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mógł przewodniczyć biskup Paweł Giżycki, ponieważ nie był jeszcze wtedy biskupem9. Poprawna data to 1440 r. Warto 
również uzupełnić informacje  o Piotrze z Galin (zapiska 64, przyp. 2), który był pisarzem biskupów płockich znacznie 
dłużej niż podają  Wydawcy, bo aż do swej śmierci około 1496-97 r. 

Omawiane wydawnictwo, mimo swoich niewielkich rozmiarów i drobnych usterek, przynosi wiele wartościowych ma-
teriałów i pozwoli na rozszerzenie naszej wiedzy o roli książki  na Mazowszu i jej użytkownikach, ludziach dla których 
stanowiła narzędzie pracy. Warto również zaznaczyć, że jest to pierwsza od czasów B. Ulanowskiego, tak obszerna edycja 
fragmentów  płockich akt biskupich, stanowiących  nieocenione źródło wiedzy dotyczącej  wielu dziedzin życia na późnośre-
dniowiecznym Mazowszu. 

Piotr Chojnacki 
(Warszawa  ) 

Acta Tomiciana,  Tomus  Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI,  collegerunt Venceslaus Urban 
et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Biblioteka Kórnic-
ka PAN 1999, ss. 531. 

Po przeszło trzydziestu latach od wydania tomu siedemnastego do rąk  czytelników trafił  kolejny, osiemnasty już tom 
Tomicianów  wydawanych przez Bibliotekę Kórnicką.  Kontynuacja tej serii wydawniczej (przypomnijmy, że od 1852 do 1966 
r. wydanych zostało w jej ramach siedemnaście tomów zawierających  niezwykle istotne dla poznania historii szesnasto-
wiecznej Polski źródła) zasługuje już sama w sobie na uznanie, niezależnie od licznych braków obecnego tomu. 

Tom XVIII nie różni się pod względem koncepcji wydawniczej od tomów poprzednich; zawiera zatem różnego 
rodzaju dokumenty, listy, a także kilka utworów literackich. Większość pochodzących  z r. 1536 materiałów to dokumenty 
łacińskie, tom zawiera jednak również kilka dokumentów w języku polskim, włoskim i niemieckim. Wszystkie dokumenty 
uporządkowane  są  chronologicznie, przedstawione w formie  regestów lub odpisów o grafii  i interpunkcji zasadniczo ujed-
noliconej oraz opatrzone przypisami rzeczowymi zawierającymi  głównie krótkie notki o postaciach pojawiających  się 
w tekście, objaśnienia nazw geograficznych  i odnośniki do innych publikowanych w tymże tomie dokumentów. Zebrane 
materiały dotyczą  zarówno problemów ówczesnej polskiej polityki zagranicznej, m.in. wojny z Moskwą,  zagrożenia ze 
strony Turcji, banicji księcia Albrechta, stosunków z cesarzem Karolem V czy wojny domowej w Danii, jak również spraw 
wewnętrznych, głównie dwóch zwołanych w tymże roku sejmów. 

Omawianego tomu nie zdążył  niestety w całości przygotować do edycji Władysław Pociecha (to było też chyba jedną 
z przyczyn tak długiej zwłoki w jego wydaniu), wydawca tomów XIV-XVII; tom ten został wydany w oparciu o jego teki 
redakcyjne przez Andrzeja Wyczańskiego i Wacława Urbana, przejrzany i zindeksowany przez Ryszarda Marciniaka. Brak 
osoby koordynującej  wszystkie działania wydawnicze, począwszy  od wyznaczenia założeń edycji a skończywszy na przepro-
wadzaniu kwerend i wyborze materiałów do publikacji, a będącej  do tego, jak to miało miejsce w przypadku Pociechy, 
wybitnym autorytetem w dziedzinie edytorstwa, był chyba jedną  z przyczyn nierównego poziomu omawianej edycji. Wypad-
łaby ona z pewnością  lepiej, gdyby została przygotowana od początku  do końca przez jednego wydawcę lub przynajmniej 
zespół ściśle współpracujących  ze sobą  osób. Nie znaczy to oczywiście, że z notatek Pociechy nie należało w ogóle korzy-
stać i całość tomu XVIII przygotowywać samodzielnie od podstaw; należało z nich jednak korzystać bardziej krytycznie: 
nie brać wszystkiego za dobrą  monetę bez zaglądania  do oryginałów, uwspółcześnić referencje. 

Pierwsze wątpliwości  dotyczą  już samej koncepcji wydawniczej Tomicianów.  Zdecydowano się na przyjęcie koncepcji 
W. Pociechy: poszerzanie materiałów zgromadzonych w tekach Górskiego o inne ważne listy i akta dotyczące  panowania 
Zygmunta Starego. Chciano w ten sposób dać rodzaj polskiego kodeksu dyplomatycznego — zamiar bardzo ambitny, 
stawiający  jednak wydawcom wysokie wymagania, zarówno jeśli idzie o dobór dokumentów, jak i o sposób ich publikacji. 
Od wydawnictwa pretendującego  do miana polskiego kodeksu dyplomatycznego oczekiwałoby się, że teksty zakwalifikowa-
nych do edycji, a zatem ważnych dla historyka dokumentów prezentować będzie w całości. Tymczasem w omawianym 
tomie ponad połowa dokumentów — a w tym wiele dokumentów wcześniej niepublikowanych, jak np. duża część kore-
spondencji Jana Dantyszka — przedstawiona jest w formie  regestów, a więc w formie  stosowanej raczej w edycjach katalo-
gów kodeksów rękopiśmiennych konkretnej biblioteki, mających  na celu ułatwienie historykom dostępu do źródeł rękopi-
śmiennych, nie zaś stworzenie im możliwości gruntownego się z nimi zapoznania. Fakt ten tłumaczony jest niechęcią  do 
powtarzania wcześniejszych wydań (co jest tym dziwniejsze, że w całości pojawiają  się czasami dokumenty wcześniej wyda-
wane, jak np. Dialogus de  Asiana diaeta,  In  vulgatam  nuper quandam  Asianam diaetam  dialogus  Krzyckiego, drukowane 
przez Morawskiego, list Erazma do Krzyckiego i in.) oraz wchodzenia w drogę wydawanym w Rzymie Elementa  adfontium 
editiones  i planowanej edycji korespondencji Dantyszka. Nasuwa się wobec tego pytanie o sens podejmowania tak ambitne-
go zadania i nadawania edycji Tomicianów  formy  polskiego kodeksu dyplomatycznego. Być może lepiej byłoby ograniczyć 

9 T. Słowikowski, Giżycki  Paweł,  PSB, t. 9, Wrocław 1959-1960, s. 24 (elekcja 28 V 1439, konsekracja 27 XII 1439). 
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się do wydawania dokumentów zgromadzonych w tekach Górskiego, w formie  w jakiej wydawanie Tomicianów  rozpoczął 
Tytus Działyński. 

Zastrzeżenia budzi także wzmiankowany już brak krytycznego podejścia do tek wydawniczych Pociechy, opartych 
częściowo na jego kwerendach jeszcze przedwojennych. Nie uwzględniony został fakt,  że wiele dokumentów oglądanych 
przez Pociechę (lub Kurpiela, z którego notatek do planowanej monografii  o Dantyszku obficie  korzystano) w Królewcu 
i oznaczanych przez nich w związku  z tym sygnaturą  APK (Archiwum Państwowe w Królewcu), zostało stamtąd  wywiezio-
nych przed ponad pół wiekiem i obecnie znajduje się w Berlinie. Wielokrotnie nie zostały uwzględnione nowsze wydawnic-
twa, w których pojawiały się publikowane w tomie XVIII dokumenty. Tak np. dokument nr 354, instrukcja papieża Paw-
ła III dla Pamfila  Strassoldo, jak i list Strassoldo do papieża (nr 432) drukowane były w Acta Nuntiaturae,  a pochodząca 
z dawnego archiwum królewieckiego, a obecnie znajdująca  się w Berlinie korespondencja księcia Albrechta (nr 173, 251, 
259, 266, 357, 367, 404) opublikowana została w formie  regestów przez U. Benninghoven1. 

Brak krytycyzmu w podejściu do tek Pociechy i Kurpiela (tym bardziej, że teki Kurpiela nie zawierały materiałów 
przeznaczanych przez niego do publikacji, były tylko luźnymi notatkami do planowanej monografii  o Dantyszku) odbija się 
negatywnie także na samych tekstach publikowanych listów: ich pomyłki są  często powielane, co każe przypuszczać, że nie 
zadano sobie trudu zajrzenia do oryginałów. 

W regestrze listu Achacego Czemy do Dantyszka (nr 420) Kurpiel jako miejsce nadania podaje Lidzbark Warmiński 
ze znakiem zapytania; by poznać powód jego niepewności wystarczyło zajrzeć do oryginału, gdzie jako miejsce nadania 
widnieje Sztum. Kurpiel przeoczył Sztum, a zanotował jedynie swoje przypuszczenie; wydawcy jednak bezkrytycznie prze-
pisali Lidzbark ze znakiem zapytania. W uwagach do listu nr 239, datowanego błędnie za Kurpielem na 27 czerwca zamiast 
27 lipca, dotyczącego  ekskomuniki Krzysztofa  Osieczkowskiego, wydawcy po podaniu sygnatury brulionu dodają:  „Tamże 
na s. 145 klątwa".  Uwagę tę należy tłumaczyć chyba błędnym odczytaniem notatki Kurpiela: „pismo zawieszające  klątwę" 
jako „pismo zawierające  klątwę",  nie chodzi tu bowiem w żadnym razie o tekst ekskomuniki, lecz o list Dantyszka do 
Czemy informujący  o jej zawieszeniu. 

Szczególnie ciekawym przypadkiem jest wyodrębnienie nieistniejącego  listu Chojeńskiego do Dantyszka (nr 161). 
Notatkę z rękopisu akcyzowego 208/59 znajdującego  się w Bibliotece Jagiellońskiej o składanej w Wilnie przysiędze Zyg-
munta Augusta, dotyczącą  publikowanego w omawianym tomie pod nr 147 listu Chojeńskiego do Dantyszka z dnia 22 kwiet-
nia, wydawcy rozumieją  jako regest oddzielnego listu z dnia 28 kwietnia. Jako miejsce przechowywania jego kopii podają 
ADO, rkps D. 68, f.  68v. Wystarczyłoby zajrzeć do wymienionego rękopisu, by przekonać się, że znajduje się tam dalszy 
ciąg  listu publikowanego pod nr 147 (jako miejsce przechowywania jego oryginału podane jest ADO, rkps D. 68, f.  66, 
w rzeczywistości zaś zajmuje on jeszcze dwie następne karty), którego fragmentem  jest wzmianka o rzeczonej przysiędze 
Zygmunta Augusta. 

To tylko kilka przykładów na brak krytycyzmu przy korzystaniu ze spuścizny Pociechy i Kurpiela, można by wymienić 
ich dużo więcej. 

Regesty często opracowane są  niestarannie. Przyjrzyjmy się dla przykładu jednemu z nich, regestowi listu Dantyszka 
do Ferbera (nr 412). Brzmi on nastepująco:  „Na sejmiku elbląskim  postanowiono, aby się tu zgromadzić i wyruszyć razem 
do Krakowa na sejm, ale gdy przybył wczoraj na miejsce, nie zastał nikogo prócz posłów gdańskich. Gdyby nie list 
wojewody malborskiego oraz kasztelanów elbląskiego  i gdańskiego, wróciłby do Lubawy. Wojewoda malborski został chory 
w domu, wojewoda pomorski kłócąc  się z torunianami nie przybędzie. Nie wie, gdzie jest kasztelan chełmiński. Dziś 
wyruszyli gdańszczanie, a jutro sam wyjedzie. Z Lipska otrzymał wieści o Erazmie". Nie wspomina się ani słowem, że 
wzmiankowany „list wojewody malborskiego oraz kasztelanów elbląskiego  i gdańskiego" to list publikowany pod nr 410. 
Co najmniej nieprecyzyjne jest też stwierdzenie, że wojewoda pomorski nie przybędzie; po wcześniejszej wzmiance o cho-
robie wojewody malborskiego wygląda,  jakby wojewoda pomorski miał nie przybyć na sejm. Tymczasem sens jest taki, że 
nie przybędzie on do Torunia, a na sejm uda się inną  drogą.  W regestrze Kurpiela, bardzo podobnym zresztą  do regestu 
sporządzonego  przez wydawców, jest też wyraźnie: „wojewoda pomorski kłócąc  się z torunianami tu nie przybędzie". 

W tekstach znajduje się wiele znaków zapytania, sygnalizujących  niepewność co do poprawności odczytania. Kryją  się 
za nimi często błędy, a co gorsza błędy uniemożliwiające  zrozumienie tekstu, jak np. w liście nr 103, gdzie zamiast intelliget 
odczytane jest integret,  zamiast necessarium — litterarum.  Nagminne są  błędy drobniejsze, jak złe odczytania końcówek. 
Zanalizujmy pod tym kątem  jeden przykładowy list, niech to będzie list Dantyszka do Krzyckiego spod nr 25. W tym 
zajmującym  nie całe dwie stronice liście znajdujemy mnóstwo drobnych, a jednak zniekształcających  sens tekstu błędnych 
odczytań: Petrkoviensi  zamiast Petrkovie,  recepturam  zamiast recepturum,  pietateque  zamiast pietatisque, patrem zamiast 
precum (tutaj wersja wydawców nie daje zupełnie żadnego sensu), Inveniendumque  zamiast Inveniendusque,  frumentorum 
zamiast frumentis,  QuodDtto  V.  R. [...]  latere  nolui zamiast QuodDnem  V  R. [...]  latere  nolui. 

Zdarza się także, że nadawca identyfikowany  jest mylnie, lub jego imię przekręcane. W liście trzech biskupów szwedz-
kich: Jana Brask, Jana Magnusa i Magnusa Haraldsona do Jana Dantyszka (nr 399) trzeci z nadawców błędnie zidentyfiko-
wany jest jako Jan Weze. W liście nr 435 adresat kardynał protektor Królestwa Polskiego Antonio Pucci występuje pod 
imieniem Alberto. 

1 Die Herzöge  in Preussen und  das  Bistum Kulm  (1525-1691),  Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 1993. 
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W komentarzach tomu XVIII brak również jakiejkolwiek refleksji  nad zasadami graficznego  odwzorowania rękopi-
sów, refleksji  tym bardziej pożądanej,  że wydawcy nie decydują  się przecież na transliterację a zatem zmuszeni są  przyjąć 
konkretne zasady wydawnicze. Być może przejmując  milcząco  zasady edytorskie przyjęte w poprzednich tomach Tomicia-
nów czuli się zwolnieni od przedstawiania ich — byłby to jeszcze jeden przykład korzystania z pracy poprzedników w nie-
odpowiedni sposób — w żadnym razie jednak nie powinni byli się czuć zwolnieni od ich przestrzegania. Trudno bowiem 
dopatrzyć się rzetelności w stosowaniu przez nich zasad edytorskich przyjętych w tomach poprzednich, a czasami w ogóle 
jakiejkolwiek konsekwencji w ustalonej przez nich grafii  tekstu. 

Pisownia w listach łacińskich jest ujednolicona do postaci klasycznej, jednak nie bez wielu odstępstw. Można się 
domyślać, że nieujednolicanie nazw geograficznych  i nazwisk było jednym z elementów koncepcji wydawniczej Pociechy 
milcząco  przejętej przez wydawców. Jednak sposób zapisu niekonsekwentny jest często także w przypadku rzeczowników 
pospolitych. Jednym z przykładów może być końcówka -tio, pisana w różnych wyrazach raz klasycznie, raz nieklasycznie: 
legatio  (list 29, w. 2), rationibus (l. 67, w. 14), constitutionibus  (l. 313, w. 4); ale: contencione (s. 58, w. 1), concionatores 
(l. 48, w. 3), dicione  (s. 72, w. 15). Nierzadko te same wyrazy pojawiają  się w różnych pisowniach, raz klasycznie, raz 
nieklasycznie: ceterum pisane najczęściej klasycznie, a więc ceterum (s. 51, w. 4; s. 72, w. 16), ma jednak czasem nieklasycz-
ną  postać caeterum (l. 257, w. 9); benevolentia  (s. 58, w. 4; l. 68, w. 1) pojawia się obok benivolentia  (l. 66, w. 2; l. 25, w. 2); 
literae  (l. 46, w. 1) obok klasycznej postaci z geminatą  litterae  (l. 70, w. 2; l. 79, w. 1). Wyraz nuntius ma w jednym i tym 
samym liście nr 43 raz postać klasyczną  nuntius (s. 68, w. 2) raz nieklasyczną  nuncius (s. 68, w. 7). 

Zadnej konsekwencji nie można się dopatrzeć w stosowaniu skrótów tytulatury. Te same tytuły pojawiają  się raz 
w pełnym brzmieniu, raz w formie  mniej lub bardziej skróconej. Dla wielu często pojawiających  się tytułów znależć można 
wszystkie możliwe warianty pisowni. Mamy więc Ptas V.  reverendissima  (l. 23, l. 11) obok Ptas V.R.  (l. 32) czy też Ptas V.  Rma 

(l. 269); Dtio V.  R. (l. 25) obok Dtio V.  Rma (l. 257, l. 261); R. Mtas  (l. 24) obok Regia Mas  (l. 384); Fidelitas  T.  (l. 17) obok 
FtasT.  (l. 395); Serma  Mtas  R. (l. 261) obok S. Mtas  R. (l. 13) czy Sacra  R. Mtas  (l. 16); revmus dominus  episcopus (l. 32) 
obok reverendissimus  dnus  epus (l. 37). Wyrazy dominus  i episcopus występują  czasem w jednym i tym samym liście w for-
mie skróconej i nie skróconej — czyżby jedną  z milcząco  przyjętych przez wydawców zasad wydawniczych było naśladowa-
nie niekonsekwencji szesnastowiecznych oryginałów? —jak np. w liście nr 42: dno  Petro epo Cracoviensi  obok dominum 
Paulum episcopum Luceoriensem. 

Jest to wszystko prawdopodobnie skutkiem faktu,  że odpisy były wykonywane przez różne osoby, po czym ich grafia 
nie została do końca ujednolicona. 

W przypadku kilku znajdujących  się w omawianym tomie listów niełacińskich milcząco  zdecydowano się — jak można 
przypuszczać — w niemieckich i polskich na transliterację, we włoskich zaś na skorzystanie z odpowiedniej instrukcji 
wydawniczej (Pociecha w swoim komentarzu do tomu XIV Tomicianów  zdeklarował się wydawać dokumenty niełacińskie 
w taki właśnie sposób); o tym jednak, jak już wspomniano, można przypuszczać tylko na podstawie formy  graficznej 
tekstów, gdyż w komentarzach nie ma na temat zasad ich edycji ani słowa. W odczytaniu tych dokumentów, podobnie jak 
to było w przypadku dokumentów łacińskich, częste są  błędy, w tym błędy uniemożliwiające  zrozumienie tekstu. W liście 
nr 358 np. wydawcy odczytują  So sechs Ambts, zbitka nie dająca  żadnego sensu, zamiast prawidłowego So sichs anders. 

W listach niemieckich nierzadkie są  przypadki dość bezładnej, nie wskazującej  na zrozumienie interpunkcji. 
Np. w pierwszym liście niemieckim tego tomu (nr 6) wydawcy oddzielają  kropkami ewidentnie przynależne do siebie części 
zdania: Er der  von Brandenburg  hob dem  Moltzan  bericht. Er verhoffe,  so fern  die  Ku.  Mt  und  Wayda  durch  annder  weg nit 
vertragen  wurden.  Er wolle  neben dem  Kunig  von Poln auf  leidlichen  weg und  condiciones  dann  vor nie vorhannden  gewesen 
wern Frid  machen. — podczas gdy sensowna interpunkcja musiała by wyglądać  np. tak: Er der  von Brandenburg  hob dem 
Moltzan  bericht, er verhoffe,  so fern  die  Ku.  Mt  und  Wayda  durch  annder  weg nit vertragen  wurden,  er wolle  neben dem  Kunig 
von Poln auf  leidlichen  weg und  condiciones,  dann  vor nie vorhannden  gewesen wern, Frid  machen. 

Niewątpliwą  zasługą  wydawców jest reaktywowanie serii Acta Tomiciana  po przeszło trzydziestoletniej przerwie. Prze-
glądając  niniejszy tom trudno jednak nie być rozczarowanym, zwłaszcza że na przygotowanie go wydawcy czasu mieli 
sporo. Niedociągnięć  edytorskich jest wiele, koncepcja wydawania Tomicianów  jako rodzaju polskiego kodeksu dyploma-
tycznego, chociaż ambitna i godna uznania, chyba wymagałaby jeszcze przemyślenia. Niepokojące  jest, że odpisy W. Pocie-
chy, wydawcy tomów poprzednich, nie zostały skolacjonowane z oryginałami i tak wykonana przez niego praca paradoksal-
nie zamiast do podwyższenia poziomu niniejszego wydawnictwa przyczyniła się do jego obniżenia. Można jedynie mieć 
nadzieję, że tom następny opracowany będzie od początku  do końca przez jednego wydawcę według samodzielnie przyję-
tych i konsekwentnie przestrzeganych zasad wydawniczych, i że w ten sposób uniknie błędów omawianego tomu. 

Tomasz  Ososiński 
(Warszawa  ) 


