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ukazał genezę i znaczenie tej drogi dla wymiany dóbr i idei. Zwraca szczególnie uwagę na fakt, który nie mieści się w tradycyjnym schemacie polskiej historiografii, a mianowicie, że księstwo świdnicko-jaworskie, ukształtowane właśnie wzdłuż
drogi podsudeckiej i z mieszkańcami w większości pochodzącymi z niemieckich Łużyc, najmniej etnicznie polskie, najdłużej zachowało swą niezależność od czeskich królów. Jest to jak gdyby potwierdzenie trafnie dobranego tytułu zbioru M. Cetwińskiego, chcącego ukazać mieszanie się kultur i przyczyny owego mieszania: Śląsk jako tygiel ludów, języków i kultur.
Autor dla przybliżenia pełniejszego obrazu owego mieszania przytacza także szkic poświęcony narodzinom antysemickich
stereotypów na Śląsku w XIV i XV w.
Omawiany tom i zaprezentowane w nim 25 studiów i szkiców M. Cetwińskiego wzbogaca i upowszechnia wiedzę
o średniowiecznym Śląsku. Wyniki badań autora w klarowny sposób dają się odczytać i zrozumieć. Z lektury książki przebija refleksja, iż przemiana językowa i kulturalna Ślązaków, ich narodowościowa transformacja, jest skutkiem świadomego wyboru miejscowej ludności. Wyboru wynikającego z chęci znalezienia nowych środków bardziej odpowiadających zmieniającym się, wskutek społecznego rozwarstwienia, dość egalitarnego pierwotnie, społeczeństwa śląskiego, stosunkom gospodarczym, politycznym i prawnym. Miejmy nadzieje, że zapowiadane pozostałe dwa tomy śląskiej trylogii M. Cetwińsiego
już niedługo ujrzą światło dzienne.
Gerard Kucharski
Kalisz-Poznań

Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, wydali Przemysław N o w a k i Piotr P o k o r a (z przedmową Stefana K. K u c z y ń s k i e g o ) , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. XVIII, 102 il. barwne.
Wydawnictwa źródeł średniowiecznych do dziejów Polski w ostatnich dziesiątkach lat przeżywają renesans, co z pewnością należy przyjąć z dużą satysfakcją. Mieliśmy okazję otrzymać dzięki temu reedycję szeregu tomów Pomników dziejowych Polski, Roczników Jana Długosza, kontynuację uzupełniającą Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, czy Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, a także Zbiór dokumentów małopolskich, Bullarium Poloniae i wielu innych nie mniej cennych wydawnictw.
Dwaj ambitni młodzi historycy z Krakowa i Poznania podjęli się trudnego zadania edycji źródła pisanego — dwóch dokumentów traktatowych strony polskiej pokoju mełneńskiego, z których jeden nie był dotąd publikowany, zaś drugi ogłoszony drukiem przez Macieja Dogiela jeszcze w XVIII wieku, posiada znaczne mankamenty. W wydawnictwie dokumentów
traktatowych zakonu krzyżackiego Ericha Weise'go pomieszczono jedynie dokumenty strony krzyżackiej1. Dokument główny traktatu mełneńskiego wystawiony przez stronę polsko-litewską, został wywieziony z Archiwum Głównego Akt Dawnych w 1940 r. przez Niemców i znajduje się obecnie w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, zaś dokument wstępny nadal znajduje się w AGAD w Warszawie. Gdy idzie o kopie tych dokumentów, to warto nadmienić o jeszcze jednym ich odpisie znajdującym się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (rkps III 233, s. 328-359). Edycję źródła
pisanego dopełnia publikacja wizerunków przywieszonych i zachowanych pieczęci wraz z ich opracowaniem.
Ze Wstępu wydawnictwa dowiadujemy się, że autorzy w różnych fazach powstawania dzieła korzystali z życzliwej pomocy wielu historyków polskich, niemieckich i litewskich, co przyczyniło się z pewnością do uzyskania wysokiej jakości
publikacji. Traktat pokojowy zawarty nad jeziorem Mełno 27 września 1422 r. jest o tyle interesujący, że był pierwszym,
w którym Królestwo Polskie odzyskało od państwa zakonu krzyżackiego w Prusach terytoria odpadłe od Polski jeszcze
w XIII wieku, a mianowicie tzw. terytorium nieszawskie oraz wsie na terenie Kujaw inowrocławskich, a mianowicie Orłowo,
Murzynno i Nową Wieś, które król Władysław Jagiełło zapisał następnie swej czwartej żonie Zofii Hoszańskiej. Nie były to
wielkie nabytki, ale wraz z dostępem do Wisły w okolicy Torunia stanowiły strategiczny punkt gospodarczy2. Większą korzyść z tego traktatu wyniosło Wielkie Księstwo Litewskie, bowiem uzyskało od Krzyżaków zrzeczenie się praw do Żmudzi.
Krótką przedmowę do tego wydawnictwa napisał Stefan K. Kuczyński, który w zwięzłym tekście docenił kompetencje
i znawstwo edytorskie obu autorów wydawnictwa. We Wstępie (s. VII-IX) autorzy informują o dotychczasowych osiągnięciach w dziedzinie wydawania traktatów i umów zawieranych między Polską a zakonem krzyżackim uzasadniając postawiony przed sobą cel podjęcia tej pracy edytorskiej, a także przedstawiając metodę jej realizacji. Kolejną częścią jest wykaz
skrótów (s. XI-XVII) będący jednocześnie wykazem wykorzystanych źródeł i literatury. Zasadniczą część pracy natomiast
stanowią: Edycja tekstów dokumentów (s. 1-13) i Edycja pieczęci (s. 15-99). Na końcu (s. 101) pomieszczony spis treści.
Przy edycji treści dokumentów Przemysław Nowak zastosował model porządkowania tekstu źródłowego widoczny
w wydawnictwie E. Weisego numerując punkty spraw poruszanych w traktacie. Taki zabieg z pewnością ułatwia korzystanie
ze źródła czyniąc go bardziej przejrzystym. Wydawca dokonał też innego zabiegu, a mianowicie druku obu dokumentów
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traktatu w dwóch równoległych kolumnach, co pozwala prześledzić zbieżności i różnice treści poszczególnych punktów obu
dokumentów. Na końcu pomieszczono przypisy (s. 12-13), które krótko i zwięźle informują o osobach i miejscowościach
odsyłając do odpowiednich wydawnictw, a także do pieczęci.
Edycję pieczęci wiszących przy obu dokumentach przygotował Piotr Pokora z Poznania. Przy dokumencie wstępnym
wisiało pierwotnie 8 pieczęci, z czego 2 nie zachowały się. Przy dokumencie głównym wisiało pierwotnie 120 pieczęci, z czego brakuje 9 (nr 4, 45, 74, 75, 83, 89, 91, 95, 118). O ile brak w tej liczbie pieczęci księcia Siemowita IV nie stanowi jakiejś
szczególnie bolesnej straty, to brak pieczęci książąt Iwana Włodzimierzowica Bielskiego, Iwana Siemionowica Druckiego,
zwanego Babą oraz Iwana Siemionowica Druckiego, zwanego Putiatą jest już dotkliwszy, bowiem nie dysponujemy wieloma egzemplarzami pieczęci tych osób. Prezentacja pieczęci składa się z reprodukcji oraz sześciopunktowego kwestionariusza: 1) identyfikacja właściciela pieczęci, 2) odczyt legendy, 3) opis wizerunku znajdującego się w polu pieczęci i identyfikacja herbu, 4) wielkość pieczęci, kolor wosku oraz materiał, na którym została przywieszona do dokumentu, 5) Informacje
0 literaturze, opisach i reprodukcjach oraz 6) uwagi o stanie zachowania, innych egzemplarzach, czasie funkcjonowania itp.
Identyfikacja właścicieli pieczęci była bardzo utrudniona z powodu tego, że liczba przywieszających pieczęcie do dokumentu głównego różni się od liczby wystawców i świadków. Kilka pieczęci się powtarza, jak np. sędziego inowrocławskiego
Jana dwa razy (nr 63 i 78), Jana ze Szczekocin (nr 32 i 77), czy zagadkowa pieczęć z herbem Topór (nr 17 i 107). Z zapowiedzianych w dokumencie głównym pieczęci 17 miast — pięciu w ogóle nie przywieszono, a po jednej zachował się tylko pasek pergaminowy. Nie wiemy zatem, czy pozostał on po pieczęci Kalisza, Sieradza, Sącza, Kościana, Wschowy, czy Wilna.
Dzięki tej publikacji mamy możność zapoznać się z wizerunkiem jednej z najstarszych pieczęci miasta Lwowa (nr 112),
a także po raz pierwszy na światło dzienne wydobyta została pieczęć księcia smoleńskiego Iwana Światosławica (nr 87), której wyobrażenie napieczętne różni się znacznie od znaku na tarczy herbowej jego brata Fiodora, obecnego na soborze
w Konstancji3. Niektóre z tych pieczęci znane były dotąd dopiero z późniejszych odcisków, jak np. pieczęć kasztelana rypińskiego Jana z Kretkowa, h. Dołęga (nr 37), autorzy kompendium o herbach szlachty polskiej znają dopiero z 1430 roku, czy
kasztelana santockiego Jana Głowacza z Graboszewa i Leżenic, h. Nałęcz (nr 39) 4 .
Mimo tych trudności Piotr Pokora wywiązał się ze swego zadania znakomicie, odczytując prawie bezbłędnie legendy
pieczęci, jak również identyfikując herby właścicieli pieczęci. Tym niemniej, jest pewna liczba pieczęci, których właścicieli
nie udało się wspomnianemu autorowi ustalić — najczęściej z powodu defektu legendy i wizerunku napieczętnego.
Jednakże przynajmniej dwie z tych osób możemy zidentyfikować, a mianowicie wspomnianego właściciela pieczęci 63
1 78, którym jest sędzia inowrocławski Jan Rosiejowski, syn sędziego sieradzkiego Wacława Rosiejowskiego herbu Oksza
z Dobrej. Sobiesław Szybkowski, który najwięcej uwagi poświęcił tej postaci, datował wstąpienie Jana na urząd sędziego
inowrocławskiego między 27 V 1421 a 25 VI 1424 r. 5 Na podstawie publikacji tej pieczęci z całą pewnością możemy zacieśnić tę datę ustalając terminus ad quem na moment wystawienia dokumentu traktatu, czyli 27 IX 1422 r. Z pewnością Jan
Rosiejowski uzyskał urząd sędziego inowrocławskiego nieco wcześniej, bowiem jeśli zważymy, iż Jan uczestniczył w wyprawie przeciw zakonowi krzyżackiemu, to przystępował do niej już jako sędzia, gdyż miał w trakcie jej trwania sporządzony
tłok pieczęci z taką tytulaturą. Kampania wojenna rozpoczęła się koncentracją wojsk polskich w Wolborzu dnia 2 VII
1422 r., skąd 14 lipca Władysław Jagiełło wysłał krzyżakom wypowiedzenie wojny6.
Drugą dającą się zidentyfikować osobą jest właściciel pieczęci nr 44, której legendę P. Pokora odczytał: S(igillum) pauli
de [...]adzonovo. Trudność sprawiała nie tylko niepełna legenda pieczęci, ale też zupełnie zagnieciony wizerunek herbu. Na
podstawie zachowanego fragmentu przydawki posesjonatywnej możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa identyfikować
właściciela tej pieczęci z Pawłem z Radzanowa, Tarnoszyna i Niszczyc herbu Prawda, późniejszym wojewodą bełskim7.
Pragnę też wskazać na biogram właściciela pieczęci nr 47, Andrzeja Ciołka z Żelechowa, autorstwa A. Supruniuk8.
Mam też pewne drobne uwagi co do odczytu legend na pieczęciach książąt litewskich, a mianowicie napis na pieczęci Świdrygiełły (nr 79) rozpoczyna nie litera „П" lecz, jak to już zauważył Marian Gumowski, krzyż na półkolu podobnym do litery
„n", a dopiero następnie czytamy „п(еча)ть" 9 . Podobną niedokładność możemy odczytać w legendzie pieczęci kniazia Fiodora Korybutowica (nr 85), która według P. Pokory brzmi,ДЕЧАТЬ КН(я)ЗЯ ФЕТЬК(о) B(a?) К(о)РИБ(у)ТОВ(и)ЧА".
Jednakże, gdy uważnie przeczytamy ten napis, to zauważymy iż ostatnie słowo nie ma na końcu litery „A".
Podobną usterkę ma odczyt na otoku pieczęci Jerzego Lingwenowica (nr 86), gdzie odczytano: ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ
ЮР1ЬЯ СЕМЕНОВИЧА, a tymczasem winno być ПЕЧАТЬ КНЯЗЯ ЮРЬ(и)А СЕМЕНОВИЧ(а ).
Niniejsza publikacja wizerunków pieczęci książąt litewskich uświadamia nam jak podchodzić do znaku napieczętnego.
Oto bowiem rodzeni bracia Aleksander Olelko Włodzimierzowic (pieczęć nr 82) i Andrzej Włodzimierzowic (nr 84) mają
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na pieczęciach inne znaki, co świadczyłoby o braku jeszcze wtedy związku między pokrewieństwem a wspólnotą herbową.
Nie wiemy też jak traktować pieczęcie książąt Świdrygiełły Olgierdowica (nr 79) i Zygmunta Kiejstutowica (nr 80) — czy
mamy tu do czynienia z pieczęciami konnymi, czy też z nawiązaniem do herbu Pogoń. Jeżeli miał to być znak Pogoni, wówczas należy zwrócić uwagę na to, że koń na pieczęci Świdrygiełły zmierza w lewą stronę, zaś na pieczęci Zygmunta w prawą,
co by świadczyło o nie ugruntowanych jeszcze regułach heraldycznych. Zaskakuje jednak podobieństwo znaków innych braci występujących w tym traktacie, a mianowicie Siemiona i Michała Iwanowiców Holszańskich (nr 88 i 89), gdzie obaj mają
na pieczęciach wyobrażenie hipocentaura, który z czasem stanie się herbem książąt Holszańskich. W porównaniu z pieczęciami książąt litewskich z XIV wieku pieczęcie na akcie pokoju mełneńskiego, są jednostronne, a legenda mieści się w otoku pieczęci, pomimo zachowania alfabetu i języka ruskiego 10 .
Kończąc pragnę podkreślić, że powyższe uwagi w żadnej mierze nie mają na celu umniejszyć znakomitej wartości
wspomnianej publikacji źródłowej, a co najwyżej przyczynić się choćby tymi kilkoma drobiazgami do lepszego rozpoznania
tego źródła. Dodam jeszcze na koniec, że tak dobry i sprawdzony niniejszą publikacją zespół edytorski należy zachęcać do
podejmowania dalszych edycji źródeł.
Jan Tęgowski
Uniwersytet w Białymstoku
Instytut Historii

Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz = Kronika klasztoru kanoników regularnych (Św. Augustyna) w Kłodzku, edidit = wydał Wojciech M r o z o w i c z , Wratislaviae = Wrocław 2003, ss. 371.
Jedną z bardzo znaczących bolączek współczesnej mediewistyki polskiej jest brak zakrojonych na większą skalę nowych
przedsięwzięć edytorskich. Brak ten jest szczególnie widoczny na Śląsku, gdzie zachował się stosunkowo największy na ziemiach polskich korpus źródeł średniowiecznych. Charakterystyczne jest także, że w okresie po 1945 r. nie została wydana
ani jedna średniowieczna kronika klasztorna; działalność edytorska dotyczyła kronik ogólnopolskich lub regionalnych oraz
mniejszych form dziejopisarskich, głównie roczników. Tymczasem podjęcie zakrojonej na dużą skalę akcji edycji źródeł historiograficznych dotąd nie wydanych drukiem, lub też wydanych w sposób nie odpowiadający obecnym wymaganiom naukowym, stanowi pilne i ważne zadanie badawcze. Szczególnie dotkliwy jest brak edycji dziejopisarstwa klasztornego i miejskiego, stosunkowo dobrze rozwiniętego już w XIV, a zwłaszcza w XV w.
Dlatego z dużą satysfakcją powitać trzeba edycję źródłową przygotowaną i wydaną przez Wojciecha Mrozowicza. Jest
to pierwsza edycja kroniki klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Kłodzku. Dotychczas znana ona była tylko
z opublikowanych niewielkich fragmentów, i to z nienajlepszych rękopisów. Teraz otrzymaliśmy jej pełną edycję, na dodatek opartą na oryginale, szczęśliwie i nieoczekiwanie odnalezionym w 1980 r.
Środowisko kanoników regularnych na Śląsku odznaczało się w XV w. szczególną aktywnością dziejopisarską — kroniki spisywane były w obu najważniejszych klasztorach, wrocławskim i żagańskim. Zostały one wydane w XIX w. przez badaczy niemieckich i od tej pory nie pojawiła żadna nowa edycja śląskiej kroniki klasztornej. Wydanie przygotowane przez
Wojciecha Mrozowicza uzupełnia zatem wysiłki XIX-wiecznych wydawców. Robi to też w sposób znakomity. Poziom edytorski, staranność skolacjonowania tekstu oraz aparatu krytycznego są bez zarzutu. Nie tylko spełniają wszystkie wymogi
współczesnego edytorstwa, ale wręcz określają nowy, bardzo wysoki oraz, co ważne, przyjazny dla czytelnika, standard.
Kompetentna przedmowa prezentuje tradycję rękopiśmienną oraz omawia wszystkie niezbędne zagadnienia związane z autorstwem, źródłami, kompozycją i zawartością kroniki.
Inicjatorem i pierwszym autorem kroniki był wybitny, reformatorski prepozyt klasztoru (od 1456 r.), Michał Czacheritz, kontynuatorem zaś, aż do 1524 r., jeden z kanoników. Pierwsza część kroniki ma charakter typowego dla epoki katalogu dostojniczego. Przedstawia, w kolejności prepozytów, początki i rozwój klasztoru kłodzkiego (fundowanego w 1349 r.)
do 1456 r., czyli objęcia urzędu przez Czacheritza. Niewątpliwie najciekawsza jest część druga, obejmująca lata rządów Czacheritza w klasztorze, do jego śmierci w 1489 r. Dysponując ogromnym zasobem materiałów źródłowych, a przede wszystkim własnymi obserwacjami jako uczestnik wydarzeń — Czacheritz przedstawił świetną panoramę dziejów ziemi kłodzkiej,
a przede wszystkim swojego klasztoru. Ten właśnie aspekt kroniki ma nieocenioną wartość. Będąc w zasadzie swego rodzaju pamiętnikiem rejestrującym współczesne autorowi wydarzenia stanowi ona niezastąpione źródło do poznania życia codziennego w późnośredniowiecznym klasztorze kanoników regularnych, co zazwyczaj nie jest dostępne badaczowi. Co więcej, ukazuje ona bardzo ciekawy poznawczo okres prób wprowadzenia reform w tym klasztorze. Zderzenie wysiłków reformatorskich z bezwładem tradycji i przyzwyczajeń, obserwacja powstających na tym tle konfliktów, trudności, przed jakimi
stają reformatorzy, ma nieocenione znaczenie dla zrozumienia życia zakonnego. Ponadto kronika ta wpisując się w tradycję
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