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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-
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nięte w wydaniu Bandiniego, drukiem rozstrzelonym oznaczo-
no cytaty z literatury klasycznej i Pisma Świętego. Podana też 
została (drukiem wytłuszczonym) numeracja stron wydania ła-
cińskiego van Hecka. Osobliwością  polskiej edycji jest przetłu-
maczenie żywcem z wydania van Hecka indeksu osobowe-
go i geograficznego,  odsyłającego  do wspomnianej już zamie-
szczonej w tekście numeracji stron łacińskiego wydania. Chwi-
lami może też nieco razić polszczyzna tłumaczenia, archaiczna 
(np. s. 22: król Anglów) czy wręcz niepoprawna ortograficznie 
(np. s. 31: Biskup [zamiast biskup] Chiemsee; s. 33: Sjena). 
Wielka szkoda, że tłumacz nie zdecydował się na zamieszcze-
nie w prezentowanej książce  jakichkolwiek komentarzy rzeczo-
wych. Bardzo by się zaś przydały, żeby korygować oczywi-
ste błędy (np. s. 48, gdzie występuje cesarz Ferdynand zamiast 
Fryderyka III), bądź  też objaśniać czytelnikowi mniej obezna-
nemu z materią  kurialną,  kim byli audytorzy Roty czy referen-
darze papiescy. Z pewnością  uczyniło by to prezentowany 
przekład, przeznaczony raczej dla miłośników historii niż dla 
badaczy, bardziej zrozumiałym i czytelnym. 

P. Dem. 

Statuta  capituli  ecclesiae  cathedralis  Wratislaviensis  ex 
anno 1482/83.  Statuty wrocławskiej kapituły kated-
ralnej z roku 1482/83, wyd. ks. Kazimierz D o l a, na 
podstawie materiałów przysposobionych przez ks. 
bpa Wincentego Urbana, przekł. ks. Norbert W i -
dok, Wrocław-Opole 2004, ss. 400, il. 

Statuta  capituli  ecclesiae cathedralis  Wratislaviensis  ex anno 
1482/83  to wspólna edycja przygotowana przez dwa ośrodki ba-
dawcze: Centrum Badań Śląskoznawczych  i Bohemistycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego. Redaktorem i wydawcą  źródła jest 
ks. Kazimierz Dola. Punkt wyjścia edycji stanowiły maszynopi-
sy przygotowane i opracowane przez nieżyjącego  już bpa Win-
centego Urbana, ówczesnego dyrektora Archiwum i Muzeum 
Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Miały one ukazać się pier-
wotnie w 1966 r. z okazji tysiąclecia  chrztu Polski. Kazimierz 
Dola wykorzystał istniejący  maszynopis, uzupełnił i porów-
nał z oryginalnym piętnastowiecznym rękopisem pergamino-
wym, który wydawca datuje na rok 1482/1483. Rękopis ten 
wraz z późniejszymi odpisami stanowią  źródłową  podstawę 
wydania. 

Statuty kapituły wrocławskiej są  zupełną  nowością,  jeś-
li chodzi o wydania pomników partykularnego prawa kościel-
nego prowincji gnieźnieńskiej. Ze wszystkich kodyfikacji  praw 
kapituł katedralnych metropolii gnieźnieńskiej jedynie one nie 
były do tej pory udostępnione szerokiemu kręgowi czytelników 
i badaczy. 

Korpus wydania stanowią  Statuta,  consuetudines,  ordina-
tiones et conclusiones. Item  onera praelaturarum  et officia  prae-
latorum.  Zaopatrzone w oryginalne tytuły rozdziałów statuty 
stanowią  ciekawe poznawczo źródło historyczne. Poprzez pry-
zmat przepisów ukazane zostały szeroko poszczególne aspekty 
funkcjonowania  kapituły katedralnej Wrocławia. Statuty uka-
zują  złożoną  drabinę hierarchii godności kapitulnych, wymie-
niają  i konkretyzują  zakres obowiązków  poszczególnych prała-
tów i urzędów. Kościół wrocławski był organizmem specyficz-
nym. O jego wyjątkowości  przesądzały:  przynależność admini-

stracyjna do metropolii gnieźnieńskiej przy jednoczesnym po-
zostawaniu diecezji poza granicami Królestwa Polskiego, 
wreszcie położenie kulturowe na styku wpływów niemieckich, 
czeskich i polskich. Czynniki te determinowały obraz wrocław-
skiej wspólnoty kościelnej. Jego odbicie odnajduje czytelnik 
w statutach kapituły. Wrocławska kapituła katedralna ogląda-
na poprzez pryzmat jej własnych praw stanowiła ze wszech 
miar oryginalne gremium duchowieństwa. Odmiennie niż 
w całej gnieźnieńskiej metropolii nie było w niej beneficjów  za-
strzeżonych jedynie dla szlachty. Każdy jednak kanonik winien 
był posiadać tytuł uniwersytecki. Wymagano, aby miał przynaj-
mniej trzyletnie studia. „Sapiencjalny" charakter gremium ka-
noników rzuca się wyraźnie w oczy. W odpowiedzi na ograni-
czenia polskich kapituł w stosunku do cudzoziemców kapituła 
katedry wrocławskiej zastrzegła sobie, by jej członkowie rekru-
towali się spośród ludności miejscowej. Wyjątek  jeśli chodzi 
0 pochodzenie i tytuły uniwersyteckie uczyniono jedynie dla 
książąt  i hrabiów. 

Statuty to nie tylko źródło do dziejów prawa, to także cen-
ny przyczynek do studium nad życiem codziennym i obyczaja-
mi wyższego kleru „rzeczpospolitej kościelnej" (tak bowiem 
zwą  statuty Ostrów Tumski). Zawarte w zwodzie praw przepisy 
odnoszą  się bowiem także do stroju codziennego i chórowego 
kanoników, regulują  również zasady savoir vivre'u  obowiązu-
jące  pomiędzy braćmi kanonikami. Nota  bene nieuprzejmość 
1 niegościnność wobec współbrata objawiającą  się nieodprowa-
dzeniem do drzwi na pożegnanie gościa karano karą  w postaci 
baryłki włoskiego wina na rzecz poszkodowanego. Liczne prze-
pisy dotyczą  zachowania się w chórze kapłańskim, celebracji 
mszy i liturgii godzin. Ze szczególną  uwagą  napomina się ka-
noników, aby nie opuszczali officium  chórowego i wspólnych 
obrad kapituły. Kapituła dbała również o ekologię, a właściwie 
o drożność oblewających  Ostrów wód Odry. Statuty zabraniały 
pod karą  wyrzucania śmieci do rzeki. Przepisy regulowały rów-
nież wymagania odnośnie wyposażenia domów w sprzęt prze-
ciwpożarowy oraz broń, proch i amunicję. Całość edycji do-
pełniają  aneksy z XVIII w. 

Wydanie należy pochwalić ze względu na wszelkiego ro-
dzaju zawarte w nim pomoce. Przede wszystkim edycja jest 
dwujęzyczna. Łacińsko-polska synopsa tekstu sprawia, że źród-
ło jest dostępne dla jak najszerszej rzeszy osób zainteresowa-
nych tematem. Cennymi aneksami, podnoszącymi  wartość wy-
dania, są  słownik osób, zawierający  biogramy kanoników, bi-
skupów, metropolitów i papieży oraz indeks osób i miejscowo-
ści. Cennym aneksem jest również słowniczek łacińsko-polski 
terminów prawnych i kościelnych, pozwalający  na poszerzenie 
znajomości terminologii. Całość zamyka kalendarz liturgiczny 
diecezji wrocławskiej z XIV/XV w. (na podstawie Chronologii 
B. Włodarskiego). Cennym dodatkiem są  również ilustracje 
[12 barwnych stronic w tekście], w większości reprodukujące 
w sposób wyraźny [!] tekst lub miniatury oryginału rękopisu, 
będącego  podstawą  wydania. 

Jeśli chodzi o dostrzeżone mankamenty edycji to dotyczą 
one w zasadzie spraw filologicznych.  Pierwsza to sposób prze-
kładu łacińskiego tytułu dominus  episcopus. Mniej więcej pier-
wsza połowa pracy zawiera przekład „pan biskup" (i tu zu-
pełna zgoda), jednak w drugiej połowie pojawia się terminolo-
gia „ksiądz  biskup". Nieco to zbyt współczesne, choć nie moż-
na przecież zaprzeczyć, że każdy biskup jest księdzem. Drugi 
zarzut dotyczy nazw osób i miejscowości w tłumaczeniu statu-
tów. Można byłoby spolszczyć zarówno imiona, jak i nazewnic-
two miejscowości zwłaszcza, że mamy indeks na końcu książ-


