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Autor nie ustrzegł się również powtórzeń, omawiając różne aspekty działalności bardzo aktywnego szpiega, mieszczanina
toruńskiego, Pietrasza Czyresa. Brak w tym konsekwencji, skoro S. Jóźwiak wcześniej stwierdził (s. 132), że materiałów
źródłowych o Czyresie zachowało się wyjątkowo dużo i było w czym wybierać.
Ponownie budzi też wątpliwości konstrukcja pracy oraz sposób podejścia do informacji źródłowych. Autor jakby nie
zwrócił uwagi, że wiele wiadomości wywiadowczych, gromadzonych dla Krzyżaków wcale nie miało poufnego charakteru,
co więcej, nie wymagało chyba specjalnych zabiegów dla ich pozyskania. Wystarczyło pojeździć w roli kupca po kilku miejskich targowiskach, aby zorientować się, co i jak ludzie mówią. Autor konsekwentnie nie komentował informacji wywiadowczych, które swobodnie można było traktować jako plotki lub pogłoski, nie podlegające weryfikacji. Oczywiście dostrzegł wątpliwą jakość takich informacji, uznał jednak, że „takie doniesienia [...] przez władze zakonne były traktowane poważnie" (s. 191), chociaż później zaznaczał, że Krzyżacy liczyli się z marną jakością zdobywanych wiadomości (s. 239), co
nie uchroniło ich przed nierzadkim uznawaniem informacji fałszywych za prawdziwe (s. 240). W zestawieniu wnioski te
brzmią nieco osobliwie. Zabrakło też wyodrębnienia tzw. „białego wywiadu", którym tak naprawdę parała się większość wywiadowców krzyżackich.
Trudno też zgodzić się z konstatacją Autora, że książę Witold był informatorem krzyżackim, ponieważ czasem powiadamiał ich o nastrojach politycznych w Królestwie (s. 185). Należy odróżniać działalność agenturalną od działalności politycznej, a Witold właśnie ze względów politycznych podzielił się z Zakonem wiadomościami, które posiadał skądinąd.
Swiadome zaniechanie przez S. Jóźwiaka próby weryfikacji danych wywiadowczych jednocześnie z ich omawianiem ma
jeszcze inne konsekwencje. Po pierwsze — stwarza wrażenie, że nie została do końca przeprowadzona krytyka źródeł, po
drugie — pozwala tylko w niewielkim stopniu podjąć niezwykle ciekawy problem wpływu informacji wywiadu na politykę
zakonną, po trzecie wreszcie — sugeruje, że autor bez zastrzeżeń wierzy, iż np. podstoli ziemi dobrzyńskiej mógł w 1409 r.
nieświadomie (sic!) wyjawić Krzyżakom plany militarne strony polskiej (choć w rzeczywistości napomknął on o zbliżaniu się
polskiej armii pod wodzą króla), albo, że jacyś chłopi dowiedzieli się w Pułtusku o szczegółach przygotowań wojennych armii litewskiej, o czym donieśli Krzyżakom.
W rozdziale czwartym — Działalność kontrwywiadowcza S. Jóźwiak skupił się na sposobach zapobiegania aktywności
wywiadowczej przeciwników w państwie zakonnym. Pokazanie konkretnych rozwiązań praktycznych ma dużą wartość poznawczą. Podobnie należy ocenić odkrycia w sprawie podejmowania czynności prewencyjnych przeciw aktywności opozycyjnej poddanych krzyżackich, zwłaszcza metod wykrywania i rozbijania spisków. Potwierdziła się również głoszona od jakiegoś czasu teza historiograficzna o wielkim zaskoczeniu, którego doznali Krzyżacy bezpośrednio po klęsce pod Grunwaldem, kiedy wiele miast i zamków bez walki poddało się armii Jagiełły. S. Jóźwiak wykazał się przy tym godną uznania dociekliwością badawczą i umiejętnością wnikliwej analizy źródeł, w których interesujące go informacje często były zawarte
w sposób pośredni lub wręcz ukryty.
W rozdziale piątym — Wiarygodność pozyskiwanych informacji i efektywność wywiadu krzyżackiego — autor dokonał nie
tyle weryfikacji znanych mu źródeł wywiadowczych, co raczej pokazał troskę Krzyżaków o jej przeprowadzenie. Temu także
miało służyć sprawdzanie informatorów. S. Jóźwiak zdołał jednak uchylić się od bardziej jednoznacznej odpowiedzi na sformułowane w tytule rozdziału problemy, chociaż wydaje się, że uznał wywiad krzyżacki za sprawny. Brakuje jednak dla tego
wniosku badań porównawczych. Efektywność wywiadu autor potraktował jako cechę niesprawdzalną, stąd wysnute przypuszczenia tak naprawdę niewiele wniosły. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że całość poruszanego zagadnienia została przez
S. Jóźwiaka zaniedbana, z dużą stratą dla kompletności pracy.
Na koniec należy podkreślić, że praca ma duże znaczenie naukowe ze względu na oryginalność podjętego tematu, co
nadaje jej pionierskie znaczenie. Nie można odmówić autorowi wykonania solidnej kwerendy archiwalnej oraz wnikliwej
analizy źródeł. Główną słabością pracy wydaje się jej zubożenie o istotne wątki, pozwalające na dokładniejszą ocenę rzeczywistej efektywności wywiadu krzyżackiego. Zabrakło indeksów oraz, o czym była już mowa — opracowań statystycznych.
Wojciech Kozłowski
Warszawa
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mann (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, Bd. 29), Münster-New
York-München-Berlin 2003, ss. 1109.
Badaczom późnośredniowiecznych dziejów Sląska, a zwłaszcza historykom Wrocławia Piotr Eschenloer jest kimś równie bliskim jak Jan Długosz mediewistom (i nie tylko) studiującym historię Polski. I, jak się zdaje, porównanie między
współczesnymi sobie (niemal rówieśnikami) kronikarzami i sekretarzami na tym się nie kończy. Są bowiem uprawnione
również porównawcze rozważania nad ich rolą w życiu politycznym i w administracji — Długosza w Polsce i kościele krakowskim, Eschenloera we Wrocławiu i władzach tego miasta, a nade wszystko nad trwającym po dzień dzisiejszy wpływem
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obydwu na historyków. O ile jednak ogrom dzieła Długosza jest coraz lepiej rozpoznany1, a wielki dziejopisarz jest oczywistym i nieskrywanym „opiniotwórcą", którego poglądy, historiozofia i metody pracy są analizowane w krytycznych studiach,
0 tyle w przypadku Eschenloera wpływ jego wizji dziejów Wrocławia i Śląska w drugiej połowie XV w. na interpretacje historyków, począwszy od Klosego a na najnowszej syntezie Historii Wrocławia2 kończąc, nie jest w pełni uświadamiany i nie
stał się dotąd przedmiotem badań. A jest to wpływ przemożny i w zasadzie nie do uniknięcia. Mamy bowiem do czynienia
nie tylko z kronikarzem, który w dwu różniących się między sobą dziełach — łacińskiej Historia Wratislaviensis i niemieckiej
Geschichte — pozostawił nam niezwykle szczegółowy obraz sytuacji politycznej stolicy Śląska w czterdziestoleciu
1439-1479, a więc w okresie największej jej niezależności politycznej, ale także z pisarzem miejskim, szefem wrocławskiej
kancelarii, a więc wytwórcą znaczącej części dokumentów, które powinny przecież pełnie rolę podstawowego narzędzia
w krytycznej analizie jego dzieła kronikarskiego. Co więcej, nie tylko „myślimy Eschenloerem", przejmując jego rekonstrukcję zdarzeń, jego język i jego światopogląd, ale również zbyt często czynimy to bezrefleksyjnie, ponieważ do tej pory historycy nie poświęcili mu należytej uwagi jako kronikarzowi i uczestniczącemu w sprawowaniu władzy pisarzowi
miejskiemu.
Życie urodzonego w latach 20. XV w. w rodzinie kupca norymberskiego Piotra Eschenloera może być przykładem wielu innych, podobnych karier synów mieszczańskich, którzy — okazawszy się zdolnymi studentami — po uzyskaniu mistrzostwa sztuk wyzwolonych obejmowali posadę nauczycielską w szkołach miejskich, potem zostawali tych szkół rektorami,
wreszcie pisarzami miejskimi i szefami miejskich kancelarii. Gunhild Roth prześledziła kolejne etapy życia Eschenloera —
od przyjścia na świat w Norymberdze, przez studia w Lipsku i Erfurcie i lata kariery w szkole w Zgorzelcu — znacznie dokładniej, niż uczynili to przed nią dawni historycy Wrocławia: Samuel Beniamin Klose, Gustaw Adolf Stenzel, Alwin
Schulz, Georg Korn, a zwłaszcza Hermann Markgraf, ustalając wiele szczegółów dotyczących jego rodziny i jego pierwszego
małżeństwa w okresie zgorzeleckim, a przede wszystkim jego studiów. Te ostatnie są szczególnie ważne, bowiem, jak świadczy o tym spuścizna Eschenloera i co podkreślali już dawniejsi badacze, mamy do czynienia z autorem dobrze wykształconym i świetnym pisarzem języka niemieckiego, a ponadto znakomicie władającym łaciną utalentowanym tłumaczem obu języków. Już powyższa wyliczanka biografów wrocławskiego kronikarza, którą można by tylko niewiele wzbogacić o kilkoro
badaczy nam współczesnych, głównie zresztą germanistów z wykształcenia (Josefa Joachima Menzla, Volkera Honemanna
1 samą autorkę omawianej pracy), jest wymownym dowodem niezasłużonego braku zainteresowania, jakim „cieszył się",
Eschenloer.
Nie miał on też szczęścia do edytorów. Edycja Roth jest drugim, a pierwszym kompletnym, wydaniem Geschichte, której pierwszy wydawca, Johann Gottlieb Kunisch3, opublikował nie tylko jej wersję skróconą, ale opartą głównie na późnej,
siedemnastowiecznej kopii. Z kolei chętniej przez historyków wykorzystywana, bo i znacznie łatwiej w bibliotekach dostępna, łacińska Historia..., opublikowana przez Markgrafa w 7 tomie Scriptores rerum silesiacarum (1872), mimo wysokiego poziomu tej edycji jest tylko kadłubem Eschenloerowego dzieła, pozbawionym — zgodnie z dziewiętnastowieczną modą na
wypreparowywanie z kronik ich części oryginalnych i czysto autorskich — jej niezwykle istotnych członów: nieodnoszącej
się do Wrocławia i Śląska partii kroniki, zależnej od Historia Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego i ogromnej partii
dokumentów, włączonych w tekst kroniki w porządku chronologicznym, które Markgraf opublikował oddzielnie jako Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter Georgs von Podiebrad 4.
Roth postawiła sobie trudne zadanie — przygotować edycję, która zadowoliłaby nie tylko historyków, ale także (a odnoszę wrażenie, że przede wszystkim) germanistów — badaczy średniowiecznego języka niemieckiego i literatury niemieckiej, dla których dzieło Eschenloera jest wielce pożywnym i smakowitym daniem. Jej wiele lat prowadzone, żmudne i bardzo staranne kwerendy i badania doprowadziły do ustalenia najlepszej podstawy wydania, jaką jest bez wątpienia rękopis
z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu IVF 151a, nie będący wprawdzie, wedle przekonującej analizy wydawczyni, autografem, ale skorygowaną przez autora redakcją przetłumaczonej przez niego w połowie lat siedemdziesiątych wcześniejszej wersji łacińskiej (obejmującej lata 1438-1472), uzupełnionej o noty wprowadzające bądź konkludujące cytowane dokumenty i korespondencję, kontynuowaną aż do roku 1479 (zmarł w 1481 r.). Korekty Eschenloera powstały w związku z zamówieniem przez radę miejską „eleganckiego", przeznaczonego do biblioteki rady rękopisu (rps. z Archiwum Państwowego we Wrocławiu E 14), który w edycji Roth pełni rolę pomocniczą, przede wszystkim przy rozwiązywaniu skrótów i ustalaniu formy ortograficznej zapisu. Ten pierwszy rękopis po śmierci autora wdowa po nim przekazała prawnemu opiekunowi
swoich dzieci, Heinzowi Dompnigowi, jednemu z najpotężniejszych ludzi w mieście5.
Przekonująco wywiedzione czas i etapy powstawania obu wersji kroniki wrocławskiej i odtworzona historia dwu najstarszych rękopisów są ważnym ustaleniem badawczym, pozwalającym wreszcie rozstrzygnąć kilka kwestii związanych z za-
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Por. choćby ostatnio: M. Koczerska, Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455), Warszawa 2004.
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Por. M. Goliński, Wrocław od połowy XIII do początków XVI wieku, w: C. Buśko, M. Goliński. M. Kaczmarek, L. Piątkowski, Historia Wrocławia,

1.1, Od pradziejów do końca czasów habsburskich, Wrocław 2001.
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Peter Eschenloer's, Stadtschrebers zu Breslau Geschichten der Stadt Breslau oder Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440-1479, 2 vol., Breslau
41827-1828.
4

W 7 i 8 tomie Scriptores rerum Silesiacarum (Breslau 1873,1874) — dokumenty z lat 1454-1469. Z późniejszych lat znalazły się w edycji B. Krontha-

la i H. Wendta, Politische Correspondenz Breslaus im Zeitalter des Königs Matthias Corvinus. Erste Abteilung 1469-1479, w: Scriptores rerum Silesiaca-

rum, 1.13, Breslau 1893.
5
Kres jego potędze (był mianowanym przez Macieja Korwina starostą księstwa wrocławskiego) położyła śmierć króla — został oskarżony o zdradę
i korupcję i w lecie 1490 r. ścięty na Rynku.
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leżnościami i różnicami między tymi wersjami, a przede wszystkim niepewność co do motywów podjęcia pracy nad tekstem
niemieckim. W obu wersjach są one wyłożone przez Eschenloera na samym początku i identycznie (tekst niemiecki jest tłumaczeniem łacińskiego): miłość do miasta, spoczywający na autorze obowiązek, pragnienie dania prawdziwego świadectwa
„o tym, co wydarzyło się w tych trudnych czasach". Celem naczelnym jest nauka płynąca z kroniki dla wrocławian — mają
strzec zgody wewnętrznej, jako że nadrzędne dobro wspólne jest jedynym środkiem pozwalającym zwyciężyć herezję Czechów. Honemann, który analizował różnice między obiema wersjami, doszedł do wniosku, iż Historia jest przede wszystkim
dokumentacją faktów historycznych (a więc rodzajem memoriale), wzbogaconą o elementy kronikarskiego wykładu, ale jeszcze in statu nascendi, bez finalnej redakcji, opracowaną na prywatny użytek, a nie na zlecenie władz i w celu jej upublicznienia. Niemiecka Geschichte miałaby być tymczasem wersją adresowaną do mieszczan, a nade wszystko do rady miejskiej,
co więcej, kroniką oficjalną6. Edycja Roth pozwala na pełną weryfikację tej tezy dzięki jeszcze jednemu ważnemu zabiegowi badaczki. Piętnastowieczny rękopis zawierający Historia Wratislaviensis (MS R 591 ze zbiorów dawnej Stadtbibliothek
Breslau) jest dziś zaginiony, ale we wstępie do wydania Geschichte znajdujemy niezwykle dla badań dzieła kronikarskiego
Eschenloera przydatną (wręcz niezbędną) rekonstrukcję tekstu —jak pamiętamy, spreparowanego przez Markgrafa.
Tego rodzaju i innych narzędzi badawczych zyskujemy w tej edycji więcej. Poza wypisami źródłowi i opracowaniami
odnoszącymi się do samego Eschenloera i jego pracy w radzie miejskiej i w kancelarii stacjonującego rok w mieście Macieja
Korwina (m.in. zestawienie genealogiczne dzieci z pierwszego i drugiego małżeństwa, lista jego podróży „służbowych", wypisy źródłowe pozwalające szacować jego zarobki czy przywilej Macieja Korwina dla niego na pobranie 8 stosów drewna
opałowego i budowlanego, czy wreszcie, pochwały, jakie go spotykały za wyjątkową sprawność językową), są to szczególnie
cenne: 1. zestawienie i krótkie omówienie wszystkich znanych (a więc także dziś zaginionych) rękopisów średniowiecznych
1 wczesnonowożytnych zawierających jego Geschichte; 2. stricte chronologiczna rekonstrukcja wydarzeń, zdarzeń itd. między
2 lutym 1456 (dzień śmierci biskupa Nowaka; Eschenloer objął swój urząd pisarza miejskiego w 1455 r.) a 8 grudnia 1459,
zanotowanych w Geschichte z reguły w takim porządku chronologicznym, w jakim docierały one do wiedzy autora. Natomiast dosyć ogólna chronologia dziejów Sląska i Wrocławia od momentu ich przejścia pod panowanie króla czeskiego do
roku 1500 (s. 113-115) jest, jak się wydaje, przeznaczona przede wszystkim dla germanistów.
W raczej zwięzłym, jeśli przymierzyć go do rozmiarów samej Geschichte, wstępie rozbudowana jest część ściśle edytorska, dobrze objaśniająca zasady (pisownia, interpunkcja itd.) przyjęte w tym wydaniu. Historyk, a pewnie i historyk literatury, pozostaną jednak mocno zawiedzeni szczupłością miejsca przeznaczonego na historiograficzne rozważania nad dziełem
i jego autorem. Roth zdaje się zresztą odżegnywać od przyjmowania na siebie zadań edytora-historyka. Zamieszczona
przez nią bibliografia jest nazbyt skromna i selektywna. Przypisom tekstowym towarzyszą z rzadka tylko i w dodatku niezwykle oszczędne przypisy rzeczowe — najczęściej nie są objaśniane ani osoby, ani zdarzenia czy sytuacje (jeśli pominąć te,
które są znane skądinąd, jak komety czy śmierć władcy). Trudno zresztą formułować w tym miejscu pod adresem wydawczyni zarzut — opracowanie takich przypisów wymagałoby albo jeszcze kilku lat pracy, albo zaangażowania pokaźnego zespołu pomocników. Ale, dodajmy, nie najlepiej zredagowane indeksy — osobowy i miejscowości — nie ułatwiają poruszania się w gąszczu osób, w większości znanych (a i to nie wszystkie) jedynie szczupłemu gronu historyków późnośredniowiecznego Wrocławia. Układając je zastosowano bowiem — jak podejrzewam — metodę elektroniczną wyboru imion własnych, po czym niektóre uwspółcześniono, nie zawsze podając formy oryginalnego zapisu, albo, przeciwnie, pozostawiano je
bez zmian, kiedy można je było uwspółcześnić. Ponieważ z reguły nie ma w indeksach żadnych poza nazwą własną objaśnień, są one zarezerwowane w zasadzie tylko dla badaczy dobrze znających kronikę Eschenloera i sytuację polityczną na
Sląsku i w Europie środkowej w drugiej połowie XV w. Trzy przykłady z otoczenia i dworu Macieja Korwina dobrze ilustrują kłopoty w posługiwaniu się nimi. Żona króla (objaśniona w przypisie rzeczowym, s. 954) figuruje w indeksie jako: Beatrice v. Aragon, Beatrix, s. juncfraw, königin (a więc bez informacji w jakim państwie królowa i czyja żona), jedna z dam dworu
wyłącznie jako Nicklasynne v. Limpach, herczugynne (a więc tylko tak jak w tekście), podobnie jak pan (Herre) Waczla von
Tsernahora (oba przykłady ze s. 997 i odpowiednie hasła w indeksie). Problemy się mnożą, gdy w grę wchodzą różni książęta i arystokraci nie sprawujący władzy — pod rokiem 1476 np. spotykamy towarzystwo zasiadające przy stole tegoż króla
Macieja, a wśród dostojników herczog Andris von Calabrien oraz herczog Cristoff von Beyern (s. 994) i tak też (w pierwszym
przypadku bez uwspółcześnionego zapisu imienia) i tylko tak figurują oni w indeksie. A może należałoby zamieścić przypis
rzeczowy z jakże prostą do zdobycia (internetowe wyszukiwarki!) informacją, że chodzi o Krzysztofa Walecznego (Christoph der Kämpfer), który bawarskie władztwo musiał ustąpić bratu, Albrechtowi IV Mądremu, oraz wyjaśnić, kim był
książę Kalabrii Andrzej, skoro w 1476 r. tytuł ten (przysługujący następcy tronu), nosił Alfons II, późniejszy król Neapolu?
Objaśniono w zasadzie tylko ważniejszych czy znaczniejszych władców — królów i książąt — niektórych już tylko biskupów
(ale nie większość kurialistów z tytularnymi diecezjami), a przy papieżach z początków chrześcijaństwa, jak św. św. Anastazy I i Damazy I pominięto numerację. Co gorsza, nie doczekała się żadnych objaśnień większość wrocławskich notabli i kleru, choć zebranie tych informacji nie było trudne. Ich brak zaowocował za to pokaźną liczbą osób, którym — idąc za tekstem kroniki — potrafiono wprawdzie przypisać konkretne funkcje i role, ale nie umiano obdarzyć ich imieniem i nazwiskiem. Mamy więc i kurioza, jak N. N. aws der Maze, Frau Konrads d. Schwarzen (indeks, s. 1090); chodzi oczywiście o żonę
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księcia oleśnickiego Konrada IX Czarnego, Małgorzatę, córkę Siemowita V mazowieckiego. Wszystkie te braki i błędne
rozwiązania powodują, że oba połączone w jeden indeksy (w przypadku miejscowości np. nie wiadomo dlaczego raz nazwy
polskie są podane, a kiedy indziej nie), są w zasadzie tylko rejestrem imion własnych występujących w kronice (i częściowo
we wstępie edytorskim). Znacznie lepszy jest indeks rzeczowy, choć mógłby być nieco bardziej rozbudowany.
Jest to więc edycja, która może i powinna stać się dobrym punktem wyjścia dla badań nad Eschenloerem i jego dziełem
kronikarskim, ale sama podejmuje je w ograniczonym zakresie. Te bowiem wymagają także żmudnej pracy nad Eschenloerem-pisarzem miejskim i kancelaryjną częścią jego spuścizny. Roth poskąpiła nam, czego należy żałować, swojej wiedzy
o tej problematyce, w kilku jedynie miejscach ograniczając się do znanych już zresztą w literaturze przedmiotu rozważań
o jego roli jako tłumacza m.in. korespondencji z kurią rzymską i legatami papieskimi oraz dwóch dzieł historiograficznych
o szczególnej aktualności — Historia Bohemica Piccolominiego i Historia Iherosolimitana Roberta Monachusa (s. 15, 16)
— a także niezwykle zwięzłej refleksji o kronikarzu-interpretatorze i komentatorze wydarzeń (s. 115-117). Nie znajdziemy
więc we wstępie do edycji pogłębionego spojrzenia na kronikę, żadnej perspektywy porównawczej z miejską historiografią
niemiecką, zwłaszcza XV w., ani z wcześniejszą, wrocławską i śląską tradycją kronikarską i annalistyczną. A przecież aż prosi się o autorytatywny sąd autorki edycji co do charakteru samej kroniki, określanej w literaturze jako swego rodzaju eklektyczne, łączące różne gatunki literackie (są w niej i najczystsze egzempla) dzieło. Osąd tym bardziej cenny, że przed nią być
może tylko Markgraf miał tak pełny obraz obu wersji Eschenloerowej Historii.
Mimo tych krytycznych uwag trzeba stwierdzić, że otrzymaliśmy wydanie na wysokim poziomie edytorskim, oddające
obraz obu piętnastowiecznych rękopisów i starej edycji Kunischa, pozwalające swobodnie operować także wersją łacińską
kroniki. Przekazując je w ręce historyków i historyków literatury Roth postawiła wielkie zadanie badawcze przed nimi. Nie
możemy mieć pretensji, że nie zechciała ich w tym wyręczyć. Teraz warto podjąć trud dotarcia z tym dziełem do szerszego
grona czytelników w Polsce. Dwa najcenniejsze dzieła historiograficzne poświęcone późnośredniowiecznemu Wrocławowi:
kronika Eschenloera i Klosego Darstellungen der inneren Verhältnisse der Stadt Breslau vom Jahre 1458 zum Jahre 15261 powinny być przetłumaczone na język polski. Tam będzie miejsce na dobre indeksy i rozbudowane przypisy rzeczowe.
Halina Manikowska
Instytut Historii PAN
Warszawa
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W stosunkowo znacznym nakładzie (1000 egz.) ukazał się pierwszy tom inskrypcji z kościołów wileńskich w paralelnej
polsko-litewskiej edycji, przygotowany dzięki dotacjom Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Edukacji Narodowej
w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (tu bodaj najważniejszy okazał się udział merytoryczny w kwerendach), opublikowany zaś z funduszy Ministerstwa Kultury Litwy i Dyrekcji Upamiętnienia Tysiąclecia Nazwy Litwy i dofinansowany przez zasłużone wydawnictwo wileńskie Aidai. Wspólny wieloletni trud zaowocował cenną publikacją utrwalającą m.in. udział poszczególnych nacji w wielowiekowej kulturze religijnej miasta nad Wilią.
Pracę przygotował zespół w składzie W. Appel, Bartosz Awianowicz, Veronika Gerliakiené (tłumaczenia z łaciny i litewskiego), Magdalena Grajewska, Nijole Juchneviciené (przekłady z polskiego i litewskiego), Katarzyna Malinowska, Maria Marcinkowska i Eugenija Ulcinaité. Zdjęcia wykonali Kosma Appel i W. Appel. Współpracowali z nimi członkowie studenckiego Koła Naukowego Filologów Klasycznych UMK oraz pracownicy Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Wileńskiego.
Publikowana część dzieła zawiera zachowany od XVII stulecia materiał epigraficzny z dziesięciu wileńskich świątyń
rzymsko-katolickich, a mianowicie katedry św. Stanisława i św. Władysława oraz kościołów: świętych Piotra i Pawła na Antokolu (w okresie po II wojnie światowej, kiedy tamta była zamknięta, pełnił jej funkcje i przechowywał trumnę z relikwiami św. Kazimierza, patrona Wielkiego Księstwa Litewskiego), św. Kazimierza (w owym czasie zamienionego na Muzeum
Ateizmu, w czasach zaborów na sobór prawosławny), św. Michała Archanioła (wzniesiony w pierwszej połowie XVII w.
przez Sapiehów z przeznaczeniem na ich rodowe mauzoleum; za Litwy Radzieckiej utworzono tu dotąd funkcjonujące Muzeum Architektury), Franciszkanów pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Trynitarzy (Pana Jezusa),
św. Rafała, św. Krzyża i św. Stefana.
Przygotowywany tom II ma objąć inskrypcje przede wszystkim z obu świątyń nad Wilenką — urzekającej swą zewnętrzną architekturą pod wezwaniem św. Anny, sąsiadującej z nią znacznie większych rozmiarów bernardyńskiej, przywracanej po latach do swej kultowej funkcji — św. św. Franciszka i Bernardyna oraz Jakuba i Filipa, św. Jana, św. Jerzego,
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