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rała się autorka, a który spotyka każdy badacz źródeł papieskich, jest w ogromnej większości sformalizowany.  Dotyczy to 
nie tylko formy  suplik, czy wpisów w regestach, ale także, a może przede wszystkim ferowanych  łask. Wszelkie typy dyspens, 
zezwoleń, przywilejów, miały ściśle określony formularz,  który bez żadnych zmian był powielany, a za ewentualne błędy po-
nosił konsekwencje pisarz kurialny (zob. Konstytucja Jana XXII Pater familias  z 16 XI 1331 r.; zob. M. Tangl, Die Päpstli-
chen Kanzleiordungen  von 1200-1500, Innsbruck 1894, s. 93: Constitutiones, XII, 5). 

Interesujące  są  rozważania autorki na temat suplik składanych w tym samym czasie (razem?). Słusznie podkreśla kilka 
przyczyn tego faktu.  I tak mamy do czynienia z prośbami kierowanymi wspólnie przez krewnych (np. w sprawach małżeń-
skich; s. 256-260), a także z dużymi grupami suplik, od osób niespokrewnionych ze sobą,  pochodzącymi  z jednej diecezji 
(np. prośby o dyspensy od nieprawego pochodzenia, prośby o różne przywileje; s. 423). Można też zauważyć wyraźny 
związek  pomiędzy znanym faktem  podróży jakiejś osoby z danej diecezji do Stolicy Apostolskiej, a wzrostem liczby suplik 
z tego obszaru, przedstawionych Penitencjarii. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w materiale fińskim;  w latach, gdy no-
wowybrany biskup (lub jego przedstawiciel) udawał się do Rzymu w regestach Penitencjarii pojawia się więcej fińskich  su-
plik (s. 389). Na wzrost liczby suplik miały wpływ również lata jubileuszowe (s. 382-386). Ów nierównomierny rozkład su-
plik nie jest specyfiką  jedynie skandynawską.  Podobne tendencje dostrzegamy w materiale polskim z XIV i XV wieku. Na 
przykład — duża grupa próśb o przywilej absolucji in articulo  mortis, datowana na dzień 25 VII 1348 r., a uzyskana przez 
Bodzantę z Wrześni dla siebie oraz swoich krewnych i powinowatych (Bullarium  Polonie, t. II, ed. S. Kuraś, I. Sułkow-
ska-Kuraś, Romae 1985, nr 386-394, 396). W tym czasie Bodzanta przebywał w Awinionie, gdzie towarzyszył elektowi kra-
kowskiemu Piotrowi Szyrzykowi, a gdy ten niespodziewanie zmarł, postarał się o uzyskanie prowizji na biskupstwo krakow-
skie dla siebie. Kolejny przykład, dużo późniejszy, to grupa suplik (prawo wyboru spowiednika oraz przywilej absolucji in 
articulo  mortis), datowana na 10 XII 1450 r., a złożona przez mieszczan krakowskich (Bullarium...,  t. VI, nr 478-480), wśród 
nich Stanisława Morsztyna młodszego, który zapewne udał się do Rzymu na obchody roku jubileuszowego (S. Krzyżanow-
ski, Morsztynowie  w XV  wieku,  „Rocznik Krakowski" 1, 1898, s. 341). Dostrzegamy również wyraźny związek  pomiędzy byt-
nością  polskich poselstw a składanymi prośbami, które dotyczyły nie tylko spraw państwowych, ale też prywatnych posłów 
i ich krewnych. Przykłady można by mnożyć, wszystkie jednak obrazują  ogólną  tendencję: sprawy wymagające  rozstrzygnię-
cia lub zezwolenia Stolicy Apostolskiej, często były załatwiane wówczas, gdy nadarzała się stosowna okazja. Przy czym taki 
związek  jest widoczny w wypadku spraw, które nie wymagały uzyskania szybkiej decyzji Stolicy Apostolskiej. Podkreśla to 
również Kirsi Salonen. Zwraca też uwagę, że sprawy de  diversis  formis  i de  declaratoriis,  czyli m.in. dotyczące  morderstw, 
gwałtów, kar kościelnych, przestępstw przeciw religii, zwykle trafiały  indywidualnie do Penitencjarii Apostolskiej. To nie 
dziwi; trwanie w grzechu narażało na niebezpieczeństwo duszę, a bywało, że wiązało  się z dużymi utrudnieniami natury do-
czesnej (następstwa kar kościelnych). 

Prezentowana praca przynosi dużo materiału, mogącego  służyć badaniom porównawczym i lepszemu poznaniu funk-
cjonowania Kościoła w późnym średniowieczu, a zwłaszcza roli jaką  odgrywała Kuria, ponadto poszerzeniu obrazu historii 
społecznej i religijnej tego czasu. Na zakończenie należy podkreślić, że przygotowanie książki  w języku angielskim w znako-
mity sposób poszerzyło krąg  jej odbiorców. 
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Agnieszka B a r t o s z e w i c z , Czas  w małych miastach.  Studium  z dziejów  kultury  umysłowej 
późnośredniowiecznej  Polski,  Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR-Wyższa Szkoła Humanistycz-
na w Pułtusku, Warszawa-Pułtusk 2003, ss. 355. 

Pojmowanie czasu i przestrzeni przez ludzi średniowiecza wzbudzało zainteresowanie wielu badaczy, chociaż trudno 
uznać, że wszystko w tej kwestii zostało już powiedziane. Z nowszych prac wymienić tu należy książkę  Grzegorza Myśliw-
skiego o stosunku Mazowszan do czasu i przestrzeni1 oraz rozprawę Przemysława Tyszki o stosunku mieszczan krakow-
skich do otaczającej  ich przestrzeni2. W nurt ten wpisuje się również praca Agnieszki Bartoszewicz, która postawiła sobie za 
cel zbadanie pojmowania czasu w małych miastach średniowiecznej Polski. Wybór autorki nieprzypadkowo padł właśnie na 
te ośrodki — na terenie Polski było ich zdecydowanie najwięcej (82 miasta secundi  ordinis,  aż 206 ośrodków posiadających 
jarmarki i 352 jarmarków pozbawionych), a ich mieszkańcy „byli przeciętnymi mieszczanami swej epoki" (s. 11). 

Podstawowym źródłem wykorzystanym przez Agnieszkę Bartoszewicz są  księgi miejskie małych miast. Autorka dokła-
dnie przedstawia zachowaną  spuściznę kancelarii miejskich i ogólnie charakteryzuje kancelarie tych ośrodków (s. 17-25). 
Czytelnik, który nie zetknął  się osobiście z tym typem źródeł, może nawet nie zdawać sobie sprawy, jak wielkim wyzwaniem 
dla badacza są  te księgi — trzeba zmagać się z kursywnym, pospiesznym pismem, fatalną  łaciną  i złym stanem zachowania 

1 G. Myśliwski, Człowiek  średniowiecza  wobec czasu i przestrzeni  (Mazowsze  od  XII  do  poł. XVI  wieku),  Warszawa 1999. 
2 P. Tyszka, Obraz przestrzeni  miejskiej  Krakowa  XIV-XV  wieku w świadomości  jego mieszkańców,  Lublin 2001. 
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tomów, często niekompletnych lub mocno zniszczonych. Materiał zebrany z ksiąg  skonfrontowany  został z dokumentami 
wystawianymi przez władze miejskie lub przez władców dla miast, przepisami prawa niemieckiego, zapiskami kronikarskimi 
pochodzenia mieszczańskiego, statutami synodalnymi i wreszcie kalendarzami i cyzjojanami. 

Rozdział I, Czas małych miast a czas miast wielkich,  to próba wskazania różnic między stylem i rytmem życia mieszczan 
z ośrodków wielkich — takich jak stołeczny Kraków, Lwów czy Poznań, a mieszkańców ośrodków prowincjonalnych. Auto-
rka skupia się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy w średnich i małych miastach występowały czynniki sprzyjające  przyj-
mowaniu „czasu miejskiego" i odchodzeniu od rytmu agrarnego. Okazuje się, że mieszkańcy małych ośrodków mieli mnó-
stwo okazji, by przyswoić sobie nowe pojęcia dotyczące  czasu, gdyż sprzyjała temu ich mobilność. Kupcy wędrowali do 
większych miast, na liczne jarmarki, dokonywali terminowych transakcji, szczególnie pobożni udawali się na pielgrzymki do 
bliższych i dalszych sanktuariów, a niekiedy wręcz do Rzymu czy Composteli, studenci zdążyć  musieli na początek  semestru 
na uniwersytecie. Rozwijaniu horyzontu czasowego sprzyjał także rosnący  poziom wykształcenia — szkoła wtłaczała do 
głów uczniów podstawowy zasób informacji  chronologicznych, powszechniejsze stawało się też korzystanie z dokumentów, 
zarówno w interesach, jak i życiu prywatnym, przestrzegania terminów wymagało prawo, a także częste korzystanie z kredy-
tu. Początkowo  więc precyzyjna rachuba czasu potrzebna była najaktywniejszym członkom miejskiej społeczności, powoli 
jednak i inni, choć w różnym stopniu, przyswajali sobie „czas miejski". 

Kolejny rozdział poświęcony został właśnie przedstawieniu tej coraz precyzyjniejszej rachuby upływającego  czasu. Pod-
stawową  jednostką  rachuby był rok, zarówno kalendarzowy, jak i ruchomy, liczony od konkretnego dnia, np. zawarcia trans-
akcji. Księgi miejskie dowodzą,  że mieszczanie radzili sobie także z obliczaniem okresów wieloletnich — umowy zawierano 
nawet na osiem lat, a przysługujące  miastom okresy wolnizny sięgały piętnastu-dwudziestu lat. Rok ruchomy liczono od wy-
branej przez układające  się strony daty, trudno jednak stanowczo orzec, jak określano początek  roku kalendarzowego — 
według stylu a Nativitate,  czy raczej od 1 stycznia. Dysponując  zapiskami ze źródeł miejskich A. Bartoszewicz koryguje przy-
jęty w literaturze przedmiotu pogląd  o powszechności stylu Narodzenia Pańskiego w XV-wiecznych kancelariach miej-
skich. Badania autorki prowadzą  do wniosku, że użycie konkretnego stylu zależało w praktyce wyłącznie  od pisarza, a oba 
style występowały równolegle. Warto może dodać w tym miejscu, że nie tylko kancelarie miejskie pozostawiały tu wolną  rę-
kę pisarzom. Podobną  różnorodność obserwujemy np. w płockich aktach biskupich — w połowie XV wieku przeważał 
w nich styl a Circumcisione,  zaś pod koniec tegoż stulecia i na początku  wieku XVI pojawia się także styl a Nativitate,  co 
jednak — podobnie jak w miastach — tłumaczyć należy indywidualnym nawykiem pisarza3. 

Rok dzielono na kwartały, rzadziej zaś na półrocza. Zapiski w księgach miejskich rzadko też zawierają  wzmianki o po-
rach roku, mimo iż w świadomości czasowej mieszczan odgrywały one podstawową  rolę. Również miesiące  rzadko uwzglę-
dniano w źródłach, chociaż niewątpliwie  i nimi mieszczanie się posługiwali. Autorka nie próbuje — a szkoda — zastana-
wiać się, dlaczego tak było. Byłyby to — przy braku źródeł — zapewne tylko hipotezy, ale z pewnością  interesujące.  Czyżby 
mieszczanie (a może pisarze ksiąg  miejskich) uznawali, że wystarczy kalendarz kościelny? Dlaczego nie przejęli znacznie 
precyzyjniejszego zapisu dat według poszczególnych dni miesiąca,  stosowanego w instrumentach notarialnych? Z pewno-
ścią  część z nich znała ten system, lecz nie stosowała go w swej praktyce kancelaryjnej — czy decydował o tym konserwa-
tyzm władz miejskich, ich przywiązanie  do tradycji? 

Krótsze okresy czasu liczono na tygodnie, których dni oznaczano zarówno łacińskimi nazwami numerycznymi, jak 
i rzymskimi nazwami planetarnymi. Wpisy sporządzane  po niemiecku utrwaliły także nazwy dni tygodnia w tym języku; pol-
skie nazwy spotykamy sporadycznie, chociaż były one w powszechnym użyciu. Tygodnie dzielono na dnie, a te z kolei na go-
dziny — do upowszechnienia zegarów były to godziny kanoniczne, ogłaszane biciem w dzwony. 

Najprostszym systemem porządkowania  upływającego  czasu jest odnoszenie się do wydarzeń ważnych z punktu widze-
nia jednostki lub społeczności. Dla średniowiecznych miast takimi „epokowymi" wydarzeniami mogły być epidemie, wojny 
czy pożary, dla jednostek — osiągnięcie  pełnoletności lub ważne wydarzenia ososbiste. 

Ciekawe jest, w jaki sposób mieszczanie radzili sobie z mierzeniem upływającego  czasu, a więc koniecznością  uiszcza-
nia płatności, dotrzymywania terminów sądowych  lub też pamiętania o terminach jarmarków, na które należało podążyć 
z towarem. Niewątpliwie  główną  rolę odgrywały tu niedzielne msze, kiedy to pleban przypominał o nadchodzących  świętach 
oraz postach. Również władze miejskie starały się, by mieszczanie pamiętali o terminach płatności — o ich zbliżaniu obwie-
szczał specjalny sługa miejski. Drukowane kalendarze rozpowszechniły się zapewne dopiero na początku  XVI wieku. Wiele 
miejsca poświęciła autorka zegarom, które do Polski dotarły w drugiej połowie XIV wieku, a od początków  następnego stu-
lecia pojawiają  się coraz powszechniej, by na przełomie XV i XVI stulecia zawitać nawet do mniejszych ośrodków. Zegar, 
oprócz swych funkcji  czysto użytkowych, był dla mieszczan, a zwłaszcza dla władz miejskich, oznaką  prestiżu i zamożności. 
Oczywiście, mieszczaństwo korzystało także z mniejszych urządzeń  do pomiaru czasu — klepsydr; zegary mechaniczne upo-
wszechniły się w domach mieszczańskich chyba dopiero pod koniec I połowy XVI wieku. Pojawienie się urządzeń  odmie-
rzających  czas wymusiło też na mieszkańcach miast przyswojenie nowych systemów pomiaru czasu (podział doby na godzi-
ny — 24 w systemie włoskim lub 12 w systemie dwunastogodzinnym). Tę część rozważań autorki uzupełnia zestawienie 
wzmianek o zegarach i zegarmistrzach w miastach polskich przed 1500 r. — najwięcej danych dostarczył do tego spisu sto-

3 O dowolności w oznaczaniu początku  roku niech świadczy fakt,  że w aktach biskupich rok 1516 rozpoczął  się 25 grudnia, zaś rok 1517 — 1 stycznia 
(AD Płock, Ep. 10, s. 93, 206). 
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łeczny Kraków i przyległy do niego Kazimierz, ale wcześnie mamy też wzmiankę o zegarze poznańskim (1399 r.), jak rów-
nież włocławskim (1439 r.). 

Wykorzystując  w swych badaniach przede wszystkim księgi sądowe  i dokumenty, nie mogła Agnieszka Bartoszewicz 
nie przeanalizować datacji umieszczanej w tychże źródłach. Datację tę uznaje autorka za jeden z przejawów stosunku mie-
szczan do czasu, gdyż opanowanie obowiązujących  form  datowania świadczy przede wszystkim o wykształceniu i kulturze 
pisarza, ale — z czym wypada się zgodzić — także o stosunku do czasu władz miejskich, a pośrednio i całej miejskiej spo-
łeczności. Wcześniej już bowiem stwierdziła badaczka, że rajcom i mieszczanom zależeć powinno na zatrudnieniu pisarza 
kompetentnego, choć, rzecz jasna, nie zawsze było to łatwe i często przychodziło się zadowalać niedouczonymi pisarzami 
przygodnymi (s. 62-71). 

Formularz datacyjny stosowany w księgach miejskich i dokumentach był ustalony i powszechnie stosowany. Kancelarie 
miejskie datowały swe czynności według kalendarza kościelnego, a więc odnosząc  datę czynności do najbliższego (teore-
tycznie) święta. Już samo pojawienie się dat dziennych (a nie wszędzie i nie od razu je zapisywano) świadczy o rosnącym 
poczuciu czasu. Ustalony formularz  daty wydaje się być mało atrakcyjnym przedmiotem badań. Tymczasem okazuje się, że 
analiza kilku tysięcy dat zamieszczonych w księgach pozwoliła autorce na sformułowanie  niezwykle ciekawych wniosków. 
Teoretycznie przy pomocy świąt  kalendarza kościelnego — ruchomych i stałych — można oznaczyć dowolny dzień roku. 
Obliczenia wskazują  jednak, że w praktyce liczba wykorzystywanych świąt  była skromniejsza. Wysoko rozwinięta kancelaria 
królewska posługiwała się 130 świętami stałymi, ale już kancelarie skromniejsze zadowalały się znacznie mniejszą  liczbą 
świąt  — im mniejsze miasto i uboższa kancelaria, tym mniej różnorodny zestaw świąt.  Konstatacja ta poparta jest solidnie 
obliczeniami dokonanymi na podstawie ksiąg  miejskich, a przedstawionymi w formie  przejrzystych zestawień i tabel. 

Daty zapisane w księgach to jedno, odrębną  kwestię stanowi natomiast problem, w jakim stopniu mieszczanie zdolni 
byli te terminy zrozumieć, by na czas zapłacić raty kredytów lub czynsze, albo też stawić się przed sądem.  W tym celu anali-
zie poddano zapiski określające  te terminy (dane szczegółowe zamieszczono w aneksie na końcu rozdziału). Przebadanie 
częstotliwości występowania określonych świąt  pozwoliło Autorce wskazać te święta, które były najpopularniejsze w świa-
domości mieszczaństwa. Zdecydowaną  przewagę miało tu Boże Narodzenie (14,1 % wszystkich wpisów), pozostawiając 
w tyle Wielkanoc (8,2%). Do grupy świąt  najpopularniejszych należały też Zielone Świątki  i dni poświęcone św. Janowi 
Chrzcicielowi, Michałowi i Marcinowi. Wszystkie te terminy w powszechnej świadomości łączyły  się ze specyficznymi  obrzę-
dami, pracami rolnymi lub zmianami pór roku, a przy okazji stawały się typowymi terminami jarmarków, odpustów, czy 
wreszcie płatności czynszów. Od drugiej połowy XV wieku wyraźnie rośnie liczba takich powszechnie używanych punktów 
czasowych; uwzględnia się już nie tylko terminy miejscowego odpustu czy jarmarku, ale również daty tych wydarzeń w in-
nych miastach, czego wymagały interesy wykraczające  poza rynek lokalny. 

Nie wszyscy jednak mieszkańcy średnich i małych miast prowadzili interesy na taką  skalę; w ośrodkach tych dominowa-
li mieszczanie-rolnicy. Dopiero gdy oni zaczęli odchodzić od typowo wiejskiego trybu życia zależnego od rytmu przyrody, 
możemy mówić o przejmowaniu mieszczańskiego poczucia czasu. Dlatego też w kolejnym rozdziale Agnieszka Bartosze-
wicz przedstawia rytm życia w mieście, poczynając  od cyklu dobowego, poprzez tygodniowy aż do rocznego. Wydaje się, że 
charakterystycznym elementem czasu miejskiego jest łamanie zakazu handlu i odbywania rozpraw sądowych  w niedziele. 
Była to praktyka powszechna; pojawiały się też grupy zawodowe, dla których dni świąteczne  i niedziele stawały się dniami 
normalnej pracy — kupcy, karczmarze, ale także, np. górnicy lub pracownicy komór celnych. Podczas roku przejawami cza-
su miejskiego były terminy sądów,  jarmarków oraz wyboru władz miejskich. Interesująco  przedstawia autorka zakłócenia 
owego cyklu rocznego, wywoływane głównie przez epidemie. Widać więc wyraźnie, że życie mieszczan regulowało wiele na-
kładających  się na siebie czynników — kalendarz kościelny wyznaczał dni pracy i odpoczynku, cykl przyrodniczy utrudniał 
albo ułatwiał podróże kupcom. Istotny był też kalendarz skarbowo-podatkowy, ale także cały szereg czynników bardzo in-
dywidualnych, zwłaszcza wydarzeń rodzinnych. 

Rzecz jasna, badanie źródeł sądowych,  dokumentowych lub prawnych nie pozwala poznać zakresu wiedzy, jak i świata 
wyobrażeń przeciętnego mieszczanina. Żaden z nich bowiem nie zostawił po sobie prywatnych listów czy zapisków. Histo-
ryk może więc dokonać jedynie przybliżonej rekonstrukcji, opierając  się na źródłach pośrednich. Tą  drogą  poszła też auto-
rka, która w ostatnim rozdziale swej książki  zajęła się poczuciem czasu mieszczan. Niewątpliwie  dużą  rolę odgrywał tu sto-
sunek do przeszłości, jawiącej  się niezbyt wyraźnie, jako zbiór oderwanych faktów  biblijnych, z historii starożytnej czy po-
czątków  chrześcijaństwa. Równocześnie jednak mieszczanie dużą  wagę przywiązywali  do dawności, który to argument czę-
sto przewija się podczas spraw sądowych,  i zwykle jest przez sąd  uznawany. Mieszczanie dbali też o zachowanie swych przy-
wilejów i postanowień, powstawały więc archiwa miejskie i kopiariusze przywilejów. Nieśmiało pojawiały się również zapi-
ski kronikarskie. Zaliczyć można do nich choćby spisy urzędników miejskich, ale znamy też zapiski o charakterze stricte  kro-
nikarskim — często wmieszane w noty o bieżących  sprawach albo utrwalone na wyklejkach czy kartach ochronnych ksiąg. 
Tematyka tych zapisek jest dość ograniczona — obejmowała wydarzenia w rodzinie królewskiej, klęski żywiołowe i wojny, 
sprawy poruszające  aktualnie miejską  opinię. Zwraca uwagę brak zainteresowania polityką.  Innym aspektem poczucia cza-
su, jak możemy zbadać, jest świadomość jego cykliczności i równocześnie linearnego rozwoju ku nieuchronnemu końcowi. 
Cykle przyrody i działań ludzkich powtarzały się, świat jednak nieuchronnie zbliżał się do dnia Sądu  Ostatecznego. Wizje 
końca świata w świadomości mieszczańskiej utrwalały się na wiele sposobów — podczas kazań, z przekazów ikonograficz-
nych, czy apokryficznych  wizji. Niepokój duszy dodatkowo wzmagały niebezpieczeństwa realne — klęski żywiołowe, epide-
mie, najazdy, przestępczość. Równie jednak bliskie mieszczanom były wizje rajskiej nagrody za uczciwe życie. Pewne wska-
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zówki dają  nam tu testamenty mieszczańskie, często zawierające  legaty pobożne, co może świadczyć o próbie zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa i spokoju po śmierci. Dość wyraźnie rysuje się też podejście mieszczan do dnia i nocy. Dzień był cza-
sem aktywności, zaś noc to pora tajemnicza, budząca  lęk. Uporaniu się z tym lękiem służyły m.in. przepisy prawne surowiej 
karzące  za przestępstwa dokonane po zmierzchu, czy też zatrudnianie stróżów. 

Życie małych miast było dość monotonne, regulowane przez cykle przyrody i kalendarz kościelny. Modernizacja tego 
porządku  czasowego zaczęła się w drugiej połowie XV i na początku  XVI w., kiedy nawet do małych ośrodków docierają 
nowe wzory traktowania czasu, który coraz bardziej staje się czasem świeckim, a więc podporządkowanym  potrzebom mie-
szkańców — kupców i rzemieślników. 

Praca Agnieszki Bartoszewicz przynosi bardzo interesujący  obraz społeczeństwa małych miast, stanowiąc  równocześnie 
punkt wyjścia do dalszych badań. Dołączone  do książki  aneksy — wykazy świąt  szczególnie popularnych w formularzach 
datacyjnych, czy zestawienia świąt  najczęściej wyznaczanych jako terminy rozmaitych działań — w połączeniu  np. z analizą 
dokumentów odpustowych, posłużyć mogą  na przykład zbadaniu popularności kultów poszczególnych świętych4. 

Książkę  uzupełniają  wykresy ukazujące  rytm wpisów w księgach sądowych  (miast małych i średnich, oddzielnie miast 
dużych oraz w księgach wiejskich i ziemskich) oraz wielostronicowa tabela przedstawiająca  terminy jarmarków w miastach 
polskich. Wartościowym uzupełnieniem jest też wkładka z dobrej jakości zdjęciami — barwnymi i czarno-białymi — przy-
kładowych dokumentów, stron z ksiąg  miejskich i panoram miast. 

Recenzowana monografia  jest niewątpliwie  dużym osiągnięciem  w zakresie chronologii i historii społecznej. Skorzysta-
ją  z niej zarówno specjaliści nauk pomocniczych, jak i badacze miast oraz kultury i umysłowości. Dla początkujących  histo-
ryków będzie to cenny przewodnik po księgach miejskich, dla dyplomatyków — niewyczerpane źródło do porównań zwy-
czajów kancelaryjnych. Wielką  zaletą  recenzowanej książki  jest jej język, który sprawia, że doskonale się ją  czyta, nawet 
w partiach poświęconych zestawieniom świąt.  Autorka umiejętnie okrasza swe rozważania starannie dobieranymi cytatami 
ze źródeł, nie zmuszając  czytelnika do przebijania się przez obszerne łacińskie passusy, a równocześnie zapoznając  go ze 
specyficznym  językiem źródeł miejskich. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Wojciech K r a w c z u k , Metrykanci  koronni.  Rozwój registratury  centralnej  od  XVI  do 
XVIII  wieku,  Tow. Wyd. „Historia Iagellonica", Kraków 2002, ss.181, 5 nlb. 

Wojciech Krawczuk podjął  się zadania trudnego. Badanie urzędu metrykantów w długim okresie, przez trzy wieki, było 
jednak pomysłem znakomitym, pozwalającym  na uchwycenie ewolucji jego zadań od bieżącej  rejestracji ekspedytów po 
funkcje  notarialne, archiwalne i sądowe.  W kolejnych rozdziałach autor omówił: genezę urzędu (warto zwrócić uwagę na 
szerokie odniesienie się do wydarzeń historycznych — ruchu egzekucyjnego i dworskiego dążenia  do odbudowy domeny 
monarszej); księgi Metryki Koronnej (kolejno pojawiające  się serie potraktowane zostały jako potencjalne cezury w dzie-
jach urzędu); praktykę rejestracji w Metryce; wreszcie metrykantów. Dla historyka szukającego  informacji  o konkretnych 
ludziach, większą  wartość mogą  mieć co prawda aneksy zawierające  biogramy metrykantów i zestawienia chronologiczne 
sprawowania przez nich urzędów. 

Przedstawiając  tak rozległy temat autor był zmuszony do wyboru problematyki, którą  pokaże dokładniej, do uznania 
pewnych momentów za istotniejsze. O wielu sprawach poruszanych w książce  można było mówić dłużej i z przytoczeniem 
większej liczby faktów,  a w efekcie  powstałaby praca przynajmniej dwukrotnie obszerniejsza. W dodatku opowiadając  o lu-
dziach żyjących  w trzech stuleciach łatwo jest popełnić błędy lub wyrazić opinie kontrowersyjne, które bez trudu wyłapią 
specjaliści od węższych zagadnień. 

Osobiście inaczej widzę charakter Tomicianów, a także z kim innym wiązałbym  (choć na razie hipotetycznie) reformę 
kancelarii w początku  panowania Zygmunta Starego. 

Nie mogę się zgodzić z opinią,  iż Acta Tomiciana były „próbą  rejestracji na wielką  skalę" (s.41). Było to autorskie dzie-
ło Stanisława Górskiego, służące  najpierw upamiętnieniu wielkiego, a zmarłego humanisty, jakim był Piotr Tomicki, potem 
stworzeniu aktowego informatorium  przeznaczonego dla króla i senatorów (nie tylko kanclerzy), nie mające  nic wspólnego 
z rejestracją  dokumentów i listów w kancelarii. Inna rzecz, że materiały wyjściowe do Tomicianów, tzw. Teki Górskiego, 
złożone w dużej mierze z luzów kancelaryjnych, stanowią  znakomite źródło do dziejów kancelarii królewskiej Zygmunta 
Starego, dotąd  nie wykorzystane należycie przez dyplomatyków. 

Natomiast odnośnie reformy  kancelarii królewskiej na początku  XVI wieku, polegającej  na rozdzieleniu się Metryk 
większej i mniejszej i wprowadzeniu zwyczaju zaprzysięgania pisarzy jako formy  zdyscyplinowania świeckich urzędników 

4 H. Manikowska, Wrocławski  liber indulgentiarum  z końca XV  wieku,  w: E scientia et amicitia, Warszawa-Pułtusk 1999, s. 143; P. Chojnacki, Doku-
ment odpustowy  kardynała  Zbigniewa  Oleśnickiego  dla  katedry  płockiej  z 1455 roku,  St. Źródł., 40, 2002, s. 84. 


