Artykuły recenzyjne i recenzje

ny podrozdział, tylko Zawisza Czarny doczekał się krótkiego rysu biograficznego, nie wnoszącego jednak żadnych nowych
informacji. Ci, którzy prywatnie brali udział w wojnach Zygmunta, pozostali niezauważeni. Tymczasem wyszukanie w źródłach sławnych a także mniej znanych rycerzy, np. klientów Ściborów, pomogłoby w ustaleniu długości i przebiegu „typowego" pobytu polskiego szlachcica na Węgrzech. Polskie źródła dostarczają licznych świadectw ich wojskowej służby dla
Zygmunta (np. Jana z Melsztyna15, zm. 1429 r., czy Piotra Wody ze Szczekocin16). Wydaje się, że naddunajska monarchia
była jednym z poligonów, na których poddani Jagiełły mogli ćwiczyć się w rzemiośle rycerskim i dyplomacji, zaś walki
z Turkami spełniały podobną funkcję jak rejzy zachodnioeuropejskiego rycerstwa na Litwę — przynosiły sławę i zaspokajały potrzeby religijne. Bez odpowiedzi pozostaje nadal pytanie o finansowy aspekt służby Polaków w armii i na dworze
Zygmunta. Zabrakło wreszcie powiązania ich karier z tamtejszą i rodzimą kulturą dworską i obyczajowością rycerską.
Mam nadzieję, że te końcowe uwagi, które nie umniejszają w niczym dokonań Autora, zostaną uwzględnione przy
pisaniu poświęconej kontaktom polsko-węgierskim w średniowieczu kolejnej monografii, na którą świat naukowy czeka
z niecierpliwością.
Dariusz Piwowarczyk
Warszawa

Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, pod red. Kazimierza R y m u t a,
Kraków, Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, t. 1: A-B; Kraków 1996, ss. 483;
t. 2: C-D, Kraków 1997, ss. 519.
Słownik, którego dwa pierwsze tomy ukazały się drukiem, został opracowywany w Pracowni Topomastycznej Instytutu
Języka Polskiego PAN w Krakowie na podstawie kartoteki Słownika nazw miejscowych Polski. Ma objąć nazwy wszystkich
osad uznanych obecnie za wsie i miasta. Uwzględnione w nim będą też nazwy tych wsi, które z czasem stały się częściami
innych wsi lub weszły w obręb miast, a także nazwy osad zanikłych. Nie zostaną natomiast uwzględnione nazwy części wsi,
kolonii, przysiółków, a w miastach nazwy dzielnic, placów i ulic, chyba że nazwy te są pozostałością po dawnych wsiach.
Terytorialnie słownik obejmie Polskę w obecnych granicach.
Jego celem jest przedstawienie, dokumentacja i objaśnienie historii poszczególnych nazw. Są one ułożone alfabetycznie, według formy obecnej. W wypadku nazw dwuczłonowych typu Mały — 'Wielki, Nowy — Stary tytułem hasła będzie
człon utożsamiający (np. Siodłowice, a nie Nowe Siodłowice). Po tytule następuje określenie charakteru osady, lokalizacji
administracyjnej (wszystko według stanu z 1980-1982 r.) i geograficznej. Podstawową część hasła stanowi dokumentacja
historyczna wybranych zapisów nazwy, oparta głównie na źródłach drukowanych. Następnie autorzy przedstawiają etymologię nazwy oraz tłumaczą jej najważniejsze zmiany. Hasło kończy wykaz literatury.
Nie ma wątpliwości, że wydawnictwo tego typu jest niezwykle potrzebne. Równocześnie jednak nie sposób nie zadać
pytania, czy aby nie powtórzy ono licznych błędów i nieścisłości właściwych dla wielu prac toponomastycznych. Zna je
dobrze każdy historyk korzystający z tego typu opracowań; przed niemal dwudziestu laty wypunktował je świetny znawca
zagadnienia, Jerzy Wiśniewski1.
Niestety, bliższe przyjrzenie się poszczególnym hasłom potwierdza te obawy. Oczywiście w dziele tego rodzaju nie
sposób uniknąć błędów. Jednak wynikająca z niedostatków kwerendy źródłowej i bibliograficznej niekompletność listy
nazw, zaniżanie ich metryki (nieznajomość pierwszych wystąpień w źródłach) oraz wątpliwe lub błędne komentarze dotyczące genezy nazw, pojawiają się nazbyt często. Krytyczne uwagi Elżbiety Kowalczyk, wspierane przykładami zaczerpniętymi głównie z obszaru Mazowsza2, potwierdzają moje własne spostrzeżenia oparte na materiale lubelskim, a przede wszystkim sandomierskim. Wręcz zaskakuje wielość błędów, niedokładności i pominięć, w dużej mierze wynikająca (poza niedoskonałością kwerendy źródłowej) z pominięcia łatwo dostępnej, nowszej literatury historyczno-osadniczej3.
Tak zatem po Liber Beneficiorum Długosza nazwa Bartłomiejowic pod Wąwolnicą (1,89) występuje jeszcze co najmniej w latach 1488 (Barthlomyeycze), 1501 (Barthlovycze) i 1507 (Barthlomiejovicze)4, a nie dopiero od 1526 r. Bartoszowiny pod Łyścem (1,94) pojawiają się już w latach 1711 (Bartoszow) i 1780 (z Bartossowinami)5, a nie dopiero w 1787 r.
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Położone w pobliżu Baszowice (1,99) są potwierdzone źródłowo już w latach 1351 (Bassouice) i 1427 (Boszowycze), a nie
dopiero od 1442 r. a lista pominięć form ich nazw jest bardzo długa6.
Białobrzegi pod Chotczą (1,151, nr 6) pojawiają się w latach 1428 (Byalebrzegy) i 1465 (Bialobrzegi)7 a nie dopiero
w Liber Beneficiorum Długosza. Położony koło wspomnianych wyżej Baszowic Bielów (1,180) stanowi dziś część wsi Mirocice. Wzmianka z 1271 r. oczywiście dotyczy innej, dziś zaginionej osady tej nazwy, położonej, jak wyraźnie stwierdza ten
dokument (skądinąd będący falsyfikatem) nad Nidą. Wieś ta należała do opactwa cystersów w Wąchocku i graniczyła z ich
wsiami Łukawa i Radomice8. Bielów podłysogórski po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1366 r. (Bellow), następnie
w 1390 r. (Below)9, i regularnie od roku 1414 (tu Byelow)10.
Boiska pod Solcem nad Wisłą (1,264) pojawiają się w źródłach już w 1380 r. (Boiszka), następnie od 1391 r. (Boyska),
m.in. w 1454 r. jako „Boyszka"11. Wydaje się, że wzmianka z 1399 r. o „Visskone de Bo(i)sska" 12 dotyczy Boisk w gminie
Józefów (1,264, nr 1), a nie Boisk nad Wisłą. Boleszyn koło Waśniowa (1,271) pojawia się po raz pierwszy w 1351 (Bolesszino) 13 , a nie dopiero w 1442 r.
Bostów pod Łyścem (1,318) jest po raz pierwszy poświadczony rzeczywiście w 1339 r., jednak nie jako „Boscow" (tak
w późnej kopii wykorzystanej przez F. Piekosińskiego14), lecz jako „Bostow", jak jest w nieznanym K. Rymutowi oryginale
wydanym przez I. Zakrzewskiego15. Od tej pory miejscowość ta pojawia się w źródłach bardzo często 16 . Liczne są pomięcia
form nazw Braciejowic nad Wisłą (1,327), np. 1351 (Braczeyouicze), 1374 r. (Braczeuicze)17.
Broniewice, obecnie część Szelig (1,348, nr 2) pojawiają się w źródłach już w 1380 r. (Bronewicz), a później w 139318,
a nie w 1399 r., jak mylnie twierdzi autor hasła, K. Rymut. Nie zauważył on, że wzmianka z 1406 r., a także nieznane mu
wzmianki z lat 1407, 1414-1415 (Bronouicze) i 1444 (Bronincze), w których występują Andrzej, Mikołaj i Prokop herbu
Tarnawa19, dotyczą właśnie tych Broniewic, a nie Bronowic koło Puław (1,354, nr 3), które były włością Michowskich herbu
Rawicz20. Stąd też mylnie podaje pierwszą wzmiankę o tych Bronowicach pod 1406 r., podczas gdy pojawiają się one
dopiero w latach 1457 (Brunowycze) i 1462 (Bronowice)21.
Bukówka nad Świśliną (1,457, nr 2) pojawia się już w Liber Beneficiorum Długosza (Bukowa), następnie w latach 1504,
1506 (Bukowa), 1508 (Bukowla) i 1510 (Bukovka) itd. 22
Najwcześniejsza wzmianka o Celejowie pod Wąwolnicą znana K. Rymutowi pochodzi z 1448 r. (2,10-11). W rzeczywistości wieś ta pojawia się w źródłach, jako „Czolis", już w latach 1326 i 135123, a identyczność obu nazw poświadcza
nieznana autorowi hasła nota dorsalna z końca XV w. na dokumencie z 1326 r. 2 4 Bardzo niepełne są zestawienia form
nazw wsi Chotcza (2,77) 25 i Ciepła (2,136-137) — tu np. brak ciekawych form „Capla" (1328) i Czapla (1470-80) 26 . Wieś
Czerników pod Opatowem (2,222, nr 3) pojawia się już w 1206 (Cirnicov) i 1208 r. (Chirnicov), a nie dopiero w 1212 r.
Niedbale są zestawione dalsze wzmianki o tej osadzie: brak m.in. form Cirnichow (1412) oraz Czyrnicow (1417)27.
Mylne jest hasło poświęcone Dąbrowie w gminie Pawłów (2,279, nr 27). Obecnie jest to wieś Dąbrowa i jej zachodnia
część, Dąbrowa Poduchowna. Była to stara włość Odrowążów, która pojawiła się po raz pierwszy w niedatowanym dokumencie Kazimierza Wielkiego (jako „Dombrowa"). Później występuje w źródłach od 1447, najczęściej jako „Dambrowa".
Z ciekawszych form wymieńmy: 1504 Dąmbrowa, 1506 Dambroua, Dambrova 1508 Dambrowka, 1529 Dambrova, Dąbrowa; 1537 Dambroua; 1546 Rzepin Dambroua [!] 28 . Wieś Długie pod Lublinem (2,349, nr 7) pojawia się już w 1351 r.
(Dluge), a taka sama forma nazwy występuje w pominiętym zapisie z 1433 r. 2 9
Wieś Doły K. Rymut umieścił w Nazwach jako Doły Biskupie, pojawiające się w źródłach od 1407 r. (2,397). W rzeczywistości wieś ta pojawia się już w 1401 r. (Doly), a następnie m.in. w formie „Doli" (1485) oraz „Dolij alias Tworkow"
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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 rzeki 30 .
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", „Dzyurow", „Dzurow alias Zaborzyn", 1491 „dzyvrow", 1546 „Dzywrov", „dzyurow", 1553 „Dziurow", 1569 „Dzioroff"31.
Nie uwzględniono w Nazwach: 1. Dziś nie istniejącej wsi Bielów nad Nidą 32 . 2. Dziś nieistniejącej wsi Bogusławice
(1673 „Boguslawice", 1688, 1747, 1815, „Bogusławiec"; 1780 „Bogusławie", „Bogusławice"; 1787 n. „Bogusławice"), położonej 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 Łyścem 35 ; 5. Notowanej 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 pochodzeniem 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 Mikołaja 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", wskazując, 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 przypadku 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
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* Tytuł serii powinien poprawnie brzmieć: „Opera ad historiam Ecclesiae spectantia" lub „... ad historiam ecclesiasticam..." (przyp. Redakcji).
Urzędnicy dawnej RzeczypospolitejXII-XVIII
wieku. Spisy, pod red. A Gąsiorowskiego, Wrocław-Kórnik od 1985 roku.
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