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rej wyniki opublikowano dopiero w 1919 r.) na nowo planowo 
spenetrowano archiwa z terenów byłego Królestwa Węgierskie-
go w poszukiwaniu źródeł do średniowiecznej historii Polski. 
Kryteria doboru, którymi kierował się wydawca, to oczywiście 
polski wystawca dokumentu, tematyka dotycząca  Polski i miej-
sce przechowywania źródła — terytorium średniowiecznych Wę-
gier. Wydawca przejrzał przede wszystkim pominięte przez człon-
ków ekspedycji węgierskiej archiwa dzisiejszej Słowacji, szczegól-
nie z terenów dawnych komitatów Spisz i Szarisz, chociaż kilka-
naście dokumentów dostarczyło także archiwum koszyckie (daw-
ny komitat Abauj). Bardzo zasobny w polonica okazał się także 
dział dokumentów i listów Węgierskiego Archiwum Krajowego. 
Ogółem pierwsza część zbioru liczy 106 dokumentów lub listów, 
w tym trzy zachowane jedynie w formie  wzmianek (numery 6, 8, 
55). Z tego jednolitego obrazu wyłamuje się tylko, stanowiąca  swoi-
stą  ciekawostkę, recepta lekarska wystawiona przez biskupa kra-
kowskiego Jana Radlicę (nr 23). Chronologicznie w skład kodek-
su wchodzą  cztery dokumenty z XIII w., 24 z XIV stulecia oraz 
78 dokumentów i listów pochodzących  z I połowy XV w. Omawia-
ne wydawnictwo jest tym cenniejsze, że spośród prezentowane-
go materiału udało się zgrupować aż 42 dokumenty dotychczas 
nie publikowane w ogóle, lub znane tylko z regestu (w znakomitej 
większości z XV w.); wśród nich 13 stanowi całkowicie indywidu-
alne odkrycie wydawcy. Nierzadko jednak i te akty, które były już 
wcześniej drukowane w całości, doczekały się wydania przy wyko-
rzystaniu lepszej podstawy źródłowej — oryginałów. Całość zamy-
ka bardzo przydatny indeks nazw osobowych i miejscowych. 

Drobne uwagi można odnieść do identyfikacji  niektórych 
osad, np. nr 38, przyp. 7 miejscowość Thopsza  to zapewne dzi-
siejsza Dobsina na północ od Roznavy. To samo spostrzeże-
nie tyczy się miejscowości Topszina  w innym dyplomie (nr 45, 
przyp. 8). Natomiast w przypadku parafialnego  Bretersdorfu  (nr 38, 
przyp. 9) być może idzie o dzisiejsze Bijacovce (niem. Betendorf) 
położone na wschód od Spiskiego Podgrodzia. W liście do staros-
ty zamku Makowica wspomniani zostali Wołosi de  Sborowa,  miej-
scowość tę uznano za nierozpoznaną  (nr 79, przyp. 3), tymczasem 
chodzi tu o osadę Zborov na północ od Bardiowa, leżącą  u pod-
nóża makowickiego zamku. W dokumencie nr 81 koszyccy kup-
cy mieli płacić należności celne nie w Lublinie, lecz, jak mnie-
mam, w Starej Lubowli (węg. Lubló). Z uzupełnień można jeszcze 
wskazać na przypuszczenie, że wzmianka nr 6, dotycząca  nadania 
Chmielowa dla Piotra z Dronowa, pomimo innej daty rocznej, 
odnosi się do dokumentu nr 7. Podsumowując,  otrzymaliśmy cen-
ną  dla badaczy i kompetentnie wydaną  publikację źródłową.  Po-
zostaje tylko oczekiwać na zapowiadany tom drugi, mający  objąć 
lata 1451-1500. 

D. K. 

Kazimierz Jas ińsk i , Jan T ę g o w s k i, Akta proce-
su joannitów  śląskich  z 1336 r. w sprawie sześcioletniej 
dziesięciny  papieskiej,  „Prace Naukowe WSP w Czę-
stochowie", Zeszyty Historyczne, z. 5, pod red. Mar-
celego A n t o n i e w i c z a i Marka C e t w i ń s k i e -
g o, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstocho-
wa 1998, s. 111-134. 

Źródło będące  przedmiotem omawianej publikacji prze-
chowywane jest w Głównym Archiwum Państwowym w Pradze, 
w zespole czeskiego wielkiego przeoratu zakonu joannitów. Jest 
to obszerny rotulus, na który składa się 17 kart pergaminowych, 

na których spisano akta sprawy dotyczącej  spłaty zaległej papie-
skiej dziesięciny vienneńskiej z lat 1326-1331 z dolnośląskich 
dóbr joannitów. Treść źródła była co prawda już wcześniej udo-
stępniona historykom, lecz tylko w formie  regestów (CDSil. t. IX, 
nr 98,1616; CDSil. t. XXIX: RS, t. VII, nr 5578-5580,5630). 

Całość jest instrumentem notarialnym sporządzonym  na 
polecenie legata papieskiego na Polskę Galharda de Carceribus 
2 V 1336 r. w Krakowie przez Mikołaja, syna Arnolda ze Strzelc, 
kleryka diecezji wrocławskiej i notariusza publicznego z nada-
nia cesarskiego. Proces poprzedziła, jak dowiadujemy się z tre-
ści rotulusa, petycja Henryka zwanego Kyczcinger,  komtura z Ło-
siowa na Dolnym Śląsku  (ówczesne księstwo brzeskie), poparta 
przez książąt  śląskich  Bolesława III brzeskiego i Bolka II opol-
skiego, w której proszą  o zmniejszenie nałożonej na dolnoślą-
skich joannitów dziesięciny, a to z racji dużych zniszczeń w do-
brach zakonu. Następnie mamy mandat papieskiego legata dla 
Mikołaja, dziekana kapituły kolegiackiej w Opolu, zalecający  mu 
przeprowadzenie procesu w tejże sprawie. Jeszcze tego samego 
dnia, w którym wystawiono dwa poprzednie akty, to jest 29 II 
1336 r. w Opolu, dziekan Mikołaj przystąpił  do czynności pro-
cesowych, ogłaszając  przeniesienie miejsca rozprawy do Brze-
gu, gdzie mają  być przesłuchani świadkowie sprowadzeni przez 
łosiowskiego komtura. Nastąpiło  to już 2 III 1336 r. Pośród 
12 świadków spotykamy joannitów z Oleśnicy Małej i Łosiowa, 
plebanów z Łosiowa i Różyna, a przede wszystkim świeckich mie-
szkańców okolicznych wsi należących  do zakonu św. Jana Jero-
zolimskiego Rotulus kończą  testacja i notarialne noty uwierzy-
telniające. 

Szczególnie cenne z badawczego punktu widzenia są  ze-
znania przywołanych świadków, które szczegółowo informują 
0 stanie ekonomicznym i sposobach gospodarki we wsiach kom-
turii oleśnickiej i łosiowskiej, wzmiankując  m.in. o klęskach ele-
mentarnych i szerzącym  się już wówczas w tamtejszych okolicach 
raubritterstwie, od którego to procederu nie stronili również 
1 książęta.  Zeznania niosą  także sporo wiadomości natury poli-
tycznej (wojny i mariaże) oraz socjologicznej (na przykład wiek 
i pamięć świadków). 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, chociaż w przedsta-
wionym źródle tej informacji  się nie znajdzie, że zabiegi ślą-
skich joannitów przyniosły im wymierny efekt,  gdyż uzyskali 
zmniejszenie nałożonej na nich kwoty o około jedną  trzecią  (RS, 
t. VII, nr 5631). 

D. K. 

Janusz Grabowski , Ze  studiów  nad dokumentami 
i kancelarią  Siemowita  III  księcia  mazowieckiego  (1342-
-1360), „Miscellanea Historico-Archivistica", 4,1994, 
s. 137-153 

Artykuł jest fragmentem  rozprawy doktorskiej, przygoto-
wywanej pod kierunkiem prof.  K. Jasińskiego, a poświęconej 
kancelariom książęcym  na Mazowszu w latach 1341-1381. Jest 
to okres istotny dla rozwoju kancelarii mazowieckich, a przy 
tym mało zbadany. Przed laty powitano pozytywnymi recenzja-
mi znakomitą  monografię  E. Suchodolskiej, Kancelarie  na Ma-
zowszu w latach 1248-1345. Ośrodki  zarządzania  i kultury,  Warsza-
wa 1977. Cieszyć się należy, że badania te są  kontynuowane. 

Autor w sposób zwięzły i uporządkowany  scharakteryzował 
rządy  Siemowita III, umiejętnie łącząc  zagadnienia dyplomatycz-
ne z dziejami politycznymi i administracyjnymi Mazowsza (tytula-


