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Wydawnictwo zaopatrzone jest już tradycyjnie w dwa indeksy: osobno osób, osobno zaś nazw geograficznych.  Nie jest 
to oczywiście układ szczęśliwy. Wydawcom zabrakło zresztą  konsekwencji w trudnym dziele rozdwajania indeksu. I tak 
nazwy miejscowe występujące  w nazwiskach są  z zasady w indeksie geograficznym  pomijane, a wspominane już wyżej na-
zwy występujące  w tytulaturze książąt  zgubiono w ogóle (nie ma ich ani w indeksie osobowym, ani w geograficznym). 
Ocena staranności indeksów nie jest łatwa, bo trudno oczywiście wszystko sprawdzać. Wytknąć  można jedynie drobne 
błędy, sugerujące  jakieś przesunięcia paginacji (np. wystąpienia  herbu Wadwicz szukać należy według indeksu na s. 255, 
a jest w istocie na s. 256). 

Prezentowany tom reanimowanej po latach zastoju Długoszowej edycji czyni zgoła inne wrażenie niż tak mocno 
(i — dodajmy — zasłużenie) krytykowane tomy poprzednie. Pewne słabości przejęto jako trudną  już do przełamania 
tradycję tego wydawnictwa. Wymienić tu należy, obok prowadzącego  do niejasności systemu sygnowania tomów numerami 
ksiąg,  niepotrzebnie rozdwojonych indeksów, także bardzo nieprzyjemny układ graficzny  przypisów (każdy rok Długoszo-
wej relacji ma osobny ciąg  ich numeracji, ale żywa pagina nie informuje  w którym roku się akurat znajdujemy). Pewnie za 
późno już, aby poprawiać te nienajlepsze zasady. Wskazane braki nie mogą  jednak podważyć generalnie wysokiej oceny 
całości wykonanej pracy edytorskiej. Niepokoi jednak przyszłość: czy po śmierci głównego redaktora, Mariana Plezi, uda 
się uzupełnić i utrzymać zespół, gwarantujący  szybkie ukazywanie się kolejnych tomów, opracowanych na co najmniej 
równie dobrym poziomie. Rzecz idzie zaś o najcenniejsze z punktu widzenia wartości źródłowej księgi Długosza i o ukoń-
czenia tej edycji, jakże ważnej nie tylko dla polskiej mediewistyki. 

Tomasz  Jurek 
(Poznań) 

Andrzej W a ł k ó w s k i , Skryptoria  cystersów filiacji  portyjskiej  na Śląsku  do  końca XIII  w., 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra-
-Wrocław 1996, ss. 424 + 18 tab. + 4 nieliczb. 

Andrzej Wałkówski, wychowanek wrocławskiej szkoły dyplomatycznej, jest autorem dwóch monografii  o kancelariach 
książąt  śląskich,  występował następnie na wielu sesjach naukowych, prezentując  na nich wyniki swych badań nad pismem 
różnych klasztorów śląskich.  Teraz otrzymujemy obszerną  pracę, która stać się ma syntezą  dotychczasowych dokonań 
Autora w tej dziedzinie. 

Rzecz wpisuje się w wielką  dyskusję na temat roli cywilizacyjnej zakonu cystersów na ziemiach słowiańskich. Opraco-
wanie wpływu cystersów na rozwój (czy może nawet narodziny) polskiej dyplomatyki od dawna było pilnym postulatem 
badawczym. Od dawna zdawano też sobie sprawę, że rzecz nie jest łatwa — ze względu na wielką  liczbę zachowanych 
dokumentów cysterskich, potrzebę uwzględnienia także innych zabytków piśmiennictwa, a wreszcie wobec konieczności 
ujęcia tematu na niezwykle szerokim tle porównawczym. Centralistyczna struktura zakonu powodowała bowiem, że obser-
wowane na naszych ziemiach zjawiska muszą  mieć prawzory w macierzystych domach na Zachodzie i odpowiedniki w całej 
Europie. Przestraszony jakby tymi trudnościami, Autor postawił sobie nader ograniczone cele. Zrozumieć można, że 
ograniczył się do wybranej grupy klasztorów — za przedmiot obrał spuściznę najważniejszych opactw śląskich,  wywodzą-
cych się z macierzy w turynskiej Pforte:  Lubiąża,  Henrykowa, Kamieńca i Krzeszowa, tudzież żeńskiej Trzebnicy (od same-
go początku  pozostającej  pod przemożnym wpływem Lubiąża).  Szkoda natomiast, że zawęził bardzo kwestionariusz ba-
dawczy. Celem pracy jest bowiem, jak deklaruje się na wstępie (s. 15), tylko „poznanie zasad działania skryptoriów", 
w pierwszym rzędzie zaś stwierdzenie w nich ewentualnego podziału pracy i zadań. To bardzo ograniczone postawienie proble-
mu, niewspółmierne do potężnych rozmiarów dzieła. Żałować należy, że nie znalazło się w nim miejsce na wyczerpujące 
omówienie oddziaływania cystersów na działalność dyplomatyczną  innych ośrodków — kancelarii książęcych,  biskupich, 
wystawców prywatnych. 

A. Wałkówskiego tłumaczyć może przyjęta metoda badawcza. Zdawał sobie sprawę, że dla interesującego  go proble-
mu organizacji skryptoriów brakuje bezpośrednich informacji  źródłowych. Podkreśla to wielokrotnie — zresztą  w formie 
bardzo niezręcznej: zdanie „nie mamy żadnych danych o wewnętrznej strukturze skryptorium" zabawnie wygląda  w są-
siedztwie dokładnego opisu tejże struktury. Autor mianowicie brak „danych źródłowych" próbował nadrobić gromadze-
niem wyników drobiazgowych analiz dyplomatycznych, kodykologicznych i (zwłaszcza) paleograficznych.  A. Wałkówski 
ustala mianowicie redaktorów i pisarzy poszczególnych dokumentów klasztornych, identyfikuje  ręce pisarzy kodeksów, 
a na podstawie tego materiału wyciąga  wnioski o organizacji pracy w skryptorium. Metoda ta znajduje odbicie w konstruk-
cji pracy. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, poświęconych kolejno: 1. prezentacji klasztorów (s. 27-36), 2. ich spuścizny 
dokumentowej (s. 37-79) i 3. kodeksowej (s. 80-122), następnie właściwej analizie dokumentów pod względem 4. formula-
rza (s. 123-178), 5. dyktatu (s. 179-222) oraz 6. pisma (wraz z pismem kodeksów, s. 223-329), wreszcie zaś 7. „organizacji 
skryptoriów" (s. 330-400). Rozdział ostatni stanowi więc w istocie trzon pracy. Kompozycja ta wydaje się na pierwszy rzut 
oka przejrzysta. W realizacji okazała się jednak mało funkcjonalna.  Sztuczne jest rozbicie rozdziałów o formularzu  i dykta-
cie dokumentów. Każdy klasztor omawiany jest w kilku różnych miejscach, co zaciera cechy mu właściwe. Plagą  książki  są 
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też powtórzenia. Winna zresztą  temu jest nie tylko konstrukcja — dająca  co prawda ku temu rzeczywiście wiele okazji — 
ale przede wszystkim maniera pisarska Autora. 

Opisana metoda badań wydaje się rzeczywiście (w braku owych bezpośrednich danych) jedyna, ale budzi też zasadni-
cze zastrzeżenia. Wątpliwości  rodzą  się już na etapie podstawowym — czy rzeczywiście uprawnione są  wszystkie identyfi-
kacje rąk  pisarskich, przeprowadzone przez A. Wałkówskiego? Pismo cysterskie, co podkreśla wielokrotnie sam Autor, 
stanowi wszak w ogóle jeden typ, a w ramach poszczególnych klasztorów panuje nawet (znów cytuję A. Wałkówskiego) 
„jeden kanon i warsztat". Recenzentowi — laikowi na gruncie grafologii  — wypada jednak zaufać  eksperiencji Autora. 
Pewniej czuję się już w przypadku analiz czysto dyplomatycznych. Tu zaś sądy  wygłaszane w pracy są  często powierzchowne 
i nieuzasadnione. Czyż można bowiem identyfikować  redaktorów dwóch dyplomów na tej podstawie, że w obydwu testacja 
kończy się słowami aliis quam pluribus fidedignis  (s. 362), albo że obydwa posiadają  arengę odwołującą  się do przemijania 
czasu (s. 335)? Nie chciałbym bynajmniej dezawuować wszystkich identyfikacji,  ale gotowość do wspierania się tego typu 
argumentacją  budzi uzasadnioną  podejrzliwość. Dlaczego drobniutkie różnice dyktatu i duktu dokumentów Krzeszowa 
wobec wzorów henrykowskiej macierzy stawiane są  jako argument przeciwko ich powstaniu w macierzystym klasztorze 
henrykowskim — przecież krzeszowscy mnisi przyszli z Henrykowa i nie zdążyli  chyba w ciągu  kilku dni zmienić nawyków 
pisarskich. Skrajny formalizm  prowadzi więc w efekcie  do dowolności — przy ferowaniu  niektórych sądów  ostateczną 
instancją  wydaje się intuicja Autora. 

A. Wałkówski, poświęcając  wysiłek drobiazgowym porównaniom poszczególnych dyplomów i kodeksów, poszedł dro-
gą  fałszywą.  Zagubił mianowicie oczywistą  zdawałoby się okoliczność, że powtarzanie pewnych utartych zwrotów czy słów 
nie musiało być wcale indywidualną  „cechą  osobniczą"  (jak wyraża się sam Autor), ale wynikało przede wszystkim z lektur 
i wpływu szkoły, a ten był przecież wspólny dla wychowanków tego samego klasztoru, a w szerszym wymiarze — nawet 
całego zakonu. Nie wolno więc wyciągać  zbyt daleko idących  wniosków ze zbieżności między poszczególnymi dokumenta-
mi. Z drugiej strony bardzo częste wędrówki mnichów między klasztorami powodować musiały koegzystencję w każdym 
domu różnych kanonów artis scribendi  i artis dictandi.  A więc i z różnic nie sposób zbyt wiele orzekać. Autor stracił też 
z oczu wpływ formularza  ogólnocysterskiego. Zdaje sobie wprawdzie sprawę z istnienia takiego problemu, ale przyznaje się 
(s. 406), zasłaniając  się ogromem trudności, do nieuwzględnienia go w praktyce. Z pewnością  przebadanie formularza 
ogólnocysterskiego byłoby trudne. Ale bez tego wnioski o zależnościach bądź  odrębnościach między poszczególnymi kla-
sztorami czy osobami zawisają  właściwie w próżni. Drobiazgowe analizy formalne  całkowicie przysłoniły A. Wałkówskiemu 
szersze perspektywy. 

Za zasadnicze wnioski ze swych analiz uznał A. Wałkówski (s. 380-381) trzy stwierdzenia: 1) w przebadanych skrypto-
riach inne osoby przepisywały księgi, a inne wygotowywały dokumenty; 2) przeważnie inna osoba redagowała, a inna 
spisywała dokument; 3) na skryptorium klasztoru filialnego  decydująco  oddziaływała macierz. Teza trzecia nie jest nowa 
i od dawna była oczywista: skoro filię  obsadzali mnisi z domu macierzystego, to przynieść musieli ze sobą  także ukształto-
wane tam nawyki pisarskie. Dwa pozostałe twierdzenia budzą  natomiast zastrzeżenia ze względu na metodyczną  popraw-
ność wnioskowania. 

Tezę o odrębności pisarzy kodeksów od pisarzy dokumentów opiera Autor na zaobserwowanej odmienności pisma. 
Ale pamiętać trzeba, że obserwacja ta dotyczy tylko niewielkiej próbki materiału: mianowicie dokumentów spisanych 
pismem kodeksowym. Większość (2/3) rozpatrywanych dyplomów spisywanych była jednak pismem dokumentowym, nie 
kodeksowym — a identyfikacji  rąk  obu rodzajów pisma nie sposób, jak przyznaje biegły w paleografii  A. Wałkówski, 
przeprowadzić. Tak więc nie wiemy po prostu, czy wśród rąk  pisarzy dokumentów nie kryją  się jednak ręce pisarzy 
kodeksów. Omawiając  klasztor w Henrykowie (s. 356), Autor idzie jeszcze krok dalej i ujawnia nagle bardzo dokładną 
znajomość zależności służbowych w ramach skryptorium („analogicznie, jak w przypadku lubiąskiego  skryptorium, po-
twierdza się podział personelu na dwie grupy. Jedni zakonnicy sporządzali  dokumenty i byli podlegli opatowi, a drudzy 
kodeksy i podlegali kantorowi"). Skąd  wzięto tę wiedzę (w rozdziale o Lubiążu  nic o tym nie ma) — nie wiadomo. Na 
pewno jednak brak jej oparcia w przebadanych źródłach. 

Także drugie twierdzenie A. Wałkówskiego okazuje się w gruncie rzeczy nieweryfikowalne.  Pomijam już wartość 
niektórych ustaleń co do identyfikacji  autorów dyktatu. Dysponujemy jednak z jednej strony zbiorem anonimowych redak-
torów, z drugiej anonimowych rąk  pisarskich. Dany dokument zredagował A, a spisała ręka B — jak orzec, czy to jedna, 
czy dwie różne osoby? Wyraźne są  tylko nieliczne sytuacje, gdy dokumenty jednej redakcji spisane są  różnymi rękami. Ale 
interpretacja takich przypadków też nie jest jednoznaczna: komu bowiem z dwóch pisarzy przypisać redakcję? Rozstrzyg-
nięcie jest znów nieweryfikowalne  i dowolne. Mamy np. cztery dokumenty jednej redakcji, z których ręka A spisała jeden, 
a ręka B — trzy pozostałe. Wbrew rachunkowi prawdopodobieństwa A. Wałkówski optuje w takich sytuacjach (s. 332 n., 
337 n.) przeważnie za ręką  A. Wynik wypaść musiał więc tak, że redaktor na ogół nie był pisarzem. Ale decyduje o tym nie 
materiał, ale domysł Autora. Wystarczy odmienne założenie, a ustalimy zupełnie odwrotny obraz. 

Do napisania niniejszej recenzji zostałem właściwie wywołany. Wyróżniono mnie bowiem już we wstępie imiennym 
wymienieniem jako oponenta wobec poglądów  Autora na organizację skryptoriów cysterskich (s. 5). Zaszczyt to zresztą 
niezasłużony, bo nie ja jeden wątpię  w istnienie wyodrębnionych „skryptoriów dokumentowych"1. Nie chcę jednak w tym 

1 Termin ten oprotestował też stanowczo Janusz Bieniak w dyskusji na sesji w Dąbrowie  Niemodlińskiej w 1993 r. A. Wałkówski odpowiadał wówczas, 
że w pełni się zgadza z tą  uwagą,  a podział na skryptorium dokumentowe i kodeksowe jest czysto „umowny" i ma tylko „metodologiczny sens", bo 
różne wytwory skryptorium wymagają  różnego podejścia badawczego (Klasztor  w kulturze  średniowiecznej  Polski,  Opole 1995, s. 522 n.). Kolejny to 
przyczynek w zestawie poglądów  Autora na istotę skryptorium. 
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miejscu dyskutować jak było naprawdę. Zwracam tylko uwagę, że A. Wałkówski wciąż  nie udowodnił swego poglądu 
w dający  się weryfikować  źródłami sposób. Nie wiadomo zresztą  do końca, jakie są  właściwie przekonania Autora. Powta-
rza wprawdzie w wielu miejscach, że „stwierdził" i „udowodnił" istnienie podziału zadań w ramach skryptoriów. W cytowa-
nym już zdaniu (ze s. 356) ujawnia nawet dokładne zależności służbowe, mówi wręcz o wyodrębnionym „urzędzie kancela-
ryjnym" (s. 343, 349, 356) lub „urzędnikach kancelaryjnych" (s. 404). W zakończeniu wpada jednak nagle w zgoła inny ton. 
Stwierdza bowiem (s. 406), że skryptorium to bynajmniej wcale nie „grupa zakonników pracujących  wspólnie pod kierow-
nictwem swego mistrza", ale raczej „zespół indywidualnych pisarzy-zakonników (ewentualnie tylko jeden mnich)", pełnią-
cy swe funkcje  tylko okazjonalnie. Nie było więc jednak organizacji, ścisłego podziału zadań i zależności służbowych. Aliści 
już za chwilę dowiadujemy się znowu, że ściśle rozróżniano funkcje  pisarzy kodeksów i dokumentów, redaktorów i ingrosa-
torów. A więc ktoś jednak chyba kierował skryptorium, wyznaczał i egzekwował zadania. W jednym tylko można poprawić 
Autora z całą  stanowczością:  skryptorium klasztorne na pewno nie miało nic wspólnego z notariatem publicznym — co 
sugeruje się w kilku miejscach (s. 346, 358, 365) przez niedopuszczalną  dla dyplomatyka terminologiczną  niefrasobliwość. 

Recenzja ta nie może oczywiście wyczerpać wszystkich wątków,  zawartych w książce  — ani ukazać wszystkich celnych 
ustaleń Autora (jak choćby określenie pewnych ogólnych cech śląskiego  formularza  cysterskiego, czy zidentyfikowanie  rąk 
pisarskich oraz wydatowanie kilkudziesięciu rękopisów), ani sprostować wszystkich błędów (za taki uznać trzeba choćby 
powtarzane wiele razy jako pewnik przypisanie mnichowi Engelbertowi autorstwa Kronikipolsko-śląskiej).  Skupiłem się na 
tym, co i sam A. Wałkówski uznał za najważniejsze — na kwestii organizacji skryptoriów cysterskich. W tej sprawie 
przedstawione twierdzenia są  niejasne, oparte na wątpliwym  dowodzeniu i budzącej  zastrzeżenia analizie źródeł. 

Tomasz  Jurek 
(Poznań) 

Krzysztof  S k u p i e ń s k i , Notariat  publiczny  w średniowiecznej  Polsce,  Wydawnictwo Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, Rozprawy Habilitacyjne 
LXXXIX, Lublin 1997, ss. 276. 

W ostatnim czasie nauka historyczna wzbogaciła się o niezwykle cenną  i nowatorską  pozycję, jaką  jest książka  Krzy-
sztofa  Skupieńskiego poświęcona notariatowi publicznemu w dawnej Polsce. Temat ten, jak zresztą  zaznaczył na samym 
wstępie Autor recenzowanej pracy (s. 22), nie był w nauce polskiej praktycznie omawiany w całym okresie powojennym. 
Jest to wynik zaniedbań w badaniach nad dokumentami i kancelarią  instytucji kościelnych — nieliczne prace sprawę 
notariatu traktowały po macoszemu. Również najnowsze ujęcie podręcznikowe dyplomatyki polskiej marginalnie potrak-
towało problem notariatu publicznego. Zainteresowanie tą  sprawą  przyniosły dopiero sympozja Międzynarodowej Komisji 
Dyplomatyki (Warszawa 1986 i Sewilla 1994). Od 1986 r. rozpoczęto tworzenie kartoteki znaków notarialnych w Zakładzie 
Nauk Pomocniczych Historii UMCS (s. 23). Tymczasem, zdaniem K. Skupieńskiego, istnieje bardzo obfita  baza źródłowa 
— dokumenty, księgi wpisów kancelarii biskupów, oficjałów,  wikariuszy z wpisami admisyjnymi o dopuszczeniu do wyko-
nywania obowiązków  notariusza i sama, wspomniana już, kartoteka znaków notarialnych w UMCS (s. 24-25). 

Stawiając  postulaty badawcze Autor wykorzystał prace dotyczące  notariuszy publicznych krajów ościennych — m.in. 
P. J. Schulera, J. Nuhlicka, F. Luschka. Natomiast specyfika  badań notariatu publicznego krajów śródziemnomorskich 
ograniczała możliwość wzorowania się na nich. Celem pracy stały się studia dyplomatyczne omawiające  kształtowanie się 
notariatu publicznego i jego podstaw prawnych oraz zakresu funkcjonowania.  Należało przy tym omówić społeczne pocho-
dzenie notariuszy, ich wykształcenie, sposoby wejścia do zawodu, miejsca pracy. Niezbędna okazała się charakterystyka 
wytworzonej dokumentacji notarialnej, szczególnie od strony formalnej.  Chociaż takie podejście jest dość podobne do 
tradycyjnych opracowań z zakresu dyplomatyki, to poszerzono rozważania o kwestie z zakresu historii państwa i prawa — 
chodziło o ukazanie miejsca notariusza w systemie prawnym i jego kompetencji. Rozszerzono także zainteresowania o hi-
storię społeczną  i historię kultury, uwzględniając  sam znak notarialny (tak jak to uczynił P J. Schuler). Realizacja tak 
postawionych celów badawczych pozwala na zaprezentowanie dziejów notariuszy publicznych w Polsce, omówienie ich 
dokumentacji i charakterystykę ich znaków notarialnych. Naturalnie całość tych rozważań podjęta została w aspekcie 
szeroko rozumianej historii państwa i prawa oraz prozopografii.  To ostatecznie służy syntezie zjawiska, jakim był publiczny 
notariat w Polsce. 

Zakres terytorialny pracy wyznaczają  ziemie Królestwa Polskiego w XIV, a przede wszystkim w XV w. Innymi słowy 
chodzi o polską  prowincję kościelną  z diecezjami — gnieźnieńską,  krakowską,  poznańską  i włocławską.  Diecezja płocka, 
mimo że jej formalny  związek  z Królestwem Polskim był wówczas różny, została włączona  do rozważań, bowiem według 
Autora nie ma podstaw do odrębnego potraktowania Mazowsza (s. 16). Diecezja wrocławska prezentuje już bardziej 
skomplikowany problem. Jej teren utracono w początkach  chronologicznego zakresu pracy. Rozwój jej ziem przebiegał 
odrębnie niż reszty terytoriów polskich. Jednak K. Skupieński nie usunął  zupełnie (i słusznie) Śląska  ze swoich rozważań, 
choćby z powodu doskonałego opracowania śląskich  notariuszy publicznych dokonanego przez F. Luschka. Włączono 
natomiast do rozważań diecezje ruskie — lwowską  i przemyską. 


