretowane przez Keuppa można bez trudu pomnożyć 
w oparciu o polskie źródła. Nasze święte panie, noszące  pod 
wierzchnimi paradnymi szatami włosiennice, miały wiele ana-
logii w Europie. 

J.  S. 

ks. Andrzej B r u ź d z i ń s k i , Kanonicy  regularni  od 
pokuty na ziemiach polskich,  Wydawnictwo Unum, 
Kraków 2003, ss. 445. 

Ksiądz  Andrzej Bruździński zajmuje się w swojej pracy 
dziejami Zakonu Kanoników Regularnych Najświętszej Marii 
Panny de Metro w Rzymie od Pokuty Błogosławionych Mę-
czenników (Ordo  Canonicorum Regularium  S. Marie  de  Metro 
de  Urbe  de  Poenitentia  Beatorum Martyrum).  Ten założony 
w połowie XIII w. zakon reguły augustyńskiej, mimo, że miał 
swoje klasztory w Niemczech, Czechach, Anglii i Hiszpanii, 
najlepsze warunki rozwoju znalazł ostatecznie na terenie Pol-
ski i Litwy. W Królestwie Polskim kanoników regularnych od 
pokuty nazywano najczęściej rogaczami — od noszonych przez 
nich biretów — lub markami — od wezwania ich pierwszej pol-
skiej siedziby, kościoła św. Marka w Krakowie. Świątynia  ta 
została ufundowana  przez księcia Bolesława Wstydliwego 
w 1263 r., dla kanoników sprowadzonych z klasztoru Św. Krzy-
ża w Pradze w r. 1257. 

Zgodnie ze wskazanym w tytule zakresem terytorialnym 
pracy ks. Bruździński, po przedstawieniu w rozdz. I kwestii po-
wstania oraz rozwoju zakonu kanoników aż do czasu kasat kla-
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sztorów w końcu XVIII i na początku  XIX w., zajmuje się 
dziejami zakonu w Koronie. Jedynie sporadycznie pojawiają 
się w polu jego zainteresowania litewskie klasztory marków 
(zwanych w Wielkim Księstwie białymi lub nazarzeckimi augu-
stianami — od siedziby klasztoru kanoników od pokuty na wi-
leńskim Zarzeczu). Nota  bene na Litwie były one liczniejsze niż 
w Polsce. Jednakże wymienione w tytule książki  ziemie polskie 
oznaczają  w istocie obszar biskupstwa krakowskiego, ponieważ 
w Koronie zakon kanoników regularnych od pokuty rozwijał 
się jedynie w tej diecezji. Poza Krakowem markowie mieli swo-
je siedziby również w: Libichowej-Trzcianie (klasztor p.w. 
św. Małgorzaty, założony w l. 1262-1266, zniesiony w r. 1816), 
na Górze sw. Justa k. Tęgoborza (klasztor ufundowany 
w 1400 r., zlikwidowany przez protestanckich właścicieli Tęgo-
borza między r. 1595 a 1610), w Pilicy (klasztor p.w. św. św. 
Stanisława i Walentego, istniał w l. 1610-1800) oraz w Bogorii 
(klasztor p.w. Trójcy Przenajświętszej, istniał w l. 1620-1827) 
— wszystkie fundacji  szlacheckiej. 

Kolejne rozdziały pracy poświęcone są:  dziejom i uposa-
żeniu klasztorów kanoników na ziemiach polskich (rozdz. II), 
życiu duchowemu zakonników (rozdz. III), organom władzy 
i funkcjom  w zakonie (rozdz. IV), a także jego działalności 
duszpasterskiej (rozdz. V) i naukowej (rozdz. VI). Z powodu 
braku najstarszych źródeł do historii omawianej wspolnoty za-
konnej w Polsce (nie zachował się np. dokument fundacyjny 
klasztoru św. Marka), autor nie był w stanie odtworzyć pierwo-
tnego uposażenia krakowskiego klasztoru. Sporządził  jednak 
szczegółowe zestawienie nadanych krakowskim kanonikom od 
pokuty rent odkupnych (108 pozycji z l. 1446-1795, przy czym 
jedynie dwa wyderkaufy  pochodzą  z XV w.) oraz zapisów te-
stamentowych (54 pozycje z l. 1396-1792). Zestawienia wyko-
nane dla klasztorów w Libichowej-Trzcianie, Pilicy oraz Bogo-
rii są  znacznie uboższe i obejmują  po kilka pozycji (tylko Bo-
goria ma ich 25). 

W rozdziale poświęconym duchowości autor poświęca 
sporo uwagi postaci najbardziej znanego kanonika od pokuty, 
brata Michała Giedroycia, zwanego błogosławionym (żyjącego 
w latach ok. 1425-1485), a także księdzu Jakubowi Sójeckiemu 
z Przyrowa (1579-1659). Natomiast stosunkowo niewiele miej-
sca znalazło się w książce  dla bractw religijnych istniejących 
przy klasztorach marków, nawet założonemu w 1410 r. bractwu 
św. Zofii.  Było to pierwsze bractwo krakowskie, powstałe przy 
kościele klasztornym, nie zaś parafialnym.  W rozdz. doty-
czącym  organów władzy w zakonie zamieszczone zostały wyka-
zy generałów, przełożonych polskiej prowincji zakonnej, prze-
orów i podprzeorów wymienionych pięciu klasztorów, a także 
rektorów bractwa św. Zofii  (dla lat 1616-1790). Spis genera-
łów, choć znajduje się w nim postać założyciela zakonu Marci-
na (wzmianki o nim pochodzą  z lat 1257-1262), zaczyna się od 
połowy XIV w. 

Ważną  część książki  stanowią  aneksy źródłowe. Pierwszy 
z nich obejmuje spis zachowanych 164 ksiąg  pochodzących 
z klasztornych bibliotek marków. Większość tytułów zawartych 
w wykazie znajduje się obecnie w Bibliotece Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie (93), w Bibliotece Papieskiej Akademii Teo-
logicznej w Krakowie (30) i Bibliotece Ossolińskich we Wroc-
ławiu (24). Po kilka egzemplarzy można znaleźć także w: Bib-
liotece Jagiellońskiej (9), Archiwum Kapituły Katedralnej 
w Krakowie (4), Bibliotece Seminarium Duchownego w San-
domierzu (1). Nieznane są  losy trzech ksiąg  przechowywanych 
przed II wojną  światową  w Bibliotece Baworowskich we Lwo-
wie. Lwia część z liczby 164 ksiąg  należała do biblioteki przy 

kościele św. Marka; tylko kilka egzemplarzy pochodzi z kla-
sztorów w Trzcianie, Bogorii i Pilicy. Zapewne klasztor kra-
kowski miał najbogatszą  bibliotekę spośród polskich klaszto-
rów marków, jednak biblioteki pozostałych klasztorów musiały 
być większe niż wskazywałby na to stan zachowania ich księgo-
zbiorów. W rozdziale poświęconym działalności naukowej ka-
noników od pokuty autor zamieszcza najstarszy znany katalog 
biblioteczny marków, znajdujący  się w aktach wizytacji klaszto-
ru w Bogorii z 1747 r. Obejmuje on 139 pozycji. Aneks II to 
fragment  dziewiętnastowiecznego katalogu księgozbioru prze-
chowywanego w kościele św. Marka w Krakowie. Zaczynający 
się od numeru 967, a kończący  na numerze 1405 wykaz zawiera 
447 pozycji, pozbawionych tytułów. Ks. Bruździńskiemu udało 
się zidentyfikować  349 dzieł. 

Aneks III stanowi spis kanoników regularnych od poku-
ty na ziemiach polskich w latach 1325-1831, przedstawiający 
532 postacie, z wymienieniem pełnionych przez nich funkcji, 
a niekiedy z datami profesji  i święceń. Do pracy dołączono  po-
nadto indeks osobowy, mapkę diecezji krakowskiej z naniesio-
ną  lokalizacją  klasztorów marków, a także streszczenie w języ-
ku francuskim. 

A. B. 

Pius II, Pamiętniki,  z wydania krytycznego Adria-
na van Heck przełoży! bp Julian Woj t ko w s ki, 
Michalineum, 2005, ss. 751. 

Prezentowana pozycja jest polskim tłumaczeniem pamięt-
ników papieża Piusa II (Eneasza Sylwiusza Piccolominiego 
1405-1464) — Opisów spraw pamiętnych, które  wydarzyły  sie za 
jego czasów. Tłumaczenie oparte jest na krytycznym wydaniu 
Adriana van Hecka (Commentarii  rerum memorabilium uqae 
temporibus suis contigerunt,  Studi e Testi 312-313, Città del Va-
ticano 1984). Polski tłumacz, ksiądz  biskup Julian Wojtkowski, 
postanowił w ten sposób uczcić 600-lecie urodzin autora (któ-
ry był też biskupem warmińskim). Adrian van Heck skorzy-
stał z dwóch rękopisów powstałych jeszcze za życia Piusa II. 
Dzieło Eneasza, zawarte w dwunastu księgach, ukończone zo-
stało w 1463 r., trzynasta księga (także objęta edycją  van Hec-
ka i polskim tłumaczeniem), stanowiła kontynuację dodaną 
przez samego papieża i przerwaną  jego śmiercią.  Pamiętniki 
Eneasza obejmują  głównie lata jego pontyfikatu  (1458-1464), 
nie stronią  jednak od komentarzy zahaczających  o wcześniej-
sze dzieje. Przedstawione w nich czyny i sprawy Eneasza, bę-
dące  przede wszystkim świadectwem jego roli jako zwierzchni-
ka Kościoła, dają  też cenny wgląd  w sposób funkcjonowa-
nia Kurii Rzymskiej, wreszcie barwny obraz życia renesanso-
wej Italii. 

W swym łacińskim wydaniu Adrian van Heck ujednoli-
cił pisownię pamiętników, spisywanych zresztą  przez kilka rąk, 
w sposób, który „najbliższy był sposobowi pisania samego Ene-
asza", korygując  ją  w interpunkcji i zastosowaniu wielkich liter, 
ograniczając  także do niezbędnego minimum aparat krytyczny. 
Ten, jak zaznaczał holenderski wydawca, uwzględnia jednak 
poprawki naniesione ręką  samego Eneasza oraz różnice mię-
dzy rękopisami, a także wyróżnia tekst opuszczony w wydaniu 
rzymskim Franciszka Bandiniego z 1584 r. Prezentowane pol-
skie tłumaczenie zachowuje z konieczności jedynie część uwag 
krytycznych van Hecka. Kursywą  wyróżniono fragmenty  pomi-


