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się na stosunki w Polsce. Czyżby powstał wówczas odpowiedni klimat do zabijania bądź okaleczania biskupów? A utor na 
włoskich przykładach z końca XII wieku stara się wykazać stosunek Stolicy A postolskiejdo problem u męczeństwa biskupa 
i stawia tezę, że kanonizacja Stanisława napotykała na opór, gdyż jego wzorzec świętości przestał być aktualny. To wyjaśnie
nie oraz argumentacja nie do końca trafiają do przekonania. W  sprawie krakowskiego biskupa zbyt wiele chyba było podo
bieństw do sprawy Tomasza Becketa, świętego, którego kult bujnie się przecież rozwijał. Zwróćmy też uwagę, że polscy 
święci czy świątobliwi biskupi, odpowiadający „m odnem u” w X III wieku wzorcowi (Iwo Odrowąż, czy nieco późniejP ran- 
dota) nie zrobili kariery jako patroni polskiego Kościoła.

Trzecia część monografii („Renovatio ecclesiae”) najściślejodpow iada tytułowi całości. A utor stara się prześledzić 
drogi przenikania idei gregoriańskiejdo Polski już w X II wieku. Omawia pojawianie się w polskich zbiorach ksiąg grego
riańskich podręczników prawa kanonicznego, aktywność legatów Stolicy A postolskiejoraz kluczowy z punktu widzenia od
nowy i zdyscyplinowania miejscowego duchowieństwa problem  małżeństw księży. Podstawową trudność w badaniu wymie
nionych zagadnień stanowi oczywiście ubóstwo źródeł. Możliwości interpretacyjne również nie są szerokie. Badacz dobrze 
zdaje sobie sprawę z faktu, iż nawet uzasadniona hipoteza o przywiezieniu do Polski przez legata Gwalona z Beauvais eg
zemplarzy Tripartity Iwona z Chartres nie pozwala na wysnuwanie dalej idących wniosków co do wpływu gregoriańskiej ka- 
nonistyki na polski kler. Zestawienie informacji dotyczących misji papieskich legatów oraz funkcjonowania lokalnych syno
dów w tym okresie odsłania fragmentaryczność m ateriału, który mają do dyspozycji historycy.

N ajbardziejinteresujące wydają się uwagi na tem at walki z nikolaityzmem. A utor obszernie wyjaśnia motywy ostrego 
sprzeciwu Grzegorza VII wobec przypadków łam ania celibatu, zarysowuje historię prób uporania się z problemem na grun
cie polskim (nikolaitami jego zdaniem, byli dw ajbezim ienni biskupi usunięci przez legata Gwalona), wskazuje również na 
elastyczność, na jaką w obliczu sytuacji w Kościołach lokalnych zdobywała się przez cały XII i jeszcze u progu X III wieku 
Stolica Apostolska (przykład węgierski).

W  podsumowaniu swojejksiążki K. Skwierczyński formułuje tezę, w myśl którejpolski Kościół do początku X III wieku 
pozostawał na etapie emancypowania się spod wpływu władzy książęcej(zrywania pęt Reichskirche) i budowania m aterial
nych oraz politycznych podstaw swojej pozycji. Z  tego też względu miejscowi hierarchowie nie byli nadmiernie uwrażliwieni 
na hasła i impulsy z Rzymu odnoszące się do kwestii odnowy duchowieństwa. Idee gregoriańskie zaczęły być przyswajane 
realnie dopiero wtedy, gdy wskazany proces się już zakończył. Tak się zaś zarazem złożyło, iż na ten czas przypadła działal
ność energicznego arcybiskupa Henryka Kietlicza, współpracującego z kolejnym wybitnym papieżem, Innocentym III.

Książka Krzysztofa Skwierczyńskiego jest godna polecenia z kilku powodów. Sam tem at ma duże znaczenie i dotąd 
pozostawał słabo rozpoznany. A utor przeprowadził bogatą kwerendę źródłową. Jego praca przybliża polskiejnauce podsta
wowe założenia ideologii kościelnejreform y zawarte w listach Grzegorza VII. Sięgnięcie do materiału pochodzącego z ob
szaru państw sąsiednich, uzupełnia w pewnym stopniu lukę spowodowaną przez niedostatek polskich źródeł, choć nie 
wszystkie analogie wydają się trafione. Duży walor stanowi bardzo obszerna literatura przedm iotu, wśród k tórejw ażne 
miejsce zajmują słabo wykorzystywane dotąd w polskiejnauce prace włoskich mediewistów. Postawa, którą można określić 
jako rozsądny sceptycyzm, chroni piszącego przed nazbyt śmiałymi, piętrowymi hipotezami, a nie brakowało ich w dotych
czasowych badaniach nad zagadnieniami poruszanymi w monografii. Kompozycja wydaje się przemyślana, wykład zaś od
znacza się klarownością, przez co treść jest łatwa do przyswojenia.

Należy jednak zgłosić również pewne zastrzeżenia. A utor w wielu punktach zdaje się być nazbyt zależny od ustaleń 
wcześniejszych badaczy. Przeprowadzając um iejętnie analizę materiału źródłowego, niewiele miejsca pozostawia na własne, 
końcowe konkluzje. U derza to w szczególności w odniesieniu do części książki poświęconej factum  św. Stanisława. Po lek
turze pozostaje zatem  wrażenie niedosytu. Wreszcie niektóre spośród szczegółowych interpretacji mogą spotkać się z kryty
ką. Mimo wszystko jest to pozycja, która nie powinna być w żadnym razie lekceważona w toku dalszych badań nad historią 
polskiego Kościoła oraz jego kontaktów z Zachodem  i ośrodkami Kościoła powszechnego.

Michał Tomaszek 
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej 

Instytut Historii

Otfried K r a f  f  t, Papsturkunde und Heiligsprechung. D ie päpstlichen Kanonisationen vom M it
telalter bis zur Reformation. Ein Handbuch („Archiv für Diplom atik, Schriftgeschichte, S ie
g e l-  und W appenkunde”, Beiheft 9), Böhlau Verlag, Köln-W eimar-W ien 2005, ss. XII, 1247.

W  1996 r. Peter Rück, dyrektor Instytutu Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Philippsa w M arburgu, podał in
formację: Seit kurzem liegt eine ungedruckte Magisterarbeit zum  Benevalete-Monogramm vor, die zur Dissertation erweitert wer
den soll, vgl. Otfried Krafft, Beiträge zur Entwicklung des Monogramms in hochmittelalterlichen Papsturkunden. Marburg 1996,
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Text- und Tafelteil m it ca. 700 Specimina1 Niestety, życzenie prof. Rücka nie ziściło się a Instytut w 2000 r. został zlikwido
wany wskutek cięć budżetowych w heskim szkolnictwie wyższym2. O tfried Krafft pozostał jednak na uniwersytecie marbur- 
skim, gdzie w latach 1997-2003 przygotował pod kierunkiem Jürgena Petersohna monum entalną dysertację doktorską 
(w zaktualizow anejw ersji drukow anejprzydano jejprestiżow y status podręcznika) na tem at kanonizacji, którym towarzy
szyło wystawienie dokum entu papieskiego od pierwszego potwierdzonego źródłowo przypadku (983), aż do wczesnej fazy 
reformacji (1523). Na marginesie podstawowych rozważań autora pozostało osobne zagadnienie dokumentów delegowa
nych kanonizacji z lat 1097/99-1189, ponieważ tem at ten został już wyczerpująco opracowany przez J. Petersohna. W  ten 
sposób kanonizowani zostali m.in. M ikołajPielgrzym z Trani w 1097 lub 1099 r. (s. 67 n.), Karol Wielki w 1165 r. (s. 152 n.) 
czy O tto z Bambergu w 1189 r. (s. 162).

Kompetencja w zakresie dyplomatyki papieskiejzaowocowała precyzyjnymi uwagami terminologicznymi: Krafft w za
kresie nazewnictwa dokumentów papieskich przyjął za J. Petersohnem  określenie littera (s. 3). Do tego należy dodać, że nie 
jest znany przypadek, by przy średniowiecznejkanonizacji wystawiono uroczysty przywilej(s. 160 n.). Stąd lista z podpisami 
kardynałów, wyłączywszy formę synodalnego dekretu z najwcześniejszego okresu (983-1050), pojawia się dopiero na bul
lach konsystorskich, występujących przy kanonizacjach od 1588 r. (s. 55, przyp. 196; 1032, przyp. 95).

Studia nad dokumentami, towarzyszącymi ponad 60 papieskim kanonizacjom od Udalryka z Augsburga (993) do Be
nona z Miśni i A ntonina z Florencji (1523), zostały ujęte w szesnastu rozdziałach z uwzględnieniem chronologicznego po
rządku. Pierwszy z nich (drugi po numerowanym wstępie) objął najwcześniejsze kanonizacje od 993 do 1050 r. (s. 19-57). 
A utor w dokumentach dotyczących kanonizacji biskupów Udalryka z Augsburga (993) i G erharda z Toul (1050) dostrzega 
podobieństwo do dekretału synodalnego, m.in. przez wciągnięcie prałatów na listę podpisów w obu nieznanych dzisiajory- 
ginałach (s. 55). Z  kolei odpowiedź Benedykta V III na prośbę wysłanników margrabiego Bonifacego z Canossy w sprawie 
przeniesienia szczątków (canonizatio corporis) pustelnika Symeona z Polirone oraz dwa nie datowane pisma Benedykta IX, 
adresowane do króla K onrada II i arcybiskupa trewirskiego Poppona, związane z kanonizacją eremity Symeona, zostały 
zredagowane w formie listów. W  podsumowaniu do tego rozdziału podniesiono, że początek papieskich kanonizacji wiąże 
się z prośbami płynącymi ze strony cesarskiego episkopatu (arcybiskupów Augsburga i Trewiru) oraz zainteresowaniem Le
ona IX  w ogłoszeniu świętym G erharda, swojego poprzednika na biskupstwie w Toul (s. 56).

Rozdział trzeci objął okres od ok. 1066 do 1146 r. (s. 58-102). D okum ent A leksandra II informujący o kanonizacji pu 
stelnika Teobalda z Provins (Salanigo), datowany na lata 1066-1072, stał się pierwszym przykładem lakonicznie sformuło
wanego zawiadomienia, dominującego do połowy X II w. Pod względem dyplomatycznym został zaliczony do kształtującej 
się wówczas formy litterae. Związek tego typu dokum entu z publikacją kanonizacji przetrwał aż do XV w. Osobnejwzmian- 
ki doczekała się seria węgierskich kanonizacji z 1083 r., w formie podniesienia relikwii eremitów Andrzeja i Benedykta, 
Gerharda, biskupa Csanadu, oraz króla Stefana I i jego syna Emeryka ( t  1031), objęta w części papieską autoryzacją 
(s. 64).

W  rozdziale czwartym autor skoncentrował się na dokonanych przez A leksandra III kanonizacjach króla angielskiego 
Edwarda Wyznawcy (1161), księcia duńskiego K nuta (Kanuta) Lawarda (1169), Tomasza Becketa, arcybiskupa Canterbury 
(1173) i Bernarda z Clairvaux (1174). Towarzyszyła im tendencja do wygotowywania dokumentów w kilku egzemplarzach 
w formie encykliki, przeznaczonych nie tylko dla instytucji kościelnej na miejscu grobu świętego, ale także dla innych grup 
odbiorców spośród kleru i świeckich (s. 155).

W  rozdziale piątym uwaga autora skupiła się przede wszystkim na kanonizacjach pustelnika Stefana z M uret i Mala- 
chiasza, arcybiskupa Armagh, dokonanych przez Klemensa III (1187-1191).

Rozdział szósty objął pięć kanonizacji (Piotr z Tarentaise, U bald z Gubbio, Bernward z Hildesheim, Jan  Gwalbert, 
G erald z Sauve-M ajeure) i jedno potwierdzenie (Rosendo z Dumio) z pontyfikatu Celestyna III (1191-1198). Już pierwsza 
z nich uwidoczniła w ogólnych zarysach tendencję do przekazu prośby w rozw iniętejtradycji rękopiśmiennej, wystawiania 
dokumentów już w trakcie procesu kanonizacyjnego, albo do sporządzenia kanonizacyjnej litterae w większejliczbie egzem
plarzy (Mehrfachausfertigung) z przydaniem jeszcze dokum entu odpustowego i papieskiego m andatu translacyjnego 
(s. 173). Z  kolei przejście od przedkładania materiałów hagiograficznych do badania informacji przez delegowaną komisję 
określiło formę procesu kanonizacyjnego na kolejne stulecia (s. 211 n.).

Rozdział siódmy objął pontyfikat Innocentego III (1198-1216) z czterema pewnymi kanonizacjami (Homobonus 
z Kremony, 1198/99; Kunegunda, 1200; G ilbert z Sempringham, 1202; W ulfstan z W orcester, 1203), którym towarzyszyło 
wystawienie przynajm niejsiedm iu dokumentów. Już ok. 1200 r. wszedł do użycia m andat procesowy, który ustanawiał ko
misję, a w dalszych ustępach charakteryzował kanonizację, a także instruował jak pościć przed przesłuchaniami oraz jak ko
rzystać z zeznań świadków i pisemnych świadectw o życiu i cudach (s. 240, 256 n.). Sądzę, że tę innowację autor winien po

1 P. Rück, Bildberichte vom König. Kanzlerzeichen, königliche Monogramme und das Signet der salischen Dynastie (Elementa diplomatica, 4), Mar
burg/Lahn 1996, s. 44, przyp. 199. Zestawione ibid., s. 182 n., il. 803-820 podobizny monogramu Bene valete pochodzą z pracy magisterskiejKraffta 
(ibid., s. 44, przyp. 201).
2 Przyczynę zamknięcia Instytutu Nauk Pomocniczych Historii w Marburgu podają redaktorzy w przedmowie do: Fachgebiet historische Hilfswissen
schaften. Ausgewählte Aufsätze zum 65. Geburtstag von Peter Rück, hrsg. v. E. Eisenlohr u. P. Worm (Elementa diplomatica, 9), Marburg/Lahn 2000, 
s. 4.
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wiązać z reform ą kancelarii papieskiej, której początki odnoszą się do pontyfikatu Celestyna III3. Poza tym za Innocentego 
III miały miejsce nie tylko papieskie kanonizacje. Krafft wskazuje na orzeczenia synodalne o translacji biskupów islan
dzkich Thórlaka Thórhallson z Skalholt (1198) i Jóna z H ólar (1200), które jednocześnie niosły ze sobą efekt kanonizacji 
(s. 263)4.

Rozdział ósmy objął pontyfikat Honoriusza III (1216-1227), w którym na trzynaście wszczętych bądź kontynuowanych 
postępowań, pięć zostało zamkniętych kanonizacją. Od 1217 r. datuje się rzeczywiste zinstytucjonalizowanie postępowania 
kanonizacyjnego, związane z wystawieniem serii mandatów procesowych, skierowanych do jednego lub więcej biskupów, 
jak również do cysterskich opatów (s. 298 n.). Form ularz litterae, sporządzanejna zakończenie procesu, różni od mandatu 
arenga, inskrypcja (adres) i odpust (s. 301-304). Arengi zawierały historyczno-eschatologiczne rozważania z silniejszym 
wskazaniem na dualizm między niebiańskim a ziemskim Kościołem. W  inskrypcji występują po raz ostatni wspólnie du
chowni i świeccy odbiorcy, a przedstawiciele niższego szczebla w hierarchii obu grup zanikają względnie zostają zastąpieni 
zwrotem Universis Christi fidelibus. N atomiast odpust translacyjny, znany już za Celestyna III, ewoluował ku odpustowi 
związanemu z dniem świętego Pańskiego (od 1224 r.).

Rozdział dziewiąty objął pontyfikat Grzegorza IX  (1227-1241), który według stwierdzenia Kraffta dzierży wespół z Ce
lestynem III palmę największego entuzjasty kanonizacji (s. 209, przyp. 226). Aktywność Grzegorza IX  na tym polu potw ier
dzają kanonizacje Franciszka z Asyżu (1228), franciszkanina A ntoniego z Padwy (1232), biskupa salzburskiego Wergiliusza 
(1233), Dominika Guzmana (1234) i księżnejE lżbiety w ęgierskiejzw anejteż z Turyngii (1235). Kanonizacje te ogłaszano 
w miesiącach od maja do lipca, przy czym w dwóch przypadkach (A ntoni i Elżbieta) wypadły one w Zielone Świątki (s. 416, 
przyp. 600). A utor zebrał wiadomości o sporządzeniu dokum entu towarzyszącego każdejkanonizacji w wielu egzempla
rzach (od 11 przy Elżbiecie do 22 przy Franciszku), częściowo ze zmianami w tekście (s. 418 n.). Przy kanonizacji Franci
szka został wygotowany zarówno najdłuższy (Mira circa nos, nieco ponad 1000 słów), jak i jeden z najkrótszych dokum en
tów (Sicutfiale auree, ok. 320 słów). Ponadto dostrzegalne jest zwiększanie się powierzchni karty pergam inow ejod 843 cm2 
przy Franciszku do ok. 2195 cm2 przy Dominiku i ok. 2189 cm2 przy Elżbiecie (s. 419 n., przyp. 615)5. Podłoże dla tego roz
woju dostrzega badacz w pojawieniu się nowego typu świętych z zakonów żebraczych, którzy usunęli w cień tradycyjny typ 
biskupa bądź opata. Ponadto dekretałem  Audiuvimus włączonym do Liber extra (1234) ostatecznie i jednoznacznie przypi
sano kanonizację do wyłącznych prerogatyw papieskich.

W  rozdziale dziesiątym zostały przedstawione cztery kanonizacje Innocentego IV  (1243-1254) i jedna A leksandra IV 
(1254-1261). Za Innocentego IV  zostały wszczęte i pomyślnie zamknięte postępowania w wypadku Edmunda, arcybiskupa 
Canterbury (16 X II 1246), Wilhelma, biskupa Saint-Brieuc (31 III 1247), dominikanina Piotra Męczennika (9 III 1253) i b i
skupa krakowskiego Stanisława (8 IX 1253). Poza tym za pontyfikatu A leksandra IV  zakończono kanonizacją proces Klary 
z Asyżu (12 lub 15 VIII 1255), który został zainicjowany przez Innocentego IV. Od mom entu uroczystego ogłoszenia kano
nizacji, co następowało zwykle w niedzielę, ale też w poniedziałek (Stanisław) oraz w sobotę względnie we wtorek (Klara), 
upływało przeciętnie ok. dwóch tygodni do wystawienia pierwszego dokum entu (s. 544 i przyp. 674). Litterae były spo
rządzane w mniejszejliczbie egzemplarzy niż za pontyfikatu Grzegorza IX: Krafft zebrał informacje o dwóch-trzech przy 
Wilhelmie, pięciu przy Stanisławie, sześciu-siedmiu przy Edmundzie, przynajm niejsiedm iu przy Piotrze M ęczenniku oraz 
pięciu przy Klarze (s. 545). Oryginały obwieszczające kanonizację Piotra Męczennika o przeciętnej powierzchni 4223 cm2 
stykają się z maksymalnym rozmiarem ow czejskóry6. Littera Piotra Magnis et crebris (ok. 1800 słów) oraz littera Klary 
(ok. 1850 słów) są prawie dwa razy dłuższe od dokumentów kanonizacyjnych W ilhelma i Stanisława, podczas gdy tekst po 
święcony Edmundowi sytuuje się pośrodku (s. 548, przyp. 681). Form ularz litterae odznacza się serią nowych elementów: 
w arengach dominuje zawiadomienie o radości i św iątecznejatm osferze, w narracji przedstawia się krótki żywot świętego 
wraz z listą cudów, a trójczłonowa część dyspozycyjna składa się z krótkiego odniesienia do prowadzonego postępowania 
i powtórzenia formuły kanonizacyjnej, formuły mandatowej, stanow iącejobchodzenie dnia nowego świętego Pańskiego 
oraz odpustu. Poza tym od pontyfikatu Innocentego IV po Klemensa IV (1265-1268) procesy kanonizacyjne były przepro
wadzane pod egidą kardynała komisarza (s. 550).

Rozdział jedenasty został poświęcony kanonizacjom Ryszarda, biskupa Chichester (1262), Jadwigi śląskiej(1267) 
i króla francuskiego Ludwika IX  (1297). A utor zwrócił uwagę na zbiory listów oraz kazania, które nie były dotąd szerzej 
wciągane do badań nad kanonizacjami. M ateriał ze zbiorów listów Pseudo-M arinusa z Eboli, Ryszarda z Pofi czy Berarda 
z N eapolu okazał się szczególnie ważny w przypadku postępowań prowadzonych w sprawie Jana z M ontmirail czy Małgo
rzaty z Roskilde, a zwłaszcza przy omówieniu kanonizacji Ryszarda, biskupa Chichester. Kanonizacji tejtowarzyszy analiza

3 Zob. P. Zutshi, Innocent III and the Reform of the Papal Chancery, w: Innocenzo III — Urbs et orbis. Atti del Congresso Internazionale Roma, 
9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, vol. I (Istituto storico Italiano per il medio evo, Nuovi studi storici, 55/1 = Miscellanea della So- 
cietà Romana di storia patria, 44/1), Roma 2003, s. 84-101.
4 Zob. S. Kuttner, St. Jón of Hólar: Canon Law and Hagiography in Medieval Iceland, „Analecta Cracoviensia” 7,1975, s. 369, 371; przedruk w: tegoż, 
The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages (Collected Studies Series, 113), wyd. 2, Hampshire-Brookfield 1992, nr VIII 
i „New Retractationes”, s. 9 n.
5 Wielkość, format i proporcje dokumentów papieskich wyczerpująco zanalizował F. M. Bischoff, Urkundenformate im Mittelalter. Größe, Format und 
Proportion von Papsturkunden in Zeiten expandierender Schriftlichkeit (11.-13. Jahrhundert) (Elementa diplomatica, 5), Marburg/Lahn 1996, s. 53-84.
6 Solidną charakterystykę pergaminów dokumentów papieskich daje F. M. Bischoff, Urkundenformate, s. 45-51. Z zestawionego ibid., s. 123-179 wy
kazu 1133 dokumentów papieskich od Jana XVIII (1004-1009) do Benedykta XII (1335-1342) wynika, że największy znany Bischoffowi pergamin 
owczy o powierzchni 4778 cm2 posłużył do spisania uroczystego przywileju Hadriana IV z 29 IV 1155 r. (ibid., s. 136).
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okolicznościowego kazania kardynała komisarza Odona z Châteauroux. Dwa dalsze, dotąd niepublikowane i przez to p ra
wie nieobecne w historiografii, kazania kardynała O dona znajdują się w rękopisie Biblioteki Mazariniego w Paryżu 
Ms. 1010. Pierwsze kazanie, zatytułowane Sermo de beata Adwigi seu exortacio ad hoc ut canonizetur, wygłosił kardynał ko
misarz na zakończenie kanonizacji Jadwigi, co autor odnosi do zamknięcia prac konsystorza (s. 610). W  drugim kazaniu 
kardynał Odon, mówiąc już o Jadwidze jako świętej, rozwija swoje przemyślenia na tem at sensu kanonizacji. Do Jadwigi 
odnosi się jeszcze jeden przekaz pt. Sermo venerabilis clementis pape quarti de canonizacione beate Hedwigis, znany również 
w wersji niemieckojęzycznej. Krafft dostrzega w nim autentyczne partie tekstu wzbogacone dodatkam i pochodzącymi z do
kum entu kanonizacyjnego (s. 624). Stanowisko zajęte przez autora w kwestii autentyczności tego zabytku daje podstawę do 
uznania go za najwcześniejszy przykład papieskiego kazania kanonizacyjnego.

W  rozdziale dwunastym Krafft zawarł analizę m ateriału dokumentowego z kanonizacji Piotra z M urrone (papieża Ce
lestyna V) przez Klemensa V (1313) oraz Ludwika, biskupa Tuluzy (1317), Tomasza Cantilupe, biskupa H ereford (1320) 
i Tomasza z Akwinu (1323) przez Jana XXII. Dzięki zachowanym kurialnym zapiskom mógł zostać zrekonstruowany cere
moniał towarzyszący ogłoszeniu nowego świętego Pańskiego w okresie awiniońskim, gdzie podczas otwartego konsystorza 
ok. ośmiu prałatów w krótkich przemówieniach składało prośbę o kanonizację. Biblijne tematy tych mów nie miały jednak 
żadnego bezpośredniego wpływu na treść dokumentów kanonizacyjnych (s. 786). A utor podał także informacje o bardzo 
zróżnicowanejwysokości taryf za wpisanie tekstu m andatu do tom u regestrów (od 12 groszy turońskich przy Tomaszu 
z Akwinu do 80 groszy turońskich przy Filipie z Bourges) oraz za wygotowanie dokum entu kanonizacyjnego (od 80 groszy 
turońskich przy Jadwidze śląskiejdo 240/250 groszy turońskich przy Tomaszu z H erford) (s. 677, przyp. 11).

Rozdział trzynasty został poświęcony kanonizacjom księdza Iwona Hélory z Tréguier przez Klemensa VI (19 V 1347) 
oraz Elzeara z Sabran, hrabiego Ariano, przez U rbana V (15 IV  1369), przy czym formalna publikacja tego aktu nastąpiła 
dopiero za sprawą bulli Grzegorza IX  z 5 stycznia 1371 r. (ante coronationem). W  podsumowaniu do tego rozdziału autor 
podniósł ograniczone znaczenie dokumentów kanonizacyjnych z 1347 i 1371 r. we wspieraniu kultu nowych świętych Pań
skich (s. 857 n.).

Rozdział czternasty objął czasy W ielkiejSchizmy w dziejach Kościoła zachodniego. Doszło wówczas do wyniesienia na 
ołtarze przez papieża obediencji rzymskiej, Bonifacego IX  (1389-1404), zarówno cieszącejsię wielkim uznaniem mistyczki 
Brygidy szwedzkiej, jak i mało znanego kanonika Jana z Bridlington. W  przypadku Brygidy autor skorzystał z możliwości 
dokonania porównania między papieskim kazaniem a dokumentem. Na tejpodstaw ie stwierdził, że littera dosłownie przyta
cza formułę kanonizacyjną z papieskiego kazania. Podobnie jest też z odpustem, przy czym do litterae kanonizacyjnejweszły 
przede wszystkim części interesujące wyłącznie szwedzkich odbiorców, podczas gdy pozostałe elementy, ważne z punktu wi
dzenia Stolicy Apostolskiej, trafiły do dokumentów odpustowych.

W  rozdziale piętnastym Krafft, dysponując już przebogatym i w dużejm ierze niepublikowanym materiałem  źródło
wym, ograniczył się do przeprowadzenia zwięzłej analizy samych dokumentów towarzyszących gloryfikacji Sebalda, patrona 
Norymbergi, przez M arcina V (1425) oraz kanonizacjom augustianina eremity Mikołaja z Tolentino (1446), Bernardyna ze 
Sieny (1450), dominikanina W incentego F errera z Walencji (1455), Osmunda, pierwszego biskupa Salisbury (1457), K ata
rzyny ze Sieny (1461), franciszkanina Bonawentury z Bagnoregio (1482) i margrabiego austriackiego Leopolda III (1485). 
W  okresie tym, term in ogłoszenia kanonizacji wiązał się z Zielonymi Świątkami lub świętem Apostołów Piotra i Pawła 
(29 VI). Przy Katarzynie ze Sieny występuje po raz ostatni typ litterae, który zarazem jest pierwszym przykładem dokum en
tu kanonizacyjnego wygotowanego w formie składki (Heftform ). Dotychczasową publikację kanonizacji w formie litterae 
zastąpiła bulla, spisywana na pojedynczejkarcie pergam inow ej(1450, 1457, 1482, 1485). Odrodzenia doznała zanikła po 
1320 r. tradycja sporządzania dokum entu kanonizacyjnego w w iększejliczbie egzemplarzy (1450, 1457, 1461), zastąpiona 
przez notarialne potwierdzenia (od 1482 r.). Wreszcie bullę kanonizacyjną Leopolda Sacrosanctam mater ecclesiam jako 
pierwszą powielono w drukach ulotnych. Ponadto osobnego omówienia doczekały się występujące częśc ie jod  połowy 
XV w. papieskie zezwolenia na kult.

W  rozdziale szesnastym autor zajął się krótko kanonizacją Franciszka z Paoli przez Leona X  (1519) oraz wspólną ka
nonizacją Benona, biskupa Miśni i dominikanina A ntonina Pierozziego, arcybiskupa Florencji przez H adriana VI (1523). 
Bulle towarzyszące podw ójnejkanonizacji wykazują znaczne różnice. O ile krótki tekst bulli Benona jest datowany według 
dnia kanonizacji, to wystawienie obszernego dokum entu odnośnie A ntonina nastąpiło dopiero w dniu koronacji nowego 
papieża, Klemensa VII (26 XI 1523). Bullę kanonizacyjną Benona w przeciwieństwie do egzemplarzy Franciszka i A ntoni
na sporządzono na pojedynczejkarcie pergam inow eji przyozdobiono papieskim herbem  (H adriana VI), występującym 
wcześniejtylko na dokum entach Sebalda i Bernardyna (s. 1019 n. i przyp. 31).

Rozdział siedemnasty przynosi podsumowanie drobiazgowych analiz przeprowadzonych na ponad tysiącu stron z wy
szczególnieniem następujących kwestii: miejsca dokum entu w postępowaniu kanonizacyjnym, znaczenia papieskich kanoni
zacji, zmiany formy dokum entu (dekret-littera-bulla), rozwoju poszczególnych części formularza (inskrypcja, arenga, nar
racja, dyspozycja), stosunku litterae do kazań towarzyszących kanonizacjom, datacji dokumentów, zależności form ularzo
wych, sposobów pieczętowania, układu i organizacji pisma oraz ozdabiania dokumentów, spuścizny rękopiśm ienneji wczes
nych druków, pytania o polityczne kanonizacje czy kanonizacyjną politykę, wreszcie zakresu oddziaływania dokumentów.
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Przegląd treści szesnastu rozdziałów wskazuje jednoznacznie na bardziejencyklopedyczne niż problemowe opracowanie te 
matu średniowiecznych kanonizacji papieskich7.

Z  polskiego punktu widzenia najważniejsze są rozważania dotyczące dokumentów towarzyszących kanonizacjom bi
skupa krakowskiego Stanisława (s. 500-518) oraz Jadwigi śląskiej(s. 588-609), z wyodrębnioną analizą kazań kardynała 
O dona z Châteauroux i papieża Klemensa IV  (zob. wyżej). W  kontekście pierwszego papieskiego ogłoszenia kultu świętego 
(Udalryk z Augsburga) wystąpiła kwestia kolejnych kanonizacji W ojciecha-A dalberta8 oraz italskich eremitów Benedykta 
z Benewentu i Jana, którzy wraz ze słowiańskimi uczniami i kucharzem ponieśli w listopadzie 1003 r. śmierć męczeńską 
w niedającejsię  jednoznacznie zlokalizować pustelni na obszarze jurysdykcji biskupa U ngera9. K rafft na podstawie prze
kazu Brunona z K werfurtu uznaje polskich (sic!) męczenników Benedykta, Jana i ich towarzyszy za bardziejpraw dopo- 
dobny przykład papieskiejkanonizacji po U dalryku z Augsburga (993). A utor zauważa również, że w średniowieczu p a 
pieże nie dokonywali innych zbiorowych kanonizacji (s. 25 i przyp. 35). N atom iast perypetie wokół kanonizacji królewi
cza Kazimierza ( t  1484) doczekały się osobnejwzm ianki za sprawą fikcyjnejbulli Leona X z 1521 r. (s. 1017). Faktycznie 
dopiero w 1602 r. papież Klemens V III wydał brewe Quae ad sanctorum  i w dwa lata późniejw  katedrze wileńskiejodbyły 
się uroczystości kanonizacyjne10.

Pięć tablic z rozrysowanymi zależnościami formularzowymi, trzy tabele z podaniem rodzaju inskrypcji, czyli adresu 
i kolejności występowania w nim duchowieństwa oraz długości udzielonego odpustu w dokumentach kanonizacyjnych, 
a także wykazy: skrótów, źródeł rękopiśm iennych, drukow anych i opracow ań, wypełniły ponad  150 stron  druku 
(s. 1062-1214). Kompendium zamyka skorowidz nazw geograficznych i postaci historycznych. A utor w natłoku podawanych 
informacji nie do końca zapanował nad rozlicznymi edycjami źródeł, np. Rocznik kapituły krakowskiej i Kalendarz-nekrolog 
katedry krakowskiej, Rocznik kapituły poznańskiej czy Rocznik świętokrzyski cytuje jedynie na podstawie starej serii MPH, 
podczas gdy Żywot Pięciu Braci Męczenników  czy Katalogi biskupów krakowskich przytacza według now ejserii MPH, to 
znów Kronikę mistrza Wincentego przywołuje w s ta re ji now ejserii MPH. Irytować może rzadkie uwzględnianie znaków dia
krytycznych przy zapisie imion, nazwisk i tytułów w języku polskim, czeskim czy litewskim. Lista tego typu niedociągnięć 
jest poniekąd zrozumiała, bowiem Krafft zmierzył się z olbrzymim tem atem , obejmującym obszar od Szwecji po Hiszpanię 
oraz od Irlandii po Polskę i Dalmację.

Wielki wysiłek autora włożony w rzetelny opis kanonizacji w świetle papieskich dokumentów od wczesnego średnio
wiecza aż do początków reformacji zasługuje na najwyższe uznanie. Szkoda tylko, że wykładu nie ilustrują przykładowe po
dobizny dokumentów kanonizacyjnych, chociażby najstarszego oryginału (Benedykt IX  do arcybiskupa trewirskiego Poppo- 
na, [1035/36]), litterae cum filo  serico (najwcześniejszy oryginał: Paschalis II odnośnie Piotra z Anagni, 4 VII 1110), litterae 
cum filo canapis (najwcześniejszy oryginał: Innocenty II odnośnie G otarda z Hildesheim, 29 X [1131]) lub iluminowanych 
bulli (od 1450 r.). Fakt ten smuci tym bardziej, że to właśnie śp. Peter R ück11 z gronem uczniów (nolens volens zalicza się 
do nich również K rafft12) prowadził nowatorskie badania nad dokum entam i jako „plakatami średniowiecza” w oparciu 
o unikalny zbiór ok. 16 tysięcy fotografii z Lichtbildarchiv älterer O rginalurkunden bis 1250 < http://www.uni-mar- 
burg.de/fb06/mag/lba>.

Przemysław Nowak 
Instytut Historii PAN  

Warszawa

7 Dobrym przykładem problemowego ujęcia w zakresie teorii i praktyki postępowania kanonizacyjnego z XIII-XV w. jest ostatnio opublikowana hei- 
delberska dysertacja doktorska Th. Wetzsteina, Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen Spätmittelalter (Forschungen zur kir
chlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht, 28), Köln-Weimar-Wien 2004; nb. Krafft zdołał jeszcze na kartach swojejksiążki odnieść się do 
wyników tego opracowania (s. 13, przyp. 58), a nawet dokonać pewnych korekt w kwestiach szczegółowych, np. s. 432 (przyp. 24), 553 (przyp. 10), 946 
(przyp. 33).

Zob. teraz G. Labuda, Kanonizacja św. Wojciecha, Kwart. Hist. 112, 2005, nr 3, s. 33-40. Autor snuje domysły na temat supliki Bolesława Chrobre
go i edyktu (litterae) papieskiego w sprawie kanonizacji Wojciecha-Adalberta (ibid., s. 39). Ubolewam, że wciąż dominuje u nas błędne przeświadcze
nie o istnieniu pisemnych suplik przed końcem XII w., por. ostatnio W. Baran-Kozłowski, Kto wydał statut łęczycki 1180 roku?, Rocz. Hist. 68, 2002, 
s. 78; G. Labuda, O badaniach nad zjazdem gnieźnieńskim roku 1000. Spostrzeżenia i zastrzeżenia, ibid., s. 152 i przyp. 130. Z podręcznika dyplomatyki 
papieskiej można się jednak dowiedzieć, że supliki wchodzą do użycia dopiero w XII/XIII w., a wcześniej składano ustną prośbę osobiście lub przez 
wysłanników, zob. Th. Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, 2), wyd. 2, 
Stuttgart 2000, s. 34 § 31. Posługiwanie się pojęciem edykt w stosunku do którejkolwiek formy dokumentu papieskiego jest nieporozumieniem, zob. 
ibid., s. 14 § 6, gdzie zestawienie terminologii źródłowej, naukowej i współczesnej urzędowej. Co więcej, forma edyktu w ogóle nie przeszła ze staro
żytności do średniowiecza, zob. H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. 1, wyd. 3, Berlin 1958, s. 52, przyp. 2. Z ko
lei littera jako najpowszechniejsza forma średniowiecznego dokumentu papieskiego wykształca się dopiero w II połowie XI w., zob. P. Rabikauskas, 
Diplomaticapontificia (Praelectionum lineamenta), wyd. 6, Roma 1998, s. 51-60. Poza tymi sprostowaniami natury dyplomatycznej trudno mi się po
zytywnie ustosunkować do domniemywanej w historiografii kanonizacji Wojciecha-Adalberta przez Sylwestra II w 999 r. Gdyby taki „fakt historio- 
graficzny” rzeczywiście miał miejsce, to należałoby się oczekiwać jego potwierdzenia źródłowego, którego wszelako brak. Stąd wnoszę, że decydujący 
głos w ogłoszeniu świętym Wojciecha-Adalberta należał zgodnie z ówczesną praktyką do biskupa Ungera i wiązał się z jego zgodą na translację ciała 
biskupa męczennika z Prus do Gniezna.
9 Zob. G. Labuda, Kanonizacja, s. 37 n. Dyskusję na temat lokalizacji pustelni podsumowuje obecnie M. Sosnowski, Co wiadomo o lokalizacji pustelni 
tzw. Pięciu Braci?, Rocz. Hist. 71, 2005, s. 7-30.
10 Zob. P. Rabikauskas, Święty Kazimierz, patron Litwy, przekł. D. Brodowska, Kraków 1997 (wyd. litewskie: 1993), s. 126-148 i passim.
11 Zob. F. M. Bischoff, Peter Rück f 9. September 2004, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde” 51, 2005, s. 21-27. 
Zob. też życiorys, bibliografię oraz nekrologi aktualnie udostępnione online na stronie domowej prof. Rücka <http://www.peterrueck.ch>.
12 Zob. wykaz prac magisterskich i dysertacji doktorskich napisanych pod naukową opieką Petera Rücka, w: Fachgebiet historische Hilfswissenschaf
ten, s. 305.


