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dużych sił i środków, toteż dotychczas ukazało się zaledwie pięć tomów obejmujących  regesty oryginalnych dokumentów 
papieskich ze zbiorów Archiwum Narodowego w Paryżu (орг. В. Barbiche), Dolnej Saksonii (opr. В. Schwarz) oraz z wszystkich 
archiwów angielskich (opr. P.N.R. Zutshi). 

Prezentowany tom w opracowaniu W. H i 1 g e r a jest szóstym z kolei. Poza serią  wyszła edycja regestów W. 
Z б 11 n e r a odnoszących  się do arcybiskupstwa magdeburskiego ze zbiorów Państwowego Archiwum w Magdeburgu. Edycja 
„Censimento Austriaco" zawiera w sumie 633 regesty z oryginalnych dokumentów przechowywanych w zbiorach austriackich. 
Wyszły one z kancelarii 15 kolejnych papieży poczynając  od Innocentego III (1198), a kończąc  na Benedykcie XI (1304 г.). Jeśli 
chodzi o typy, to zdecydowanie przeważają  Litterae  cum serico (48,8%) i Litterae  cum filo  canapis (43,9%), a Bulle stanowią 
zaledwie 0,3%. Regesty z lat pozostałych 1305-1417 znajdą  się w kolejnym tomie. Najwięcej oryginalnych dokumentów 
papieskich zachowało się w archiwach wiedeńskich, jak również w zbiorach Grazu, Klagenfutu,  Salzburga i innych już 
mniejszych ośrodków. Tylko dwa dokumenty pochodzą  ze zbiorów prywatnych. W tym czasie 12 dokumentów zmieniło 
właściciela i z Państwowego Archiwum w Wiedniu przekazane zostały — w ramach rewindykacji—do archiwów b. Jugosławii, 
ale Wydawca nie podaje już bliższych szczegółów o miejscu ich aktualnego przechowywania. Były to dokumenty odnoszące  się do 
ośrodków kościelnych Słowenii, można więc tylko domyślać się, że znalazły się w Lublanie. 

Edycja austriacka jest pod każdym względem wzorowa. Czytelnik znajdzie tutaj nie tylko obszerne streszczenie 
niemieckojęzyczne, fragmenty  inscriptia i dispositio  oraz formuły  datacyjne. Dalej znajduje się krótka charakterystyka 
zewnętrzna, ogólna informacja  o pieczęci, miejscu przechowywania (nie zawsze podano sygnaturę), wreszcie informacje 
0 miejscu wydania pełnego tekstu, jak również zestawienie edycji dotychczasowych regestów. Zrezygnowano natomiast 
1 chyba słusznie z przytaczania pełnej bibliografii  o każdym z dokumentów. W edycji zaledwie nikły procent stanowią 
dokumenty dotąd  zupełnie nie znane. Zdecydowana większość była wielokrotnie nawet wydana drukiem lub znane są  z edycji 
regestów. Zdeponowanie ich w archiwach dzisiejszej Austrii nie oznacza, że treść dokumentów dotyczy wyłącznie  Kościoła 
austriackiego. Z racji bowiem historycznych powiązań  monarchii Habsburgów spora część dokumentów odnosi się do 
różnych kwestii kościelnych w krajach sąsiednich,  zwłaszcza ziem dzisiejszej Słowenii oraz Czech, a w mniejszym stopniu 
Chorwacji lub Węgier. Dokument z 1273 r. (nr 480) dla arcybiskupa Ostrzyhomia Filipa jest o tyle istotny, że nie był dotąd 
znany nawet z regestu. Wyłącznie  zaś z przestarzałej edycji D. F a r l a t i e g o znany jest dokument Innocentego IV z 22IV 
1252 r. (nr 242) odnoszący  się do głośnego konfliktu  jurysdykcyjnego między arcybiskupstwami dubrownickim i barskim 
(Stari Bar w dzisiejszej Czarnogórze). Z bliżej nie wiadomych powodów został on pominięty w dyplomatariuszu 
T. S m i ć i k l a s a . 

Jeśli chodzi o nieliczne Polonica, to w regestach nie znajdujemy zaskakujących  materiałów. Dokument bowiem z 26 V1262 r. 
(nr 389) dla Władysława syna Henryka Pobożnego jest dobrze znany w naszej historiografii.  Na bliższą  uwagę może natomiast 
zasługiwać dokument z 1298 r. odnoszący  się do Bożogrobców miechowskich (nr 612a). Wydawca miał zresztą  pewne kłopoty 
z rozwikłaniem łacińskiej nazwy Miechowa, którą  hipotetycznie zrekonstruował jako Michov.  Dokument miechowski pochodzi 
—jako jeden z nielicznych w całej edycji — ze zbiorów prywatnych z Gumpoldkirchen i dopiero niedawno został opublikowany 
ale tylko w formie  regestu (Zwei Jahrtausende Postwesen, Vom cursus publicus zum Satelliten. Halbturn 1985, s. 37). Całość 
edycji regestów dokumentów ze zbiorów austriackich zamykają  szczegółowe indeksy. 

Jan  Leśny 

Акты социально-экономической истории Севера России конца XV—XVI в. Акты Соловецкого 
монастыря 1479—1571 гг. Сост. И. 3. JI и б e р з о и. Изд. „Наука", Ленинград 1988. 276 с. 
Акты социально- экономической истории Севера России конца XV—XVI в. Акты Соловецкого 
монастыря 1572—1584 гг. Сост. И. 3. JI и б e р з о н. Изд. „Наука", Ленинград 1990. 330 с. 

Obie omawiane publikacje są  zbiorem 885 dokumentów pochodzących  z archiwum klasztoru Sołowieckiego z lat 
1479-1584. Stanowią  w pewnym sensie kontynuację pracy Грамоты Великого Новгорода и Пскова (ред. С. H. В а л к, 
Москва 1949). Та ostatnia, jak wiadomo, została wydana z inicjatywy Б. Д. Г р е к о в а , który w 1916 r. na polecenie 
Komisji Archeograficznej  zbadał archiwum sołowiećkie, a następnie w 1917 r. przewiózł jego zasadniczą  część do Permu. Do 
tego zbioru włączono  wtedy 27 aktów sołowieckich z XV w., tj. z okresu niezależności politycznej Nowogrodu, w których 
klasztor Sołowiecki występuje jako jeden z kontrahentów, a także 14 dokumentów dotyczących  obszarów, w których posiadanie 
klasztor wszedł w latach późniejszych. Warto tu nadmienić, że jeden z aktów sołowieckich XV w. został opublikowany przez 
H.C. Ч а e в a". 

Obszerna trzytomowa publikacja aktów dotyczących  północno-wschodniej Rusi pod redakcją  Б. Д. Грекова, С. С. В. 
Веселовского i Л. В. Черепнина, Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца ХЗV — начала 
XVI в. (Москва 1964) nie zawierała dokumentów sołowieckich. 

Akty sołowiećkie z XVI w. faktycznie  nigdy przedtem nie były publikowane. Wydano jedynie niektóre dokumenty, głównie 
dotyczące  historii Karelii2, oraz teksty nadań carskich. W tomie zawierającym  dokumenty z lat 1479-1571 zamieszczono 428 

1 Северные грамоты XV в. — Летопоись занятий Археографической комиссии. Ленинград 1929, вып. 35, № 32. 
1 Материалы по истории Карелии ХП—XVI вв., Петрозаводск 1941. 
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aktów, z czego 62 to dokumenty już uprzednio publikowane. Wśród pozostałych jest 225 oryginalnych dokumentów, 104 kopie 
z XVI w., 98 kopii z XVII w., 1 akt opublikowany został według wcześniejszej edycji. Spośród 457 dokumentów z okresu 1572 
—marzec 1584 г., tj. do śmierci cara Iwana IV Groźnego, 333 opublikowano na podstawie zachowanych oryginałów, 69 według 
kopiii XVI w., 58 według kopii XVII w., 2 z wcześniejszych wydań. 

Klasztor Sołowiecki był w XVI-XVII w. jednym z największych i zarazem najdalej na północ wysuniętym 
klasztorem Rosji. Posiadał liczne grunty orne, łąki,  lasy, łowiska, warzelnie soli, młyny, spichrze, budynki gospodarcze 
i mieszkalne na Półwyspie Kolskim oraz południowym wybrzeżu Morza Białego, w dorzeczu Onegi i dolnej Dźwiny, 
w Karelii i Kargopolu. Rozciągały  się tu „ziemie czarne", tj. grunty chłopskie, obłożone daninami i innymi powinnościami 
na rzecz państwa (ros. черносошное крестьянское землевладение). Chłopi rozporządzali  na ogół swoimi udziałami 
dość swobodnie, niekiedy mogli ję sprzedawać czy wymieniać na inne, a także przekazywać potomstwu. Istniały 
tu wspólnoty terytorialne — rodzaj gmin (ros. волость) z elementami samorządu,  jak np. wybór starosty i jego 
zastępców, obejmujące  gospodarstwa indywidualne na danym obszarze. Wielcy książęta  moskiewscy już w XIV 
w. zaczęli ograniczać swobody chłopów osiadłych na czarnych włościach, w ciąga  zaś XV w., a zwłaszcza w wieku 
XVI proces likwidacji tych ziem postępował coraz bardziej. Pod koniec XVI w. liczba czarnych włości w wielu 
rejonach kraju bardzo poważnie zmalała i jedynie na północy pozostało ich więcej. Poprzez liczne nadania książęce 
nastąpił  natomiast rozwój wielkiej własności typu feudalnorsenioralnego. 

Ogromne dobra ziemskie znalazły się w tym okresie również w posiadaniu klasztorów. Składały się na nie nadania monarsze, 
liczne darowizny, zabory ziem czarnych, nie wykupione zastawy za udzielone pożyczki. Szacuje się, że na przykład Ławra 
Troicko-Sergijewska, z której to w latach 1420-30 wyszła fundacja  klasztoru Sołowieckiego, w XVI w. zarządzała  niepraw-
dopodobnie wprost wielkim terytorium ok. 200 tys. hektarów3. Kościół prawosławny był jednak nie tylko największym 
właścicielem ziemskim w Rosji, ale również doskonałym gospodarzem. Wiek XVI był okresem rozkwitu ekonomicznego dóbr 
kościelnych. Pracowały w nich rzesze chłopów, sług i rzemieślników. 

Większość prezentowanych dokumentów z obu publikacji można podzielić na 2 grupy: akty pierwszej grupy odzwierciedlają 
wzajemne relacje chłopów, druga grupa aktów ukazuje ich stosunki z klasztorem Sołowieckim. Zasadniczą  część zbioru stanowią 
akty prywatne, a mianowicie: donacje 3/24, wyciągi  9/2, akty posiadałości 84/28, umowy 1/1, dzierżawy 1/0, przydziały 8/5, 
potwierdzenia wpłaty 38/162, testamenty 8/7, akty hipoteczne 28/9, akty kupna-sprzedaży 176/213, nadania 10/4, zamiany 12/1, 
zawiadomienia 1/0, odstępne 11/2, oświadczenia 3/4, intercyzy 1/2, o wpływach do budżetu 2/0, podziały 7/2, setnicze 1/1, 
protokoły sądowe  0/1, podziały ziemi 0/1, supliki 1 /1. Aktów publicznych jest 39 (30/9); są  to nadania, statuty i rozporządzenia 
wielkich książąt,  carów i urzędników carskich. 

Dokumenty ułożono w porządku  chronologicznym (w odróżnieniu od klasyfikacji  terytorialnej, jaka obowiązywała 
w archiwum sołowieckim). Akty wydano według oryginałów lub najlepiej zachowanej kopii. Litery wyniesione ponad linię tekstu 
i brakujące  wprowadzone zostały i uzupełnione w odpowiednich wyrazach. Litery, które wyszły z użycia zastąpiono  ich 
współczesnymi ekwiwalentami. W nawiasach kwadratowych umieszczone zostały fragmenty  tekstu trudne do odczytania lub 
zrekonstruowane z szerszego kontekstu. Opisane zabiegi redaktorskie znacznie ułatwiają  lekturę dokumentów. Obniżają 
jednakże zdecydowanie wartość publikacji dla badań paleograficznych  i językoznawczych. Nagłówek zawiera nazwę aktu, jego 
rodzaj, nazwiska kontrahentów oraz rodzaj wykonywanego przez nich zajęcia. Po nagłówku następuje legenda, która podaje 
informację  o miejscu przechowywania dokumentu i jego ogólną  charakterystykę. Jeśli akt opublikowano na podstawie kopii, 
w legendzie odnotowano datę jej sporządzenia.  Na pierwszym miejscu umieszczono informację  o tej kopii, która stanowiła 
podstawę do opublikowania określonego dokumentu. Przypisy znaleźć można po tekście aktu5. 

Zamieszczone w zbiorze akty pozwalają  prześledzić drogi i sposoby poszerzaniaposiadłości klasztoru Sołowieckiego. Nawet 
w okresie 1565-1572, gdy oprycznina doprowadziła do wyraźnego załamania ekonomicznego w centralnych rejonach Rosji, 
działalność gospodarcza klasztoru dowodzi normalnego funkcjonowania  i rozwoju podporządkowanych  mu obszarów. Wzrost 
liczby dokumentów w latach siedemdziesiątych  i osiemdziesiątych  XVI w. jasno świadczy o rozkwicie posiadłości klasztornych. 

Warto zaakcentować, iż analiza klasztornych zbiorów kopii XVII-XIX w., a także spisy zasobów archiwum sołowieckiego 
pozwalają  stwierdzić, że do naszych czasów w oryginale lub w kopiach dotrwały niemal wszystkie dokumenty sołowieckie6. 
Dzieje archiwum klasztornego przedstawione zostały w obszernym Wprowadzeniu archeograficznym  do niniejszej publikacji 
(tom zawierający  dokumenty z okresu 1479-1571). Tom obejmujący  akty z lat 1572-1584 zawiera ponadto indeksy nazw 
osobowych i nazw geograficznych,  słowniczek tematyczno-terminologiczny, wykaz wykorzystanych zbiorów i archiwów oraz 
systematyczny spis aktów wchodzących  w skład obu tomów. 

Sporym mankamentem publikacji jest fakt,  iż w indeksie nazw osobowych ujęto jedynie te, które występują  w dokumentach 
dotyczących  transakcji z udziałem klasztoru Sołowieckiego. W sytuacji, gdy poszczególne akty nie zostały opatrzone szerszymi 
komentarzami, utrudnia to pewną  identyfikację  wymienionych w nich osób. 

Unikatowy zbiór nigdy wcześniej nie publikowanych dokumentów klasztoru Sołowieckiego z końca XV-XVT w. ma 
szczególne znaczenie dla badań historii własności ziemskiej, ekonomiki i kultury północnej Rosji. Z pewnością  zainteresuje 
szerokie grono historyków, a także dialektologów, leksykologów, onomastpw i historyków języka. 

Bożena Hrynkiewicz-Adamskich 

5 J. К ł о с z o w s k i, Europa słowiańska w XIV-XV wieku. PIW, Warszawa 1984, s. 176. 
* Pierwsza liczba odnosi się do tomu zawierającego dokumenty z lat 1479-1571, druga zaś dotyczy aktów z okresu 1572-84. 
5 O zasadach wydawania innych rosyjskich aktów traktuje artykuł Л. В. Ч e р е п н и н , Публикации русских актов XIV-XVI вв. Археографический 

ежегодшс за 1971 год. Мошза 1972, с. 36— 49. 
6 В. Ф. А н д р е ев, Соловедкие акты, w: Новгородский частныйап\ХП—XVвв. Ленинград 1986* с, 61. 


