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O itinerariach, spisach urzędników i sprawach pokrewnych
Na marginesie dwóch prac: Piotr Węcowski, Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. 

Przegląd badań i propozycje badawcze, „Studia Źródłoznawcze” 37, 2000, s. 13-48 
i Jan Pakulski, Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II,

„Studia Źródłoznawcze” 39, 2001, s. 69-94

Jak się wydaje, pierwszym studium o polskich itinerariach średniowiecznych i nowożytnych, w któ
rym zasadniczą część stanowią propozycje badawcze, jest cytowana praca Piotra Węcowskiego. Po 
(jakże słusznym!) przypomnieniu o prawie zapomnianym dziś zestawieniu pióra Tymoteusza Lipiń
skiego i znanej pracy Saturnina Kwiatkowskiego1, autor omawia okres zastoju prac nad itinerariami 
po zakończeniu II wojny światowej i podkreśla zasługi Antoniego Gąsiorowskiego dla odnowienia 
zainteresowań historyków tym ważnym zagadnieniem2. Słusznie też zwraca uwagę na definicję poję
cia itinerarium.

P. Węcowski powołał się tylko na dwie definicje — jak się wydaje, więcej ich nie ogłoszono. Z re
sztą wyrażają one to samo i nie ma prawie różnic pomiędzy nimi. Według A. Gąsiorowskiego iti
nerarium „winno stanowić krytycznie opracowane zestawienie miejsc i dat pobytu danej osoby”, 
a Grażyna Rutkowska twierdzi, że „itinerarium powinno być krytycznym zestawieniem miejsc i dat 
pobytu określonej osoby”. Autor uzupełnia więc te definicje przypomnieniem, że „postulat krytycz
nego podejścia do posiadanych informacji również i dla wcześniejszych historyków był oczywisty. 
Np. S. Kwiatkowski nie uwzględniał w swoim itinerarium wzmianek, które kolidowały ze sobą, 
a których nie można było jednoznacznie poprawić”3.

Po obszernym omówieniu różnych problemów związanych z itinerariami, P. Węcowski wysunął 
kilka postulatów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje projekt ustalenia ogólnych ram bu
dowy itinerarium 4. Ten słuszny postulat mógłby zostać zrealizowany bądź to w ramach jakiejś ogól
nopolskiej konferencji poświęconej temu tematowi, bądź też poprzez wypowiedzi poszczególnych 
badaczy zainteresowanych tem atem  itinerariów.

Ze względu na to, że zwołanie konferencji ogólnokrajowej (i to w dodatku poświęconej tematowi 
dotychczas szerzej nie omawianemu) nie jest rzeczą łatwą, wydaje się, że rozpocząć dyskusję nad 
tym tem atem  winny wypowiedzi poszczególnych historyków. W każdym razie w ten sposób odebra
łem apel P. Węcowskiego. Choć nie jestem twórcą żadnego itinerarium, to jednak niejednokrotnie 
korzystałem z nich jako z bardzo cennej pomocy naukowej, wydaje mi się więc, że mam prawo wy
powiedzieć się na ten temat, czy nawet być pierwszym z dyskutantów.

1 P. Węcowski, op. cit., s. 14.
2 Ibid., s. 13.
3 Ibid., s. 14.
4 Ibid., s. 47-48.
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Jak wynika z tekstu itinerarium Przemysła II zestawionego przez Jana Pakulskiego, zna on wspo
mnianą pracę P. Węcowskiego, a itinerarium tego monarchy jest bodajże pierwszym, które ukaza
ło się po wydaniu pracy Węcowskiego. Wydało mi się więc właściwe wspólne omówienie obu tych 
publikacji.

Zarówno z podanych powyżej obu definicji, jak i z przytoczonej przez P. Węcowskiego wytycznej 
sformułowanej przez S. Kwiatkowskiego wynika, że według tego autora zestawiający itinerarium nie 
może ograniczyć się do chronologicznego ułożenia wzmianek podanych przez źródła, ale winien od
rzucić z tego zestawienia te, które nie ostały się jego krytyce, z tych czy innych względów. Tak więc 
itinerarium winno być pracą subiektywną, gdyż dane wynikające ze źródeł, na których zestawienie 
takie się opiera, winny przejść przez sito krytyki twórcy itinerarium.

Sądzę, że jeśli jakiś autor zestawia itinerarium badanej osoby na swój własny, osobisty użytek, to 
już przy samym zestawieniu ma pełne prawo poddawać je krytyce i ewentualnie dokonywać selekcji 
— to jego prywatna sprawa. Inaczej jednak rzecz wygląda, gdy itinerarium to publikuje. P. Węcow- 
ski przypomina słuszną opinię A. Gąsiorowskiego o roli służebnej itinerariów dla badania przeszło
ści. Czy takie krytycznie opracowane itinerarium może pełnić „rolę służebną” dla innych history
ków? Śmiem wątpić.

Swego czasu, u schyłku XIX w. Stanisław Krzyżanowski w obszernym studium o kancelarii Prze
mysła II dokonał obszernej i wnikliwej analizy znanych mu 186 dokumentów tego władcy. Z  tych 
dokumentów dziesięć odrzuca jako falsyfikaty, dwa uznaje za podejrzane5. W kilkunastu zaś innych 
zmienia daty podane przez źródła na podstawie różnych kryteriów, które uważał za słuszne, o czym 
obszerniej dalej. Studium to nosi wszelkie cechy itinerarium, opartego wprawdzie wyłącznie na do
kumentach, z pominięciem źródeł opisowych, ale wzbogaconego za to o regesty poszczególnych do
kumentów. O tej cesze, zbliżającej tak bardzo studium Krzyżanowskiego do itinerarium w dzisiej
szym tego słowa znaczeniu, P. Węcowski niestety nie wspomniał, choć nie ulega wątpliwości, że p ra
cę tę zna.

Wypada dodać, że choć S. Krzyżanowski układał poszczególne pozycje pod względem chronolo
gicznym według własnej korektury, to jednak nie tylko podawał datę figurującą w źródle, ale reje
strował także te dokumenty, które uznał za falsyfikaty. Z  punktu widzenia historyka m etoda przyję
ta przez Krzyżanowskiego jest więc bardziej użyteczna, niż ta stosowana przez współczesne itinera
ria, nakazująca odrzucać przekazy źródłowe uznane za falsyfikaty lub podające, zdaniem krytyka, 
nieprawdziwe dane.

Nasuwa się więc pytanie, czy wolno historykowi traktować pogląd twórcy itinerarium jako ustalo
ną i nienaruszalną prawdę historyczną, jako dogmat, i na nim budować dalsze spostrzeżenia i wnio
ski. Nie są przecież rzadkie przypadki, że dokument uznany przez twórcę itinerarium za falsyfikat, 
inny historyk uznaje za autentyk6. Jeśli więc twórca itinerarium uzna jakieś źródło, zgodnie ze swą 
oceną krytyczną, za mijające się z prawdą historyczną i pominie je w swej pracy1, to czy można mieć 
do takiego itinerarium  pełne zaufanie?

Użytkowa i praktyczna wartość takiego itinerarium  też będzie z natury rzeczy bardzo krótkotrwa
ła. Wystarczy, gdy któryś z badaczy przekonująco dowiedzie, że dokument uznany przez twórcę iti
nerarium za autentyk, jest falsyfikatem, lub, że — przeciwnie — uznał on autentyk za falsyfikat 
i dlatego opuścił go w swym zestawieniu, czy wreszcie, że data jakiegoś dokumentu winna być o kil
ka lat wcześniejsza lub późniejsza — wówczas cała chronologiczna konstrukcja itinerarium runie 
i trzeba będzie ją przebudowywać lub przynajmniej dokonywać korekt, by przywrócić owemu itine
rarium praktyczną i użytkową wartość. O tym, że takie przypadki zdarzają się, wyraźnie świadczy iti
nerarium Przemysła II, zestawione przez J. Pakulskiego, który za punkt wyjścia obrał korektury 
S. Krzyżanowskiego. Tymczasem korektury te nie w każdym przypadku oparły się próbie czasu.

5 S. Krzyżanowski, Dokumenty i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z  dyplomatyki polskiej X III  wieku, Pamiętnik A kade
mii Umiejętności, Wydział Filologiczny i H istoryczno-Filozoficzny 8, 1890, s. 184-191.
6 Por. np. J. Pakulski, op. cit., s. 11, przyp. 26; s. 13, przyp. 32; s. 14, przyp. 40; s. 19, przyp. 66, 69; s. 81, przyp. 16; s. 82, 
przyp. 19; s. 83 przyp. 81.
1 P. Węcowski, op. cit., s. 48.
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Jak więc zapewnić itinerariom dłuższą trwałość i dłuższą wartość użytkową? Wydaje mi się, choć 
może zabrzmieć to szokująco, że najlepszym sposobem byłoby przyjęcie za punkt wyjścia nie daty 
ustalonej na podstawie krytyki, ale tej, którą podaje źródło, i to nawet w przypadku, gdy data ta jest 
ewidentnie mylna. Oczywiście w przypadku, gdy twórca itinerarium w wyniku przeprowadzonej kry
tyki dojdzie do wniosku, że data podana przez źródło jest błędna, powinien on umieścić ową nota
tkę po raz drugi w miejscu chronologicznie jego zdaniem właściwym. Powiązanie obu tych notatek 
systemem przypisów jest sprawą oczywistą. Ta druga notatka, w której data będzie wynikiem prze
prowadzonej krytyki, winna odróżniać się w druku od pozostałego tekstu — czy to umieszczeniem 
jej w nawiasie kwadratowym, czy też (może lepiej) kursywą.

Ten system pozwoli korzystającemu z itinerarium  nie tylko na prześledzenie podstaw krytyki jego 
twórcy (dzięki przypisom), ale przede wszystkim na prawie natychmiastowe stwierdzenie istnienia 
ewentualnej różnicy pomiędzy datacją źródła a ustaleniem wydawcy itinerarium, bez konieczności 
sprawdzania tego w wydawnictwie źródłowym.

Oczywiście wprowadzenie tego systemu przyczyniłoby się do zwiększenia objętości itinerarium, 
ale zważywszy fakt, że takich korekt nie ma zbyt wiele, przeciętnie nie zwiększyłoby tej objętości iti
nerarium o więcej niż o jedną stronę.

Mimo bardzo prostej i jak wydawałoby się wręcz schematycznej konstrukcji itinerariów wydaje 
się, że pewne jej elementy nadają się do przedyskutowania, co może prowadzić, jeśli nawet nie do 
pełnego uzgodnienia, to przynajmniej do znacznego zbliżenia stanowisk. Przedstawiam te zagadnie
nia, ujęte w punktach, które moim zdaniem zasługują na przedyskutowanie:

1. Krótki wstęp informujący o charakterze itinerarium jest bardzo pożądany. We wstępie tym 
winno się znaleźć zwięzłe omówienie wydawnictw źródłowych, na podstawie których zbudowano iti
nerarium, konstrukcje poszczególnych pozycji, informacje, czy kodeks dyplomatyczny podaje miej
sce przechowywania źródła (archiwum lub bibliotekę). Podanie możliwie pełnych danych bibliogra
ficznych kodeksu lub dzieła, w którym wydrukowano źródło o charakterze opisowym, uważam za 
niezbędne. Wstęp do itinerarium  powinien być napisany możliwie zwięźle, jasnym i prostym języ
kiem, bez zbędnych uogólnień, rozważań i dywagacji. Jednym słowem — winien on mieć charakter 
wybitnie informacyjny.

Nieodzowną i bardzo ważną częścią wstępu jest wykaz użytych w tekście itinerarium  skrótów. 
Wykaz skrótów można oczywiście umieścić i na końcu pracy, ale doświadczenie uczy, że umieszcze
nie wykazu skrótów na początku, a nie na końcu dzieła, jest dla czytelnika znacznie wygodniejsze. 
Nie trzeba oczywiście dodawać, że wykaz taki musi być ułożony alfabetycznie, a skróty możliwie 
krótkie i w miarę takie same, które stosuje większość dzieł historycznych. Pod tym względem nie na
leży sięgać do dawnych tradycji i np. używać skrótu Mon. Pol. Hist., gdy dziś powszechnie stosuje 
się skrót MPH.

W przypadku, gdy itinerarium ma być drukowane w czasopiśmie, jak to się zresztą przeważnie 
dzieje, można w ostateczności zrezygnować z odrębnego wykazu skrótów i zastosować skróty używa
ne w danym czasopiśmie, pod warunkiem wszakże, że numer czasopisma, w którym będzie umie
szczone itinerarium, zawiera wykaz takich skrótów.

Przy okazji należałoby się jednak zastanowić, czy nie zrobić kilku kroków dalej w kierunku upro
szczenia skrótów. Przecież już dziś wiele prac stosuje skrót KDW zamiast KDWlkp, CES XV za
miast C. Epist. XV, czy ZDM  zamiast ZDM łp bez obawy błędnego rozszyfrowania tych skrótów. 
Wydaje się też, że skróty w postaci sygli są łatwiej przyswajalne.

2. Itineraria mogą być ogólne (całościowe) i cząstkowe. Itineraria ogólne winny obejmować cały 
przebieg życia badanej osoby, od urodzenia aż do śmierci. Itineraria cząstkowe obejmują tylko wy
brany okres z życia danej osoby, będący przedmiotem specjalnego zainteresowania twórcy itine
rarium.

Nie ulega wątpliwości, że itineraria ogólne są o wiele bardziej przydatne dla szerszego grona ba
daczy, przede wszystkim zaś dla biografistów, ale oczywiście nie tylko. Z  natury rzeczy obejmują 
one też większy okres czasu niż itineraria cząstkowe, które mogą właściwie być przedmiotem ściślej
szego zainteresowania tylko dla tych badaczy, którzy zajmują się tym samym okresem, co twórca iti-
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nerarium. Nie negując więc roli itinerariów cząstkowych, wydaje się, że należy apelować do ich 
twórców, by przemyśleli możliwość opracowania itinerariów ogólnych w stosunku do interesujących 
ich postaci historycznych.

3. Zasada konieczności podziału itinerariów na poszczególne lata nie może podlegać dyskusji. 
Podział ten jest konieczny choćby z uwagi na przejrzystość tekstu i chyba nikt konieczności tej nie 
kwestionuje. Już jednak sam schemat budowy poszczególnych haseł bywa różny.

Wprawdzie nie jest przyjęte w itinerariach numerowanie poszczególnych pozycji, wydaje się jed 
nak celowe, by taką możliwość rozpatrzyć. Numeracja bowiem nie tylko zorientowałaby czytelnika, 
ile haseł dane itinerarium zawiera, ale przede wszystkim ułatwiłaby i uprościła cytowanie poszcze
gólnych pozycji z itinerarium. Podobnie jak przy cytowaniu dokumentów z kodeksów dyplomatycz
nych odwołujemy się raczej do numerów dokumentów niż do stron, na których został on wydruko
wany, łatwiej byłoby przy cytowaniu haseł z itinerarium powołać się na numer danego hasła, niż na 
stronę, na której zostało ono wydrukowane. Nie mówiąc już o tym, że korzystający z itinerarium ła
twiej i szybciej odnajdzie dzięki numerowi poszukiwaną pozycję niż czytając wszystkie pozycje, co 
jest konieczne, gdy zna się tylko stronę.

Następnym elementem każdej pozycji jest data i miejscowość. Łączę w tym miejscu te dwa ele
menty, gdyż spotykamy się tutaj z dwoma różnymi sposobami. Jedni twórcy itinerarium wysuwają 
na pierwsze miejsce datę, inni zaś miejscowość. Właściwie jest sprawą obojętną, czy zapis zaczyna 
się od daty, czy od miejscowości. Z  uwagi jednak na fakt, że itinerarium opiera się na układzie chro
nologicznym, wydaje się, że rozpoczynanie zapisu od daty jest bardziej logiczne i metodę tę stosuje 
większość twórców itinerariów, co nie znaczy oczywiście, że nie mamy dobrych itinerariów, w któ
rych punktem  wyjścia w zapisie jest miejscowość8.

4. D atę należy podać według dzisiejszego sposobu datowania (oczywiście rozwiązaną), a więc 
dzień cyframi arabskimi, a miesiąc cyframi rzymskimi. W tym ostatnim przypadku jednak (o ile jest 
to możliwe) lepiej byłoby podać nazwę miesiąca słownie, gdyż chroniłoby to w dużym stopniu przed 
możliwością pomyłki drukarskiej. Przestrzec z naciskiem należy przed pokusą podawania dat na 
sposób stosowany dziś w pismach urzędowych (cały zapis cyframi arabskimi), a jeszcze bardziej 
przed systemem anglosaskim, który (przy użyciu tylko cyfr arabskich) kładzie na pierwszym miejscu 
datę miesięczną, a później dopiero dzienną. Wprowadzenie tego systemu do prac historycznych m o
głoby doprowadzić do dużego zamieszania.

Bezpośrednio po rozwiązanej dacie należy ją  podać w takiej formie, w jakiej występuje w źródle 
i oczywiście w języku źródła. Pozwoli to korzystającemu z itinerarium na kontrolę prawidłowości 
rozwiązania daty. Nie można bowiem zapominać, że o pomyłki przy rozwiązywaniu dat jest bardzo 
łatwo i zdarzały się one nawet najwybitniejszym historykom.

Podać też należy po polsku, może w nawiasie, dzień tygodnia tego wydarzenia; w przypadku gdy 
źródło o tym nie informuje, wiadomość taka uzyskana dzięki obliczeniom dokonanym przez twórcę 
itinerarium będzie bardzo cenna.

Szczególną ostrożność należy zachować przy rozwiązywaniu dat z okresu pomiędzy 25 a 31 grud
nia. Istnieje bowiem tendencja do zapominania o tym, że w średniowieczu początkowo stosowano 
prawie wyłącznie styl Narodzenia Pańskiego, a styl Obrzezania wprowadzono nie od razu, tylko po
woli i że z dużymi oporami wybijał się on na pierwsze miejsce9. I tak np. Anna Supruniuk w swym 
itinerarium Siemowita IV, umieszcza dwie ostatnie pozycje pod 1426 r.10, zgodnie zresztą z umiesz
czoną na tych dokumentach datą, chociaż w świetle cytowanych wyżej opinii Bronisława W łodar
skiego, zostały one wystawione w rzeczywistości w 1425 r. Przy braku pewności, do którego roku na
leży zaliczyć datę z ostatnich siedmiu dni grudnia, należy chyba ostateczną decyzję pozostawić twór-

8 Por. np. A. Gąsiorowski, Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, W arszawa 1972 lub też itinerarium  Siemowi
ta IV  w: A. Supruniuk, Otoczenie księcia mazowieckiego Siemowita IV  (1374-1426). Studium o elicie politycznej Mazowsza 
na przełomie X IV i X V  wieku, W arszawa 1998, s. 309-322.
9 Por. Chronologia polska, red. B. W łodarski, W arszawa 1957, s. 57-70.
10 A. Supruniuk, op. cit., s. 322.
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cy itinerarium, z tym, że winien on koniecznie uzasadnić swoją opinię w przypisie. Bez takiego uza
sadnienia data z tego okresu zawsze będzie budzić wątpliwości.

Ograniczając się do zagadnień ściśle związanych z itinerariami, nie poruszam oczywiście kwestii 
komputystyki, które wyjaśnia chronologia. Pragnę tylko zauważyć, że dodatkowe elementy chrono
logiczne, które można często spotkać w źródłach, jak litera niedzielna, konkurenta, epakta, licz
ba złota, czy nawet indykcja, nie są dla oznaczenia daty niezbędne i dlatego nie powinny znaleźć się 
w poszczególnych hasłach. Jednakże informacje o ich umieszczeniu w datacji (zwłaszcza gdy wystę
puje dość często spotykane mylne obliczanie indykcji dla danego roku) winny koniecznie znaleźć się 
w przypisie do danego hasła.

W niektórych źródłach, częściej zresztą w narracyjnych niż dokumentowych, można czasem zna
leźć, prócz daty dziennej, jeszcze bliższe określenie chronologiczne — podanie pory dnia, a nawet 
dokładniej — godziny, w której dane wydarzenie nastąpiło. Te bliższe określenia chronologiczne są 
w większości itinerariów pomijane z niezrozumiałych powodów, choć często stanowią one istotny 
element w przebiegu opisywanych wydarzeń. Nie trzeba chyba przekonywać o tym, że pora dnia, 
w której dokonano zamachu na króla Przemysła miała istotny wpływ na przebieg całego wydarzenia. 
Również mniej znany fakt, że o przebiegu wydarzeń związanych z wcieleniem w 1476 r. ziemi socha- 
czewskiej do Korony zadecydowało niespodziewane przybycie do Sochaczewa Kazimierza Jagiel
lończyka jeszcze przed świtem, 2 lub 4 lutego tegoż roku11, świadczy o tym, jak ważną rolę może 
odegrać bliższe określenie chronologiczne. Dla danych zaś dotyczących podróży podanie pory dnia 
lub godziny, może mieć fundamentalne znaczenie.

Z  tych względów więc uważam podawanie w itinerarium ściślejszych danych chronologicznych 
— pory dnia, względnie godziny — w tych rzadkich przypadkach, gdy źródło dane te podaje, za nie
odzowne. Dane te winny być umieszczone bezpośrednio po dacie i to zarówno po polsku, jak 
i w oryginalnym języku źródła. Jeśli twórca itinerarium zechce podać w przypisie na podstawie obli
czenia, pod jaką mniej więcej godzinę według dzisiejszej rachuby należałoby to wydarzenie podciąg
nąć, pomysłowi temu należałoby tylko przyklasnąć.

Jeśli źródło podaje tylko daty ramowe (np. w oktawie jakiegoś święta), należy hasło utworzone na 
podstawie tego źródła umieścić bezpośrednio po najbliższym chronologicznie poprzedzającym haśle 
z pełną datą. Jeśli źródło podaje tylko miesiąc — hasło winno znaleźć się po ostatnim haśle z pełną 
datą danego miesiąca. Jeśli zaś źródło podaje tylko rok, hasło powinno znaleźć się na końcu zesta
wienia rocznego haseł. W każdym razie należy uznać za błędne umieszczanie haseł bez dokładnej 
daty przed hasłami opatrzonymi dokładna datą.

5. Bezpośrednio po dacie podaje się zwykle nazwę miejscowości, w której dane źródło powstało, 
a w przypadku źródeł narracyjnych — nazwę miejscowości, w której dane wydarzenie nastąpiło. Na
zwę tę podaje się z reguły w pierwszym przypadku i w brzmieniu dziś używanym. Wydaje się jednak, 
że dobrze byłoby podawać również nazwę tę w formie i brzmieniu, w jakim występuje w źródle — 
może w nawiasie. Taka informacja może być bardzo przydatna dla badaczy zajmujących się badania
mi z zakresu pogranicza onomastyki lub dziejów pisowni — dotyczy to zwłaszcza okresu, gdy pisow
nia wyrazów polskich nie była jeszcze ustalona.

P. Węcowski wyraził pogląd, że w przypadku, gdy przekaz zawiera datę dzienną i roczną, ale nie 
podaje miejsca wystawienia, nie należy go umieszczać w itinerarium. „Jest bowiem oczywiste, że da
na osoba przez cały rok gdzieś przebywała, w związku z tym dokumentowanie tego w itinerarium 
wydaje się zbędne”12.

Trudno zgodzić się ze stanowiskiem tego autora, choć z formalnego punktu widzenia, wynikające
go ze znaczenia słowa itinerarium ma on niewątpliwie rację. Itinerarium  bowiem właściwie winno 
być tylko suchym chronologicznym zestawieniem dat i miejsc pobytu jakiejś osoby. Jeśli więc źródło 
tych elementów nie podaje, należy je po prostu odrzucić.

11 J. Długosz, Opera omnia. Historiae Poloniae libri X II, t. XIV, Cracoviae 1878, s. 638-639. B liże jo  tych wydarzeniach
A. Swieżawski, Wcielenie ziemi sochaczewskiej do Korony (1474 r.), Przegl. Hist. 67, 1976, z. 3, s. 362-363.
12 P. Węcowski, op. cit., s. 43-44.
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Wydaje się jednak, że nasi historycy oczekują od itinerariów nie tylko tych „podróżniczych” infor
macji, ale także wiadomości bardziej ogólnych o działalności danej osoby. Jeśli w jakimś wybranym 
roku będzie tylko jeden ślad pobytu danej osoby w konkretnej miejscowości, możnaby z tego wy
ciągnąć wniosek, że osoba ta przez ten rok prawie nic nie robiła, gdyż pozostałe źródła świadczące
0 jej działalności należałoby opuścić tylko z tego powodu, że nie zawierają nazwy miejscowości.

Być może, że P. Węcowski, wychodząc właśnie z tego formalnego punktu widzenia, obawia się, by
itinerarium nie przyjęło cech kalendarium. Z  praktycznego jednak punktu widzenia nie wydaje się, 
by było to jakieś zło, przed którym należałoby się na siłę bronić. Zresztą chyba też większość bada
czy wolałaby pełniejszy zestaw wiadomości, niż tylko te, które wynikają z rygorystycznego dostoso
wania się do pojęcia itinerarium.

P. Węcowski uważa też, że w przypadku, gdy dokument zawiera miejsce wystawienia, ale nie po
daje żadnej daty, należy go rejestrować jedynie w przypadku, gdy miejscowość ta nie została wymie
niona ani razu w innych przekazach13. I to stanowisko nie wydaje się słuszne. Korzystający z itinera
rium uważa, że ma prawo oczekiwać w miarę dokładnych informacji o całej działalności danej oso
by, o której donoszą źródła.

6. W powszechnej opinii przyjętej chyba prawie przez wszystkie kręgi kulturowe panuje przeko
nanie, że w życiu człowieka najważniejsze są dwie daty: urodzenia i śmierci. Niestety, źródła o tej 
pierwszej informują dość rzadko, a ta druga też nie zawsze jest znana. Tym większą więc uwagę na
leży przywiązywać do źródeł, które tę wiadomość zawierają.

O urodzinach Przemysła II mamy bardzo dokładne informacje źródłowe i to zawierające nie tyl
ko datę dzienną i miejscowość, w której to wydarzenie nastąpiło, ale określające również porę dnia. 
Trudno więc zrozumieć, dlaczego J. Pakulski w swym itinerarium Przemysła to wydarzenie zupełnie 
pomija14. Moim zdaniem data urodzin jest tak ważna, że w przypadku gdy żadne źródło jej nie po
daje, należałoby wyjątkowo dopuścić do umieszczenia na początku itinerarium krótkiej informacji 
na ten temat, opartej na przypuszczeniach wydawcy itinerarium lub też hipotez w tej sprawie innych 
badaczy. Oczywiście, w przypisie należałoby podać, czyje są te hipotezy i gdzie je opublikowano. 
Podobnie należałoby postąpić w tych stosunkowo rzadkich przypadkach, gdy brak jakichkolwiek 
źródeł, mówiących o dacie i miejscu zgonu danej osoby. W takim przypadku wiadomość ta winna się 
znaleźć na końcu itinerarium.

1. Przyznaję szczerze, że zupełnie nie rozumiem stanowiska P. Węcowskiego w sprawie itinera
rium Wojciecha Jastrzębca, które ten autor uważa za pierwsze w literaturze polskiej zawierające da
ne o pobytach jakiejś osoby w ciągu całego jej życia (co zresztą niezupełnie jest ścisłe). P. Węcowski 
sądzi, że podejście takie nie jest właściwe, pierwsze informacje należało, według niego, pozosta
wić w tekście zasadniczym pracy, „itinerarium zaś rozpocząć od jakiejś daty, która była cezurą 
w życiu Wojciecha (np. objęcie kanclerstwa królowej Jadwigi czy też uzyskanie biskupstwa poznań- 
skiego)”15.

Stosunkowo często spotykałem się z zarzutem pod adresem tego czy innego autora, że pominął 
w swej pracy jakiś ważny fakt lub zagadnienie, że był w swym opracowaniu zbyt jednostronny, czy 
też nie wyjaśnił dokładnie wszystkich okoliczności przebiegu wydarzeń. Natomiast chyba po raz 
pierwszy spotkałem się z zarzutem pod adresem autora, że udzielił on tych informacji za dużo
1 w dodatku z zarzutem, że podał je w tak przystępnej formie, jaką jest itinerarium. Nigdy nie zaj
mowałem się specjalnie ani osobą Wojciecha Jastrzębca, ani polityką państwa i Kościoła polskiego 
w tym okresie, ale myślę, że nie będę daleki od prawdy, sądząc, że badacze zajmujący się tymi prob
lemami z wdzięcznością przyjęli fakt opublikowania itinerarium tego biskupa w tej właśnie postaci.

W każdym razie uważam, że im itinerarium jest bogatsze w dane, tym lepsze.
8. Nie są rzadkie przypadki, które dość szczegółowo omawia P. Węcowski, w których źródła wska

zują na dłuższy pobyt badanej osoby w tej samej miejscowości, choć różnią się one datami — sto

13 Ibid., s. 43.
14 J. Pakulski, op. cit., s. 10.
15 P. Węcowski, op. cit., s. 26.
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sunkowo dość bliskimi (zwykle chodzi tu o kilka dni) — ale jednak różnymi16. Zwraca on też uwagę 
na możliwość, że jeśli dana osoba nawet przez kilka kolejnych dni przebywała w jednej i tej samej 
miejscowości, to mogła jednak opuścić ją, choćby tylko na kilka godzin, by udać się do innej, pobli
skiej (np. wyjazd z miasta na krótki pobyt do sąsiedniej wsi), co jednak nie zostało odnotowane 
w źródłach.

Wydaje się, że jest sprawą oczywistą, że zapis o dłuższym nieprzerwanym pobycie w jednej i tej 
samej miejscowości należy łączyć pod jednym hasłem, podając jedynie daty graniczne, a także tylko 
te źródła, które wskazują na pierwszy i ostatni dzień pobytu w danej miejscowości. W przypadku bo
wiem nawet gdybyśmy dysponowali różnymi źródłami wskazującymi na każdy kolejny dzień pobytu 
w tym samym miejscu (teoretycznie jest to możliwe) przez trzydzieści dni, nie byłoby chyba rozsąd
ne rozbijać tę informację na trzydzieści różnych haseł. W takim przypadku na pewno wystarczy po
danie pierwszego i ostatniego dnia pobytu. Natomiast, gdy występuje przerwa, choćby jednodniowa 
w informacji, przerwa ta winna stanowić cezurę pomiędzy dwoma różnymi zapisami.

Oczywiście, gdy źródło wyraźnie stwierdza, ze istniały okoliczności uniemożliwiające zmianę 
miejsca pobytu (np. obłożna choroba, uwięzienie czy też internowanie w jednym miejscu), wystarczy 
jeden zapis. Jednakże w takim przypadku należy w przypisie koniecznie wyjaśnić, jakie okoliczności 
spowodowały ów dłuższy pobyt w jednym miejscu.

Należy też zwrócić uwagę na to, że o tym samym fakcie, pod tą samą datą i w tej samej miejsco
wości możemy mieć dwie lub nawet kilka informacji. Trzeba tu jednak rozróżnić dwa różne przy
padki. Pierwszy z nich to fakt, gdy to samo źródło zostało opublikowane w różnych wydawnictwach. 
Przy koniecznym podaniu w itinerarium skrótów oznaczających te wydawnictwa, A. Gąsiorowski za
stosował w wydanym przez siebie itinerarium łączenie tych skrótów znakiem równości (=).

Inny jest przypadek, gdy o tym samym wydarzeniu, przy zbieżności daty i identyczności miejsco
wości informują dwa różne źródła. W tym przypadku skróty oznaczające te różne źródła oddzielamy 
średnikiem (;)17.

Niestety, jak informuje P. Węcowski, ten doskonały pomysł A. Gąsiorowskiego, nie znalazł naśla
downictwa18. Nie zastosował go też w itinerarium Przemysła II J. Pakulski. Oddziela on tym samym 
znakiem — średnikiem — zarówno przypadki pierwszego i drugiego typu. Tak więc korzystający 
z tego itinerarium musi sięgnąć do wskazanych wydawnictw źródłowych dla sprawdzenia, czy ma do 
czynienia z tym samym, czy też z innym źródłem.

Moim zdaniem jest sprawą oczywistą, że przy wydawaniu następnych itinerariów stosowanie 
oznaczeń A. Gąsiorowskiego jest niezbędne.

9. Bardzo ważnym zagadnieniem jest sprawa korektury datacji, którego to zagadnienia P. Węcow
ski w swym opracowaniu zupełnie nie poruszył. Tymczasem już S. Krzyżanowski w swoim studium 
wydanym w 1890 r. wprowadził takie korektury dat.

W wyniku przeprowadzonych badań S. Krzyżanowski doszedł do wniosku, że z 186 znanych mu 
dyplomów Przemysła II, aż 18 z nich ma błędną datę roczną. Jest to odsetek dość poważny, bo zbli
żający się do 10% zbadanej całości.

Badania swe S. Krzyżanowski oparł na tytulaturze urzędników wymienionych w charakterze świad
ków w poszczególnych dokumentach, zakładając, że jeśli jakiś urzędnik wymieniony jest z tytułem, 
to w chwili wystawienia dokumentu rzeczywiście sprawował on funkcję związaną z tym urzędem.

Badania te jednak doprowadziły do wniosku, że w świetle danych zaczerpniętych z chronologicz
nie uszeregowanych dokumentów, w obsadzie urzędów za czasów Przemysła II panował trudny do 
zrozumienia chaos. Niektórzy urzędnicy bowiem tracili swe stanowiska, byli przenoszeni na inne, by 
po pewnym czasie — nieraz po kilku latach — odzyskać pierwotne urzędy. Taki przebieg wydarzeń 
uznawał S. Krzyżanowski za niemożliwy. Prowadziło to często do wniosku, że w tym samym czasie

16 Ibid., s. 41.
17 A. Gąsiorowski, op. cit., s. 28; por. P. Węcowski, op. cit., s. 21.
18 P. Węcowski, op. cit., s. 21.
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jakiś urząd sprawowały równocześnie dwie różne osoby, co autor ten uważał — i słusznie — za nie
prawdopodobne.

Szukając przyczyn tego chaosu, autor przypisał je błędnym datom rocznym. W rezultacie więc 
swych badań zmienił daty w osiemnastu dokumentach, przesuwając je o kilka lat. Te korektu- 
ry Krzyżanowskiego zostały przyjęte przez historyków i z drobnymi zmianami są respektowane aż 
do dziś.

Dopuszczając możliwość, że pomyłki w datach rocznych mogą czasem występować (dotyczy to 
raczej niedbałych kopii z późniejszych czasów), przejrzałem pod tym kątem widzenia poprawki 
S. Krzyżanowskiego. Okazało się, że aż dziesięć z nich oparł ów autor wyłącznie na tytulaturze wy
stępujących w dokumentach urzędników, a dodatkowo jedną z nich również i na błędzie indykcji.

Ośmieliłem się więc wysunąć przypuszczenie, że ów pozorny chaos powstał raczej nie z powodów 
błędów w datacji, ale ze stosowania w dokumentach w stosunku do świadków tytulatury „grzeczno
ściowej”, to znaczy tytułowaniem ich stanowiskami, których już nie pełnili. Wprawdzie w dokumen
tach Przemysła II nie znalazłem wyraźnego potwierdzenia stosowania tytulatury grzecznościowej, 
ale powołałem się na fakt, że pojawia się ona w dokumencie z 4 IV 1361 r., w którym występuje 
równocześnie dwóch podłowczych gnieźnieńskich: Wrocław i Andrzej19. Bezspornym zaś przykła
dem tytulatury grzecznościowej jest dokument księcia mazowieckiego Siemowita III z 14 II 1350 r., 
w którym występują równocześnie z tytułem kasztelana rawskiego dwie osoby: Mikołaj i Piotr20. 
Opierając się na fakcie, że tytulatura grzecznościowa występuje w XIV w., a i później pojawia się 
dość często, wysunąłem przypuszczenie, że mogła ona zjawić się w Wielkopolsce już w drugiej poło
wie XIII w. Zwróciłem też uwagę, że należałoby pod kątem widzenia wprowadzonych przez S. Krzy
żanowskiego zmian w datacji, rozpatrzeć ponownie dokumenty Przemysła II, które w regestach tego 
autora noszą numery: 20, 32, 50, 66, 68 ,13 ,16 ,19 , 84, 88, 163. W każdym przypadku podałem kró
tkie uzasadnienie wniosku21.

W itinerarium Przemysła II J. Pakulski przyjął na ogół korektury S. Krzyżanowskiego i według 
nich uszeregował chronologicznie poszczególne hasła. Jednakże pominął zupełnym milczeniem mój 
artykuł na tem at możliwości stosowania w kancelarii Przemysła tytulatury grzecznościowej, choć 
można się było spodziewać, że wysunięte tam moje wnioski i opinie, albo przyjmie, albo odrzuci, lub 
też zgodzi się z nimi tylko częściowo.

Takie pominięcie jakiegoś drobnego artykułu przy dużej liczbie ukazujących się obecnie prac na 
tematy historyczne, nie może dziwić. W tym przypadku dziwi to jednak wobec faktu, że artykuł ten 
ukazał się w książce poświęconej prof. Januszowi Bieniakowi, w której nazwisko J. Pakulskiego figu
ruje w Tabula gratulatoria. Doprawdy trudno uwierzyć, by autor itinerarium Przemysła nie zajrzał 
do tej książki22.

Apeluję więc do autora itinerarium tego króla, jako osoby najbardziej kompetentnej, by zechciał 
rozpatrzyć wskazane przeze mnie regesty S. Krzyżanowskiego, ustosunkować się do nich i ponownie 
wydać itinerarium, uzupełniając je, gwoli ścisłości, datą urodzin króla. Przy tej sposobności można- 
by też skorygować drobne usterki. Otóż, J. Pakulski pisze: „Informację rocznika Traski o śmierci 
Ryksy powtórzył J. Długosz, Annales, lib. VII, s. 240”23. Tymczasem ani rocznik Traski, ani Jan Dłu
gosz o śmierci Ryksy nie informują, zresztą daty jej zgonu nie podaje żadne znane źródło. I sprawa

19 KDWlkp., t. 3, nr 1511.
20 NKDMaz., cz. 2, nr 298.
21 A. Swieżawski, Kilka uwag w sprawie emendacji dat w dokumentach średniowiecznych na podstawie tytulatury świadków, 
w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z  dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Janu
szowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, T oruń 1991, s. 553-561.
22 Ponieważ ani przez mom ent nie sądziłem, by J. Pakulski celowo zignorował mój artykuł, doszedłem do wniosku, że wyda
rzenia, które doprowadziły do tego opuszczenia miały przebieg następujący: Przypuszczam, że J. Pakulski złożył swą pracę 
o itinerarium  Przemysła w redakcji „Studiów Zródłoznawczych” przed rokiem 1991 r., w którym ukazał się m ójartykuł, nie 
mógł go więc oczywiście uwzględnić. Tom 31 „Studiów Zródłoznawczych” z powodu trudności wydawniczych ukazał się po 
upływie trzech lat od wydania poprzedniego tom u (Od Redakcji, St. Zródł. 31, 2000, s. 1), wydrukowano w nim pracę J. Pa
kulskiego w pierwotnej wersji, bez niezbędnych korekt i uzupełnień. Jest to jednak jedynie moje przypuszczenie.
23 J. Pakulski, op. cit., s. 18, przyp. 63.
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druga: autor ten przyjmuje pobyt Przemysła w Pyzdrach 3 II 1296 r. na podstawie dokumen
tu nr 744 wydrukowanego w II tomie Kodeksu Wielkopolskiego24. Tymczasem dokument ten już 
S. Krzyżanowski uznał za falsyfikat25. Uważam, że nawet jeśli J. Pakulski uważa ten dokument za 
autentyczny, to powinien był w przypisie poinformować o opinii S. Krzyżanowskiego na ten temat. 
Być może, że nie wspomniał o tym zastrzeżeniu Krzyżanowskiego, zasugerowany pracą Bronisława 
Nowackiego, który też to zastrzeżenie pominął milczeniem26. Osobiście wydaje mi się, że argumenty 
S. Krzyżanowskiego w tej sprawie są bardzo przekonujące. A  ponadto: in dominica domine longe21, 
to oczywiście in dominica domine ne longe.

Podsumowując zagadnienie korekt w datacji, jeszcze raz z naciskiem podkreślam, że moim zda
niem chronologicznym punktem  wyjścia przy zestawianiu itinerarium winna być data podana przez 
źródło, a nie data ustalona w trakcie takiej, czy innej korektury; korekty bowiem, dziś uznane za 
słuszne i nienaruszalne, jutro mogą ulec zmianie na skutek wyników późniejszych badań i nowych 
prób ustaleń. Niezbędne jest jednak uwzględnianie w itinerarium nowych korekt i umieszczanie 
wiadomości o nich w chronologicznie właściwych miejscach, sygnalizując ich „korektorski” charak
ter odrębnym drukiem lub też nawiasem specjalnego typu. Zestawione tym sposobem itinerarium 
zapewni, moim zdaniem, korzystającemu z niego pełną informację, zarówno o tym, co mówią źród
ła, jak i o tym, jak interpretują te wiadomości korektorzy — historycy.

10. Sprawę stosowania skrótów nazw wydawnictw źródłowych poruszyłem już na początku. W tym 
miejscu tylko jeszcze raz podkreślam, że wykaz takich skrótów jest niezmiernie ważny i przesądza 
właściwie o praktycznej przydatności opublikowanego itinerarium. Wykaz taki powinien dokładnie 
informować o wydawnictwie źródłowym, tak by korzystający z itinerarium mógł łatwo i bez obawy 
pomyłki trafić do odpowiedniego miejsca w danym wydawnictwie. Dotyczy to zwłaszcza wydawnictw 
niemieckich (np. M GH), w których podział na serie i tomy jest mocno skomplikowany i trudno czy
telny, ale także i innych wydawnictw źródłowych. Np. w tak starannie wydanym itinerarium Przemy- 
sła J. Pakulski też nie ustrzegł się usterek. Skrót „Zbiór”28 odcyfrowałem dość łatwo — chodzi oczy
wiście o Zbiór dokumentów małopolskich (instrukcja „Studiów Źródłoznawczych” zaleca w tym 
przypadku skrót ZDM łp), ale już skrót Pomm. UB29 (instrukcja takiego nie przewiduje) nasuwa po
ważny dylemat: czy chodzi tu o „Pommerellisches Urkundenbuch”, czy też o „Pommersches U rkun
denbuch”. Oczywiście po kilkugodzinnych poszukiwaniach korzystający z itinerarium  dotrze do wła
ściwego źródła, ale takie rozwiązywanie zagadek nie jest bynajmniej konieczne.

Dlatego też wydaje się, że dla twórców itinerariów niezbędne jest opracowanie obligatoryjnego 
wykazu skrótów, których konsekwentne stosowanie oszczędzi badaczom niepotrzebnej straty czasu 
i nerwów.

11. Również bardzo ważną i integralną częścią itinerarium są komentarze i wyjaśnienia zamie
szczane w przypisach, bez których trudno wyobrazić sobie, by itinerarium mogło spełnić tę służebną 
rolę, której oczekujemy. Przypisy winne być napisane językiem łatwym, prostym i przystępnym, ale 
przede wszystkim jednoznacznie informować, jakie stanowisko (w przypadku powstałych wątpliwo
ści) zajął w sprawie konkretnego źródła jego wydawca, inni badacze, a także, oczywiście, wydawca 
itinerarium. Informacja też powinna być sformułowana jasno i nie pozostawiać żadnych wątpliwo
ści. Jeśli np. J. Pakulski podaje, że określone źródło zostało wydane zarówno w Kodeksie tynieckim, 
jak i w Kodeksie wielkopolskim, a w przypisie stwierdza: „Zdaniem wydawcy dokument ten to falsy
fikat”30, to nie wiadomo, czy jest to opinia wydawcy pierwszego, czy drugiego kodeksu. Odpowied
nie sformułowanie tej informacji też zaoszczędziłoby korzystającemu z itinerarium niepotrzebnej 
straty czasu.

24 Ibid., s. 83.
25 S. Krzyżanowski, op. cit., s. 184-185, reg. 5, reg. 163, 185.
26 Por. B. Nowacki, Przemysł I I 1257-1296. Odnowiciel korony polskiej, Poznań 1997, s. 169.
27 J. Pakulski, op. cit., s. 71.
28 Ibid., s. 77.
29 Ibid., s. 78, 80, 81, 82, 83.
30 Ibid., s. 79, przyp. 66.
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Przypisy mogą być umieszczane u dołu odpowiedniej strony lub też zgrupowane na końcu itinera
rium. Chyba nie trzeba dziś już przekonywać, że umieszczenie przypisów u dołu strony jest znacznie 
praktyczniejsze i wygodniejsze dla korzystającego z dzieła. Przy dzisiejszych możliwościach techniki 
wydawniczej dawny sposób gromadzenia przypisów przy końcu dzieła należy bez wątpienia odłożyć 
do lamusa.

Wydaje się, że w tej dość obszernej wypowiedzi poruszyłem większość ważniejszych zagadnień 
wysuniętych w pracy P. Węcowskiego. Pozostaje jednak jeszcze sprawa dokonanego przez niego 
podsumowania jego rozważań. Podsumowanie jest na tyle zaskakujące, że warto przytoczyć je w ca
łości. Oto ono:

„O ile niezbędne jest zestawienie itinerariów dotyczących postaci XVI-wiecznych (i później
szych), o tyle nie wydaje się, żeby konieczne było opracowywanie itinerariów osób żyjących w XIII 
czy na początku XIV w. Zestawienia takie byłyby ogromnie fragmentaryczne i nie pozwalałoby na 
wyciąganie pewniejszych wniosków. Bardzo często bowiem, jak pokazują przykłady itinerarium 
Mszczuja II oraz Jana Grotowica, w obrębie poszczególnych lat będzie można znaleźć jedną lub 
dwie wzmianki, wiele będzie też lat, dla których nie uda się wskazać żadnego pewnego miejsca i da
ty pobytu określonej osoby”31.

Zgadzając się w pełni z poglądem P. Węcowskiego, że zestawienie itinerariów dotyczących postaci 
z XVI w. i późniejszych jest niezbędne, absolutnie nie mogę zgodzić się z poglądem, by opracowy
wanie itinerariów osób żyjących w XIII czy na początku XIV w. nie było konieczne. Oczywiście, te 
ostatnie będą z uwagi na mniejszą liczbę źródeł uboższe niż itineraria osób żyjących w okresie rene
sansu, ale znów nie tak „ogromnie fragmentaryczne”, jak o tym przekonuje chociażby omawiane 
łącznie z tą pracą itinerarium Przemysła II, z którego możemy wyciągnąć wiele ciekawych wniosków 
i spostrzeżeń, jak to uczynił chociażby autor tego zestawienia32. I tak, jako mediewista z radością 
powitałbym itinerarium Władysława Łokietka, choć z góry wiem, że będzie w nim olbrzymia „biała 
plam a”, pokrywająca się z okresem królewskich rządów Wacława II w Polsce.

*

Elementy chronologiczne łączą ze sobą dwa pozornie odrębne zagadnienia: itineraria i spisy 
urzędników. Spisy urzędników mają zresztą dużo dłuższą historię niż owe wykazy podróży.

Nie zamierzam tu przedstawiać dziejów spisów urzędników, choć niewątpliwie zasługują one na 
wyczerpującą i opartą na solidnym materiale źródłowym monografię. Pragnę tylko zwrócić uwagę 
na podjętą już po II wojnie światowej akcję systematycznego wydawania spisów urzędników Polski 
przedrozbiorowej, której to akcji był inicjatorem Antoni Gąsiorowski. Objął on też kierownictwo 
tego niezwykle pożytecznego i potrzebnego przedsięwzięcia.

Pierwszą w kolejności pozycją tej serii był spis urzędników wielkopolskich33 i temu spisowi zamie
rzam przede wszystkim poświęcić niniejsze uwagi. Podstawą chronologiczną owego spisu są da
ty wystawienia poszczególnych dokumentów, jednakże z uwzględnieniem korekt wprowadzonych 
w 1890 r. przez S. Krzyżanowskiego. Spisy uwzględniają dwanaście z nich, a tylko w jednym przy
padku dokonują dalszej korekty34.

Podobnie jak w przypadku itinerarium Przemysła II, uważam przyjęcie przez Spisy za punkt wyj
ścia korektur S. Krzyżanowskiego za niezbyt fortunny pomysł, choć trudno nie przyznać, że korek
tury te wprowadzają pewien ład w wykazie urzędników wielkopolskich w czasach Przemysła. Moje 
zastrzeżenia buduję głównie na przyjęciu przez S. Krzyżanowskiego mylnego, moim zdaniem, za
łożenia, że większość owego chaosu jest wynikiem błędnej datacji poszczególnych dokumentów. 
Moim natomiast zdaniem występuje w tym przypadku już zjawisko tytulatury grzecznościowej, któ

31 P. Węcowski, op. cit., s. 47.
32 J. Pakulski, op. cit., s. 83-94.
33 UdR. Spisy, t. 1: Urzędnicy wielkopolscy X II-X V  wieku. Spisy, oprac. M. Bielińska, A. Gąsiorowski, J. Łojko, red. A. Gąsio
rowski, Wrocław 1985.
34 Por. ibid., cz. 1, nr 81,112,180, 191, 213, 231, 298, 351, 352, 379.
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rej stosowanie w późniejszych wiekach nie ulega już dyskusji. Mój pogląd na to zagadnienie stara
łem się wyjaśnić możliwie dokładnie w cytowanej uprzednio pracy35.

S. Krzyżanowski swoim założeniem o tak licznych pomyłkach w datacji objął tylko dokumenty 
króla Przemysła, wydane do jego tragicznej śmierci w 1296 r. Jeżeli jednak założenie to jest słuszne, 
należałoby też dopuścić możliwość, że i niektóre dokumenty wystawione po tym wydarzeniu opa
trzono też błędną datacją.

W Spisie urzędników wielkopolskich w odniesieniu do XIV i XV wieku naliczyłem aż dwanaście 
przypadków, w których w tym samym okresie dwie osoby równocześnie posługiwały się tym samym 
tytułem36. Czy każdy taki przypadek winien być podstawą przeprowadzenia korekty daty? Jeśli od
rzucimy możliwość stosowania tytulatury grzecznościowej, to oczywiście tak.

Autorzy spisu urzędników wielkopolskich fakt owego zazębienia się dat w XIV i XV wieku pozo
stawiają bez komentarza, którego brak w tym przypadku szczególnie się odczuwa. Jedynie przy oso
bie kasztelana kaliskiego Andrzeja (1353-1365), zauważono, że występuje on z tym tytułem jeszcze 
4 1 1366 r., podczas gdy od grudnia 1365 r. urząd ten zajmował już Jan z Bierzglina37.

Niestety, nie miałem możliwości dokładnego sprawdzenia, jak wygląda sprawa owego zazębiania 
się dat sprawowania urzędów w innych dzielnicach Polski. Stwierdziłem tylko, że np. w spisach 
urzędników małopolskich sporne daty są tam zwykle korygowane na podstawie założenia błędu pi
sarza lub też różnicy pomiędzy actum  a datum38. Czasem jednak zdarzają się emendacje na podsta
wie tytulatury urzędników39.

Natomiast autorzy spisu urzędników województwa bełskiego i ziemi chełmskiej nie próbowali już 
w części średniowiecznej tej pracy (do końca XV w.) korygować dat na podstawie tytulatury urzęd- 
ników40. Odnotowali tylko bez żadnego komentarza siedem znanych im faktów zazębiania się tytu- 
latury41. Być może, że podejrzewali oni, iż w niektórych przypadkach zastosowano tam tytulaturę 
grzecznościową, lecz nie wypowiedzieli się na ten temat.

Powyższymi spostrzeżeniami nie neguję oczywiście wszelkich możliwości omyłek w datacji. W po
szczególnych przypadkach omyłki takie występowały. Pragnę tylko podkreślić, że występowanie ty
tulatury grzecznościowej w wiekach XIV i XV jest rzeczą bezsporną, choć o ile mi wiadomo, nikt tej 
sprawie nie poświęcił większej uwagi. Jest więc też bardzo prawdopodobne, że tytulatura ta pojawi
ła się już w drugiej połowie XIII w. Dlatego też sądzę, że przy emendacji dat z tego okresu tytuły 
nadawane urzędnikom w dokumentach nie powinny być czynnikiem rozstrzygającym.

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga: wiele dawnych form i zwyczajów już przeszło do historii. Ty
tulatura grzecznościowa — zwyczaj tytułowania osób godnościami, których już nie posiadają — 
utrzymała się jednak do czasów nam współczesnych i to nie tylko w stosunkach towarzyskich, ale 
występuje ona sporadycznie i w dokumentach. Szczególnie na przełomie XIX i XX w. zwyczaj ten 
był powszechny. Ciekawe, że żaden z historyków żyjących w tym okresie (w tym i S. Krzyżanowski) 
nie dostrzegł tej rzucającej się w oczy analogii pomiędzy średniowieczem, a czasami, w których 
wypadło im żyć i działać.

35 A. Swieżawski, Kilka uwag, s. 354-357.
36 UdR. Spisy, t. 1, cz. 1, nr 103, 109, 111, 148, 154, 163-164, 168.
37 Ibid., cz. 2, nr 89.
38 UdR. Spisy, t. 4, z. 1: Urzędnicy małopolscy X II-X V  wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka i in., red. A. Gąsiorowski, Wrocław 
1990.
39 Por. ibid., s. 48-49.
40 UdR. Spisy, t. 3, z. 2, Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej X IV -X V III wieku. Spisy, oprac. H. Gmiterek,
B. Szczygieł, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.
41 Ibid., s. 47, 55, 68, 74, 159, 194.


