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O odczytywaniu cyrylicy 

Krzysztof  P ie tk iewicz , Cyrylica.  Skrypt  do  nauki odczytywania  pisma staroruskiego  i ro-
syjskiego  dla  studentów  archiwistyki,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996. 

Praca poznańskiego historyka dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego stawia sobie za cel wyrobienie u studentów 
historii o specjalności archiwalnej umiejętności odczytywania oryginalnych tekstów rosyjskich [!] (wstęp s. 5). Osiągnięciu 
zamierzenia ma pomóc publikacja kilkudziesięciu podobizn dokumentów od XIV do XX wieku, ilustrujących  rozwój pisma 
cyrylickiego i rosyjskiego, „spotykanego w archiwach i bibliotekach polskich i krajów niegdyś związanych  z Rzeczpospoli-
tą"  (z informacji  na s. 4 okładki). 

Dokumenty odczytane i podane zostały równolegle z podobizną  oryginału i zgodnie z zamysłem Autora mają  umożli-
wić samodzielną  pracę studentów z tekstem. Zastrzeżenie K. Pietkiewicza, że skrypt stanowi jedynie pomoc w odczytywa-
niu pisma cyrylickiego i przeznaczony jest do samodzielnej pracy studentów pojawia się w pracy jeszcze kilkakrotnie. 
Logiczną  konsekwencją  powyższego założenia jest struktura skryptu. Składa się on z następujących  części: wstępu (s. 5-15), 
bibliografii  (s. 16), spisu dokumentów (s. 17-18). Zasadniczą  część pracy stanowią  tablice z podobiznami i równoległym 
odczytem 35 dokumentów (s. 19-83). 

Omawiana publikacja ma być, w intencji Autora, propozycją  ulepszaną  w wyniku konsultacji z użytkownikami (s. 6). 
Niechże niniejsza recenzja będzie poczytana jako głos w tej konsultacji. 

Najwięcej informacji  zarówno tych dotyczących  samego skryptu jak i zamieszczonego w nim materiału oraz związa-
nych z tym zagadnień paleograficznych,  chronologicznych i terminologicznych znajduje się w części wstępnej. Ze wstępu 
właśnie dowiedzieć się można, że zamieszczone podobizny, wraz z odczytami, znalazły się tu ze względu na walory dydak-
tyczne; nie zwraca się uwagi na typologię pisma. To również jest konsekwencją  wstępnego założenia i położenia nacisku na 
ćwiczenia praktyczne w odczytywaniu pisma (s. 5). 

Przeznaczony do czytania materiał składa się z dwóch wyraźnie odrębnych części. 
Seria 12 dokumentów reprezentujących  pismo od półustawu do skoropisu stanowi część pierwszą.  Szkoda, że nie 

znalazł się w tej części choćby jeden dokument pisany skoropisem moskiewskim. Takie dokumenty, znajdują  się również we 
współczesnych zbiorach polskich, co Autorowi jako badaczowi jest z pewnością  wiadome. 

Druga grupa podobizn, o wiele większa, liczy sobie 23 dokumenty, zawiera akta z terenów Królestwa Polskiego z cza-
sów po powstaniu styczniowym gdy rosyjski był językiem urzędowym. Autor zamierzał tu zaprezentować różnorodność 
stylów pisarskich, a przy okazji form  kancelaryjnych — choć tego zagadnienia nie porusza. Przewaga dokumentu pisanego 
XIX-wiecznym pismem rosyjskim wynika chyba z faktu,  że Autor nie przykłada większej wagi do reprezentatywności 
całego zbioru, nacisk położony został przede wszystkim na różnorodność (s. 6). Takie podejście do zagadnienia musi 
budzić zastrzerzenia. Trudno nie dziwić się, że praca traktująca  o piśmie cyrylickim zamieszcza w większości jako materiał 
dydaktyczny podobizny dokumentów, będących  wytworem II połowy XIX i początków  XX w. Napisano je grażdanką 
a różnorodność typów pisma wynika przede wszystkim z wielości rąk  pisarskich i związanej  z nią  indywidualizacją  stylów 
pisma. 

Moim zdaniem w skrypcie powinno być wykorzystanych więcej dokumentów pisanych skoropisem XVI-XVII wieku, 
i to nie tylko rusko-litewskim, ale i moskiewskim. Pismo to, czy dokument moskiewski w ogóle, ukształtowane przez 
odmienną  tradycję kancelaryjną  i dyplomatyczną,  jest trudniejsze w czytaniu i interpretacji od pisma rusko-litewskiego 
i powinno być reprezentowane w omawianym zbiorze. Nie znalazł się tu również ani jeden przykład pisma pochodzącego 
z czasów bezpośrednio po reformie  Piotra I. 

W dalszej części K. Pietkiewicz pisze o tablicach z podobiznami tekstów, że zostały opracowane elektronicznie [za-
pewne zeskanowane — przyp. W. M.], oczyszczono je z błędów, poprawek, kleksów „celem nadania im maksymalnej 
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czytelności" (s. 6). Nie był to chyba najszczęśliwszy zabieg, przyzwyczaja bowiem oko przyszłego archiwisty do czystego 
wyraźnego obrazu. Tymczasem nieczytelność, ubytki, zaplamienia tekstu, są  czasem dodatkowymi problemami obok duktu 
pisma, czy trudności w rozumieniu dawnego języka i formularza,  przed którymi musi stanąć  badacz i archiwista. O tym 
zapewne nie trzeba przekonywać Autora skryptu. Być może stąd  wzięła się ta, szlachetna skądinąd,  dążność  do usunięcia 
sprzed oczu młodszych kolegów ewentualnych trudności. Poza tym w wyniku zabiegu przygotowania elektronicznego zatar-
to zupełnie tło pisma, co powoduje że nie można wyobrazić sobie wyglądu  dokumentu. Tym bardziej, że Autor nie podał 
rozmiarów oryginałów prezentowanych podobizn. 

Następnie Autor omawia metodę edycji odczytu tablic. Proponuje odczyt wraz z rozwiązaniem  skrótów w nawiasach 
okrągłych,  lub, jeśli rowiązuje  skrót nadpisany to wówczas w druku oznacza go kursywą  (s. 6). 

W podręczniku poświęconym pismu ruskiemu nie może zabraknąć  choćby podstawowych informacji  o języku w jakim 
spisywano akta. Pojawia się ważne rozróżnienie na język ruski (staroruski) i rosyjski (s. 6-7). 

Ważnym zagadnieniem omawianym we wstępie jest ewolucja alfabetu  cyrylickiego, wraz z tablicą  przedstawiającą 
podstawowe znaki cyrylicy (s. 7-9). Tablica taka zbudowana jest w następujący  sposób: pierwsza kolumna to znak, druga 
nazwa litery, dalej odpowiednik w alfabecie  greckim — oczywiście o ile nie jest to znak utworzony dla oddania głoski 
języka słowiańskiego; następnie wartość liczbowa — tylko tam jednak gdzie zjawisko takie zachodzi. Osobno wyliczone 
zostały litery greckie używane do zapisu liczbowego (s. 9). Przy okazji omawiania alfabetu  autor poświęcił nieco miejsca 
powstaniu typologii pisma cyrylickiego i etymologii nazw poszczególnych rodzajów pisma (s. 10). Jest to ważne z punktu 
widzenia nauczania paleografii  ruskiej i dobrze się stało, że zostało tu zamieszczone. 

Autor wypowiada się również, chociaż bardzo ogólnikowo, na temat paleografii  cyrylickiej dokumentów rusko-litew-
skich i koronnych. Jest dużym skrótem myślowym stwierdzenie, że język ruski zaczął  swą  karierę na ziemiach polskich po 
podboju Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego (s. 6). Zachowane dokumenty ruskie tego wystawcy oraz spisane na 
Rusi koronnej w czasie jego panowania w porównaniu z łacińską  produkcją  kancelaryjną  tego czasu i miejsca są  zjawiskiem 
mało znaczącym1.  Co więcej, w ciągu  I połowy XV w. państwowy dokument ruski ustępuje tam miejsca dokumentowi 
łacińskiemu2. 

Chociaż XIV- i XV-wieczna Ruś Halicka nie posługiwała się na masową  skalę dokumentem ruskim, to na terytorium 
Wielkiego Księstwa Litewskiego już od połowy XV w. aż po schyłek XVII stulecia dokument i pismo ruskie odegrały 
ogromną  rolę. Obok kancelarii panującego  wystawiającej  dokumenty, prowadzącej  metrykę państwową  i korespondencję 
dyplomatyczną,  działają  tam kancelarie prywatne wystawiające  dokumenty związane  z zabezpieczeniem stanu majątkowe-
go i prowadzące  korespondencję. Językiem ruskim posługują  się kancelarie sądowe  i one również pozostawiły niemało 
dokumentów. 

Przyłączone  w 1569 r. do Korony ziemie posługiwały się powszechnie językiem ruskim i stąd  również pochodzi spora 
liczba dokumentów cyrylickich wystawionych przez rozmaite kancelarie: sądowe,  prywatne lub nawet kozackie (choć te 
bardzo skromnie zachowane). 

Ma rację Autor stwierdzając,  że dokumenty z Rusi koronnej XIV-XV w. pisane były półustawem (s. 10-11), należy 
zgodzić się również ze stwierdzeniem, że skoropis rusko-litewski powstał w wyniku zetknięcia się dwóch tradycji pisar-
skich: łacińskiej z jej pośpiesznym duktem pisma i ruskiej półustawowej (s. 10-11). Jednak wciąż  jeszcze kwestią  do dysku-
sji jest, gdzie owo spotkanie najszybciej objawiło swe skutki3. Nie sposób jednak zgodzić się z twierdzeniem K. Pietkiewi-
cza, że dokument Władysława Jagiełły z 1410 r. stanowi etap przejściowy od półustawu do skoropisu (s. 11), choćby z tego 
względu, że jak napisał sam Autor, doboru materiału dydaktycznego dokonano bez zbytniej troski o reprezentatywność 
typów i stylów pisma. Taki dukt pisma półustawowego spotykamy w innych wcześniejszych dokumentach nie tylko tego 
wystawcy4. Do najważniejszych cech omawianego dokumentu, które wskazują  na jego półustawowy charakter należą: 
osobne stawianie każdej litery i wyraźne odstępy pomiędzy literami i wyrazami5. Trafnie  też Autor stwierdza, że typowe 
przykłady skoropisu zamieszczono na tablicach 6-12. 

1 Przekonuje o tym chociażby lektura wydawnictw źródłowych zob. Akta  grodzkie  i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej  Polskiej  z archiwum tak  zwanego 
bernardyńskiego  we Lwowie wskutek  fundacji  ś. p. Alexandra  hr. Stadnickiego,  t. 1-3, Lwów 1868-72; W. Rozow, Ukrainski  hramoty t. I: polowina 
XIVpolowina  XVw,  Kiiw 1928. 
2 Oznaczenie dokładnej cezury chronologicznej tego faktu  wymagałoby gruntownych badań. Sądzę  jednak, że zanik dokumentu cyrylickiego na Rusi 
koronnej dokonał się za panowania Władysława Jagiełły, w pierwszej ćwierci XV w. Pozwala na takie przypuszczenie przegląd  dokumentów wielkich 
rodzin ruskich ze zbiorów AGAD, np. Zamoyskich, Potockich czy fragment  Archiwum Warszawskiego Radziwiłłów, zawierający  akta rodzin zwiaza-
nych z Rusią  takich jak Sobiescy czy Żółkiewscy. Nie oznacza to bynajmniej całkowitego zaniku dokumentu ruskiego na Rusi Halickiej. Językiem tym 
posługiwały się kancelarie cerkiewne i prywatne, np. mieszczanie spisujący  testamenty. Za tę ostatnią  uwagę winien jestem podziękowanie drowi Hie-
ronimowi Grali z IH UW. 
3 B. Horodyski, Podręcznik  paleografii  ruskiej,  Kraków 1951, s. 48 pisze, że skoropis powstał w kancelarii wielkich książąt  litewskich a może nawet 
w kancelarii Władysława Jagiełły. Por. W. Mikulski, Gramota wielkiego  księcia Kazimierza  Jagiellończyka  dla  wojewody  wileńskiego  Dowgirda  z 1442 r., 
Przegl. Hist. 86,1995, z. 1, s. 67 przyp. 3, s. 70, gdzie wskazuję na kancelarię w. ks. Swidrygiełły. 
4 Zob. podobiznę z fot.  gramoty Swidrygiełły z l. [1399-1402] w: W. Kuraszkiewicz, Gramoty halicko-wołyńskie  XIV-XV  wieku. Studium  językowe, 
Kraków 1934, s. 135. Wykazuje ona wiele cech podobieństwa do reprodukowanej w skrypcie. 
5 Do innych cech należy zaliczyć: leżące  e tzw. kotwicowe, jat'  z wyciągniętą  w górę laską  i wysoko przekreślone, k  — charakterystyczne dla półustawu, 
zob. B. Horodyski, op. cit., s. 35, 41i n. Wystarczy porównać choćby podobiznę z fot.  3 z pracy Horodyskiego, gdzie zamieszczono kazania niedzielne 
i autor ten identyfikuje  to pismo jako półustaw ruski XV w. Pismo w dokumencie Władysława Jagiełły, przedstawione na fot.  5 jest tylko mniej 
staranne ale bardzo podobne. 
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Osobny rozdział poświęcono skrótom, słusznie stwierdzając,  że cyrylica ma ich mniej niż pismo łacińskie. Przy okazji 
omawiania skrótów zastosowano wygodną  metodę podania najpospolitszych skrótów wraz z informacją  o tablicy z doku-
mentem, w którym go zastosowano (s. 11-12). 

Omawiając  alfabet  cyrylicki nieco miejsca poświęca Autor liczebnikom (s. 12-13), bo jak wiadomo każdemu kto 
zetknął  się z dokumentem cyrylickim zapisu liczb dokonywano także przy pomocy liter używając  tzw. tytła6. 

Ustaleń dotyczących  chronologii dokonano w rozdziale pt. Kalendarz  (s. 14-15), w którym omówiono rachubę lat 
według ery bizantyńskiej, kwestię początku  roku i poruszono bardzo ważny problem przeliczania daty rocznej wyrażanej za 
pomocą  indykcji. Właściwie chodzi tu o datowanie niektórych dokumentów tylko liczbą  indykcji. Przeliczaniu indykcji na 
lata ery dionizyjskiej (chrześcijańskiej) ma pomóc zamieszczona tabela. Niestety wkradł się tam błąd,  gdyż 15-letniemu 
cyklowi indykcji dodano, wbrew intencji Autora, jeszcze dwa lata7. 

W tym samym rozdziale rozwiązane  są  daty zapisane za pomocą  indykcji a występujące  w dokumentach króla polskie-
go i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka, panującego  na Litwie ponad pół wieku, w Koronie 45 lat. 
Przy rozwiązywaniu  dat rocznych Autor niewątpliwie  korzystał z itinerarium tego władcy, jednak nie zasygnalizował tego 
ani w tym miejscu, ani nie podał w bibliografii  (s. 14-15). 

Rozważania wstępne Autor kończy informacją  o piśmie rosyjskim po 1709 r., kiedy to cyrylica przekształciła się 
w grażdankę, czyli pismo kancelarii państwowej, tak drukowane jak rękopiśmienne. Zatem początek  XVIII w. powinien 
być górną  granicą  chronologiczną  omawianego skryptu i prezentowanego w nim materiału dydaktycznego. Kilka ostatnich 
zdań poświęconych zostało ostatniej reformie  alfabetu  z początków  XX wieku (s. 15). 

Zdecydowanie słabą  stroną  pracy jest bibliografia  zestawiona na stronie 16. Liczy ona ledwie 26 pozycji ujętych w trzy 
grupy. Grupa pierwsza to 6 pozycji: polskie i obce podręczniki paleografii  ruskiej. Druga grupa to słowniki, niekiedy 
wielotomowe, z XIX i XX w. — w sumie siedem pozycji. Pozostałe 13 pozycji to albumy paleograficzne. 

Tak skromna bibliografia  z pewnością  nie służy samodzielnej pracy z dokumentem. Wprawdzie od wydania podręczni-
ka B. Horodyskiego, pomimo upływu blisko 50 lat, nie pojawiła się żadna obszerniejsza praca traktująca  na ten temat, ale 
warto wspomnieć kilka cenniejszych prac przyczynkowych8. Oprócz artykułów z dziedziny paleografii  i dyplomatyki ruskiej 
należałoby zestawić literaturę pomocniczą.  Była już mowa o rozwiązywaniu  daty rocznej z dokumentu Kazimierza Jagiel-
lończyka; w tym przypadku pomocne byłoby itinerarium tego władcy9. 

W przypadku gdy w dokumentach występują  najwyżsi urzędnicy i dostojnicy litewscy oraz koronni pomocne będą 
wykazy urzędników10. Warto również zacytować publikacje o charakterze genealogiczno-heraldycznym, poza herbarzami 
mam tu na myśli prace J. Wolffa,  W. Dworzaczka, A. Bonieckiego11. Z zakresu innych nauk pomocniczych historii należy 
przypomnieć choćby podręcznik chronologii B. Włodarskiego, w którym zamieszczona jest tablica umożliwiająca  szybkie 
przeliczanie indykcji na poszczególne lata ery dionizyjskiej12. Odczuwa się również brak informacji  bibliograficznej  o pod-
stawowych edycjach dokumentów ruskich13. 

Zasadniczą  częścią  skryptu są  tablice zawierające  podobizny 35 dokumentów (s. 19-81). Wszystkie tablice mają  numer 
porządkowy  — oznaczony cyfrą  arabską,  miejsce wystawienia dokumentu, datę oraz regest. Dobrze byłoby aby regesty 
miały jednolitą  formę,  zamiast stosowanego przemiennie: „Otto z Pilczy poświadcza..."; „Władysław Jagiełło wynagra-
dza..."; „List namiestnika..."; „Protokół z...". Warto byłoby również wzorem wydawnictw źródłowych pisać regest, datę 
i miejsce wystawienia tą  samą  czcionką,  co pozwoliłoby na większą  przejrzystość opisu dokumentu. Przykładem może 
służyć regest tabl. 12, gdzie podana data roczna 1526 wybija się na pierwszy plan, wystarczy jednak skonfrontować  datę 
z podobizną  dokumentu, by stwierdzić, że data i pismo nie odpowiadają  sobie. Prawidłowa data (1646) umieszczona jest 
wyżej, ale napisana mniejszym drukiem. 

Z innych technicznych niedociągnięć  wymienić trzeba niestosowanie nawiasów prostokątnych,  wszędzie tam gdzie 
w dokumencie brak miejsca powstania, a można je ustalić z innych przesłanek (tabl. 1, 2, 5). Ta sama uwaga odnosi się do 
dat; wszędzie tam, gdzie nie podaje ich tekst, bądź  datowanie następuje za pomocą  indykcji lub ery bizantyjskiej, rozwiąza-

6 Recenzujący  skrypt D. Matelski, sprawia wrażenie zaskoczonego tym faktem.  Zob. recenzję tegoż „Archeion" 99, 1998, s. 234-235. O nieznajomości 
rzeczy recenzenta niech świadczy dwukrotne użycie w tekście recenzji terminu , język cyrylicki". 
I Na ślad błędu naprowadził mnie sam K. Pietkiewicz w prywatnej rozmowie, jeszcze przed ukazaniem się skryptu i chociaż wydawca prostuje 
w dołączonej  erracie tę niewątpliwą  pomyłkę drukarską,  jest to poważny mankament wydanej pracy. 
8 Przykładowo H. Grala, Chrzestne  imię Szwarna  Daniiowicza. Ze  studiów  nad  dyplomatyką  południoworushą  XII  i XIV  wieku,  w: Słowiańszczyzna 
i dzieje  powszechne. Studia  ofiarowane  Profesorowi  Ludwikowi  Bazylowowi w siedemdziesiątą  rocznicę Jego  urodzin,  Warszawa 1985; M. Kosman, Doku-
menty wielkiego  księcia Witolda,  St. Zródł. 16, 1971, s. 139-169; K. Pietkiewicz, Dokument  ruski  w kancelarii  litewskiej  Aleksandra  Jagiellończyka  (1492-
-1506), w: Litwa i jej sąsiedzi  od  XII  do  XX  wieku,  Poznań 1994, s. 65-86. 
9 I. Sułkowska-Kurasiowa, Itinerarij  Kazimira  Jagiełłona  (sostojanije  podgotowki),  w: Issledowanija  po istorii Litowskoj  Metriki,  Moskwa 1989. 
1 0 Dla Korony bedą  to, Urzędnicy  centralni  i nadworni  Polski  XIV-XVIII  wieku. Spisy,  oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela  i in., Kórnik 1992, dla 
Wielkiego Księstwa Lit. J. Wolff,  Senatorowie  i dygnitarze  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  1386-1795,  Kraków 1885; Urzędnicy  centralni  i dostojnicy 
Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  XIV-XVIII  wieku. Spisy,  oprac. H. Lulewicz i A. Rachuba, Kórnik 1994. 
II J. Wolff,  Kniaziowie  litewsko-ruscy  od  końca czternastego  wieku,  Warszawa 1895; W. Dworzaczek, Genealogia,  Warszawa 1959, tablice; A. Boniecki, 
Poczet rodów  w Wielkim  Księstwie  Litewskim  w XV  i XVI  wieku,  Warszawa 1887; warto przy tej okazji wspomnieć nową  pracę T. Zielińskiej, Poczet 
polskich  rodów  arystokratycznych,  Warszawa 1997 wraz z tablicami genealogicznymi. 
12 B. Włodarski, Chronologia  polska,  Warszawa 1957, s. 299 tabl. VII, na s. 116-119 podano wzór na obliczanie indykcji, dalej zamieszczono również 
wykaz świąt  i świętych Kościoła wschodniego obchodzonych na Rusi, wykazy kniaziów, carów moskiewskich i cesarzy, s. 454-470. 
13 Można wymienić choćby W. Rozow, Ukrainski  hramoty...; Archiwum książąt  Lubartowiczów Sanguszków  w Sławucie,  t. 1-7, Lwów 1887-1910; 
nieliczne dokumenty ruskie znaleźć można, w: Akta  grodzkie  i ziemskie...,  1.1-3, Lwów 1868-1872. 
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na data powinna być zapisana w nawiasie kwadratowym. Ten sposób stosowany jest powszechnie w edycjach naukowych 
i inwentarzach archiwalnych. W tym przypadku sygnalizowałby użytkownikowi skryptu konieczność zwrócenia baczniejszej 
uwagi na występujące  w dokumencie utrudnienia. W nawiasach prostokątnych  powinno się zaznaczać również nie wymie-
nione z imienia w źródle a znane skądinąd  osoby. Nieznaną  z imienia żonę księcia połockiego Andrzeja Olgierdowicza 
można było zapisać w regeście tabl. 2 (NN)14. 

Z kolei trzeba przyjrzeć się merytorycznej zawartości i konstrukcji tablic. Niestety w tej części nie ustrzegł się Autor 
poważnych błędów. Można je zaliczyć do trzech kategorii. 

Kategoria pierwsza to błędy w datowaniu dokumentów. Taki błąd  występuje już w tablicy nr 1 — jest to dokument 
starosty ruskiego Ottona z Pilczy, wystawiony bez daty dziennej i miesięcznej w 1371 r. (taką  datę podaje dokument). 
Tymczasem w początkowej  formule  datacyjnej dokumentu znajduje się zapis, że działo się to za panowania Kazimierza 
króla krakowskiego i pana ziemi ruskiej. Chodzi oczywiście o Kazimierza Wielkiego, który zmarł 5 XI 1370 r. w Krako-
wie15. Przekaz o dacie śmierci króla w połączeniu  z informacją  o początku  roku w kalendarzu ruskim pozwala na dokła-
dniejsze datowanie — między 1 IX a 5 XI 1370 r. Nie brak błędów tego rodzaju w niektórych dokumentach Świdrygiełły16, 
datowanych za pomocą  ery chrześcijańskiej. Skoro jest mowa o kancelarii najmłodszego z braci Władysława Jagiełły warto 
przytoczyć przykład błędu, dotąd  nie skorygowanego. 

Dokument publikowany jest w dodatku do pracy W. Kuraszkiewicza17. Świdrygiełło wystąpił  tam z tytulaturą  pana 
ziemi podolskiej (hospodar'podolskoi  zemli) dokument datowany został w następujący  sposób: tisjacza let  (400)  let  i pol-
-dwjanosta  [czyli 85 — W. M.]. Tymczasem wydawca rozwiązał  datę na 1445 rok (zapewne połowa 90 to 45). Mechanizm 
powstania błędu w kancelarii trudno objaśnić, ale na podstawie innych przesłanek, przede wszystkim tytulatury podolskiej, 
można czas spisania dokumentu określić na lata między 1400 a 140218. Byłby to zatem najstarszy, znany ruski dokument 
tego wystawcy. 

Warto także przyjrzeć się podobiźnie dokumentu z tabl. nr 9. Jest to fragment  kopii Metryki Litewskiej, o piśmie 
wątpliwie  datowanym na połowę XVI w. Skoropisowe pismo kancelarii Zygmunta Augusta ma zupełnie inny wygląd19. 
Pismo z rozpatrywanej tablicy przypomina dokumenty z kancelarii króla Zygmunta III, czyli ze schyłku XVI — początku 
XVII w. Już z pobieżnego porównania widać, że pismo z tablicy 9 jest bardziej podobne do pisma z tablicy 11 (dok. 
z 1593 r.) niż do dokumentu z tablicy 10 (około 1528 r.). 

Tablice 6-8, chociaż zostały datowane poprawnie, to należy podkreślić, że więcej miejsca warto było poświęcić meto-
dzie rozwiązywania  dat rocznych wyrażonych liczbą  indykcji z zastosowaniem itinerarium. 

Druga kategoria uchybień to mylne lub niedokładne regesty. 
Według streszczenia zamieszczonego w skrypcie tablica 12 przedstawia: „Widimus z potwierdzenia przez Zygmunta 

I Starego z 18 lutego 1526 r. aktykowanego w ks. 36 Metryki Litewskiej", sam widimus wystawiono w Warszawie 4 XII 
1646 r. Tymczasem lektura tekstu z tablicy uwidacznia, że jest to „Widimus z ksiąg  kancelarii większej litewskiej wydany 
przez [króla polskiego Władysława IV], zawierający  mandat króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra 
z 12 IX [1504 r.], który powiadamia marszałka ziemi wołyńskiej kniazia Semena Juriewicza [Holszańskiego] o nadaniu 
księżnie Marii żonie kniazia Michała Wasylewicza Czartoryskiego monasteru w Peresopnicy, gdzie wwiązania  dokona 
dworzanin hospodarski Fedko Kulniew", co można także zregestować w formie  : [król polski Władysław IV]... etc. 

Dokument z tabl. 4 zregestowany jest bardzo ogólnikowo: „Władysław Jagiełło wynagradza sługę Piotra Kromidow-
skiego za wierną  służbę". Może lepiej byłoby zrobić to w formie:  „Król polski Władysław Jagiełło zapisuje swemu słudze 
Piotrowi Kromidowskiemu 40 kop [groszy — W. M.] na wsi Waniewicze". 

Niedociągnięcia  w regestowaniu dokumentów widoczne są  również w opisach części XIX- i XX-wiecznej. Najpoważ-
niejsze zarzuty dotyczą  tablicy 31a, gdzie brak informacji  o tym, że jest to pismo generał-gubernatora warszawskiego 
skierowane do gubernatorów z terenu Królestwa Polskiego, dotyczące  przekazywania do Archiwum Akt Dawnych doku-
mentów takich jak przywileje lokacyjne, przywileje na jarmarki, władanie ziemią,  a znajdujących  się w archiwach miejskich 
oraz nakazujące  wydawanie gubernatorom stosownych rozporządzeń. 

Nie brak również drobniejszych uchybień tego typu. Dwie z zamieszczonych tablic są  protokołami egzaminów na 
stanowiska nauczycielskie (tabl. 13, 15), nie podano w nich jednak nazwisk egzaminowanych. Tablica nr 14, będąca  pismem 
dyrektora okręgu naukowego nie podaje adresata. Niedociągnięcia  tego samego rodzaju występują  również w tablicach 
nr 17, 22, 30. 

Sprawą  wymagającą  odrębnego potraktowania są  noty proweniencyjne dokumentów. Bardzo niedobrze się stało, że 
przyszli archiwiści otrzymują  do ręki podobizny dokumentów, których oryginałów nie będą  mogli znaleźć, niekiedy mimo 

1 4 Zob. Z. Wdowiszewski, Genealogia Jagiellonów,  Warszawa 1968, s. 11. 
1 5 Z. Kaczmarczyk, Kazimierz  Wielki,  PSB 12, s. 266. 
16 Zob. W. Mikulski, op. cit., s. 70. 
17 Zob. tenże, Gramoty halicko-wołyńskie  XIV-XV  wieku. Studium  językowe,  Kraków 1934, s. 133-134, podobizna na stronie 135. 
18 Z. Wdowiszewski, op. cit., s. 19 Świdrygiello otrzymał dzielnicę podolską  po Spytku Melsztyńskim u schyłku 1399 lub na początku  1400 (dokument 
wystawiono w piątą  niedzielę wielkiego postu, stąd  prawdopodobny jest rok 1400, jako termin ante quem — W. M). Po utracie Podola w 1402 r. 
nastąpiło  pojednie Świdrygiełły z Władysławem Jagiełłą  i Witoldem. 
19 Zob. fot.  7 w podręczniku B. Horodyskiego, op. cit. Przedstawia ona mandat króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta dla 
władyki łuckiego i ostrogskiego z 22 X 1550 r. (podobizna z oryginału). Innych przykładów pisma skoropisowego tej i innych kancelarii można szukać 
chociażby w Zbiorze dokumentów pergaminowych AGAD. 
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najszczerszych chęci. Przykłady tego są  niestety bardzo liczne. W tablicy nr 2 przeczytać można, że dokument pochodzi 
z Archiwum Miasta Rygi — zdjęcie dr E. Rimsa, poza tym nie wiadomo jaki to zespół i sygnatura. Ta sama uwaga dotyczy 
noty na tablicy 3. 

W tablicy nr 4 sytuacja jest nieco inna — Autor podaje źródło, z którego zaczerpnął  podobiznę dokumentu — po-
dręcznik B. Horodyskiego, niepotrzebnie jednak z pozycji tej wziął  dawną  sygnaturę biblioteczną.  Próżno by dziś szukać 
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, a tam sygnatury 100. Dokument znajduje się obecnie w zasobie AGAD w zbiorze doku-
mentów pergaminowych pod nrem 655920. 

Tablica 25 zawierająca  podobiznę i odczyt wyroku na członków partii „Proletariat". Autor w nocie proweniencyjnej 
podaje, że dokument pochodzi z akt Nadzwyczajnego Sądu  Wojskowego, s. 315. Taki zespół w AGAD nie występuje jako 
odrębny byt archiwalny. Jest to fragment  większego zespołu archiwalnego, może Prokuratora Warszawskiej Izby Sądowej 
albo Warszawskiej Izby Sądowej.  Zapis w nocie proweniencyjnej nie ułatwia znalezienia dokumentu, wręcz przeciwnie 
odnalezienie go z pomocą  tej noty jest właściwie niemożliwe. Tylko z podaniem archiwum jako miejsca przechowywania 
(bez nazwy zespołu) sporządzono  noty proweniencyjne tablic 27 (List C. Kobylińskiego) i 31 — wspomniane już pismo 
generał-gubernatora. Do tablic 17-20 załączono  opisy archiwalne wyłącznie  z podaniem zespołu i numeru stron. Na tym 
tle wyróżnia się nota proweniencyjna tabl. 35, gdzie przytoczono zespół, sygnaturę i strony21. 

Analizując  zamieszczone w skrypcie podobizny dokumentów z XIX i XX w. można poczynić następujące  uwagi. Po 
pierwsze — w skrypcie poświęconym pismu i dokumentowi cyrylickiemu grażdanka nie powinna być tak licznie reprezento-
wana. Po drugie, kłóci się z postulowaną  przez Autora różnorodnością  przytoczenie dokumentów związanych  ze szkołą 
w Koninie (4 egzemplarze) czy gminami w Wielkopolsce (11 egzemplarzy). Jeżeli autor koniecznie chciał tak licznej 
reprezentacji dokumentu XIX-stowiecznego to może warto było wyszukać i zaprezentować dokumenty, w których użyto 
rosyjskich (i nie tylko) miar, wag i systemów monetarnych. Wraz z informacją  o stosownej pomocy mogłoby to dać adep-
tom sztuki archiwalnej wiele pożytku22. 

Omawiany skrypt warto porównać z podręcznikiem Bogdana Horodyskiego, wieloletniego pracownika Biblioteki Or-
dynacji Zamojskiej i dyrektora Biblioteki Narodowej. Stąd  widoczna w podręczniku znajomość zagadnień problematyki 
związanej  z rękopisami cyrylickimi oraz zagadnień praktyki archiwalno-bibliotecznej. B. Horodyski omówił wiele zagad-
nień związanych  z rękopisami (teksty liturgiczne, literatura) i dokumentami cyrylickimi. Większość z nich omawia lub 
choćby sygnalizuje w swoim skrypcie K. Pietkiewicz. 

Niestety w skrypcie zabrakło kilku istotnych problemów, o których pisał B. Horodyski. Mam tu na myśli przede 
wszystkim materiały pisarskie używane do spisywania dokumentów, czyli pergamin i papier. Przy analizie dokumentów 
papierowych pomocne są  znaki wodne, wskazne byłoby więc dać stosowną  informację  bibliograficzną23. 

Ważne są  także kwestie terminologiczne związane  zarówno z dokumentem ruskim: gramota-hramota,  list,  chartj'a, 
charakterystyczną  dla kancelarii moskiewskich zwojową  postacią  dokumentu tzw. stołbcem24, jak również personelem 
zatrudnionym w kancelariach25. Choć tematyka pracy kancelaryjnej nie jest obca Autorowi skryptu26 to jednak terminolo-
gia z tej dziedziny nie pojawia się ani razu. 

Ostatnia sprawa to zagadnienia językoznawcze. Wprawdzie wykraczają  one poza obszar zainteresowań historyków, 
niemniej mogą  być im bardzo pomocne, chociażby przy badaniach nad początkami  skoropisu rusko-litewskiego27. Szkoda 
że się tak stało, chociaż skrypt współrecenzował filolog  slawista. Należy również żałować, że w skrypcie nie pojawiły się 
wskazówki dotyczące  edycji dokumentów cyrylickich, mimo iż sam Autor wypracował w tym względzie własną  metodę28. 

Porównanie obu prac wypada niestety na niekorzyść Cyrylicy.  Widać to już na wstępie, gdy obaj Autorzy piszą  o celach, 
jakie sobie postawili. Dalsze różnice są  już tylko naturalną  konsekwencją  początkowych  założeń. 

Oddając  w ręce adeptów archiwistyki skrypt będący  pomocą  w nauce czytania dokumentów cyrylickich Autor nie 
wniósł do tematu właściwie nic nowego. Samego czytania dokumentów można nauczyć się, korzystając  z przywołanego tu 
podręcznika B. Horodyskiego i tablic paleograficznych  wymienionych przez autora skryptu, konfrontowanych  z wydanymi 

2 0 Powojenne losy zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej ze szczególnym uwzględnieniem archiwaliów zob. K. Lesińska, Archiwum Zamojskich, 
w: Archiwum Główne Akt  Dawnych w Warszawie.  Informator  o zasobie, red. T. Zielińska Warszawa 1992, s. 212-213. 
2 1 Musi budzić zdziwienie, że tak oczywiste i częste uchybienia w opisach proweniencyjnych uszły uwadze recenzentów pracy, pomimo, iż jeden z nich 
jest uznanym autorytetem w dziedzinie archiwistyki. 
22 I. Ihnatowicz, Nauki  pomocnicze historii XIX  i XX  wieku,  Warszawa PWN 1990. 
23 B. Horodyski, op. cit., s. 67-72. Filigranów dotyczą  wydawnictwa m.in. C. M. Briquet, The  New  Briquet-Jubilée  Edition,  Les Filigranes.  Dictionaire 
historique des  marques du  papier des  leur aparition vers 1282 jusqu'en 1600, Amsterdam 1968; dla materiału polskiego J. Siniarska-Czaplicka, Filigrany 
papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej  od  początku  XVI  wieku do  połowy XVIII  wieku,  Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 czy tej samej 
autorki, Katalog  filigranów  papierni polskich  1500-1800, Łódź 1983. 
24 B. Horodyski, op. cit., s. 68-70. 
25 Ibid., s. 70. 
26 K. Pietkiewicz, Wielkie  Księstwo  Litewskie  pod  rządami  Aleksandra  Jagielończyka,  Poznań 1995, rozdział, Personel  kancelarii,  s. 16-36. 
22 Dla materiału z terenu Rusi koronnej i Wielkiego Księstwa Litewskiego prace z zakresu języka ruskiego i jego terytorialnych odmian powstały 
jeszcze przed II wojną.  Najważniejsze z nich to: W. Kuraszkiewicz, Gramoty halicko-wołyńskie  XIV-XVw.  Studium  filologiczne,  „Byzantinoslavica" 4, 
1932, s. 335-364; tegoż, Gramoty halicko-wołyńskie  XIV-XV  wieku. Studium  językowe,  Kraków 1934; Ch. S. Stang, Die westrussische Kanzleisprache  des 
Grossfürstentums  Litauen, Oslo 1935. 
28 K. Pietkiewicz, Najstarszy  inwentarz dóbr  radziwiłłowskich  z 1528 roku,  „Lituano-Slavica Posnaniensia". Studia Historica, 1, 1985, s. 177. B. Horody-
ski, op. cit., s. 75-82, daje własne wskazówki inwentaryzacyjno-edytorskie. Ponadto przytacza wykaz skrótów występujących  w tytułach rękopisów 
cyrylickich, op. cit., s. 83-93. 
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tekstami. Czytanie pisma cyrylickiego, aczkolwiek trudne i wymagające  sporego wysiłku, nie może być jedynym wymogiem 
stawianym archiwistom i historykom nowożytnikom. O wiele ważniejsze jest rozumienie czytanego tekstu. Archiwista musi 
go przecież zregestować, tak aby korzystający  z inwentarza badacz otrzymał maksimum informacji  zawartych w minimum 
słów. Zatem przedstawiane dokumenty winny być poprawnie zregestowane i czynność ta powinna być przynajmniej pokrót-
ce objaśniona: na co należy zwrócić baczną  uwagę w streszczanym dokumencie i co powinno się znaleźć w regeście, a co 
jest tylko mniej ważnym elementem formularza.  W tym celu zapewne konieczny jest rozbiór dyplomatyczny, przynajmniej 
niektórych dokumentów. 

Koleją  ważną  sprawą  jest terminologia — chodzi o określenia: gramota-hramota,  list,  mandat,  które należy stosować 
po uprzednim wyjaśnieniu ich znaczenia. Szczególnie pojemnym określeniem w kancelarii litewskiej był list  oznaczający 
oprócz formy  komunikacji międzyludzkiej, dokument w ogóle. 

Autor jest dobrym znawcą  problematyki kancelarii ruskiej (hospodarskiej) czasów Aleksandra Jagiellończyka29, nie-
stety nie chciał podzielić się choćby częścią  swej wiedzy na ten temat. 

Wiadomo jest, że na terenie Rzeczypospolitej od XV do XVII w. wytworzono wielką  liczbę dokumentów w języku 
ruskim, które zostały wystawione nie tylko przez kancelarie monarsze ale również prywatne, cerkiewne, grodzkie i ziem-
skie czy kozackie. O każdej z tych kancelarii należałoby choćby krótko wspomnieć. Wymaga to dużego nakładu pracy, ale 
trzeba także mieć świadomość, że bez wykonania choćby części tego zamierzenia, nie będziemy mieli dobrego podręcznika 
do kształcenia archiwistów i historyków nowożytników, w tej dziedzinie. W dalszym ciągu  będziemy gubić się w domysłach 
na temat początków  skoropisu rusko-litewskiego, a postulat B. Horodyskiego o napisanie nowego podręcznika paleografii 
pozostanie w dalszym ciągu  nie spełniony. 

Do takiego podręcznika, obejmującego  całość problematyki dokumentu ruskiego, w którym paleografia  jest tylko 
jednym z elementów obok sfragistyki,  dyplomatyki, filigranologii,  powinien być dołączony  słowniczek terminów prawnych 
takich jak: tjahło,  djakło,  posoły, poszliny. Nie mogłoby oczywiście zabraknąć  rzetelnie zestawionej, obszernej bibliografii. 

Na zakończenie tej, pisanej bez satysfakcji,  recenzji pozostaje wyrazić nadzieję, że nowe, zapowiedziane przez Autora, 
wydania skryptu sprostają  postawionemu zadaniu. 

Waldemar  Mikulski 
(Warszawa  ) 

Uwagi o wydaniu lustracji wielkopolskich i kujawskich 

Lustracja  województw  wielkopolskich  i kujawskich  1659-1665,  cz. 2, Województwa  sieradzkie, 
łęczyckie,  brzesko-kujawskie,  inowrocławskie  i ziemia dobrzyńska,  wyd. Z. Górski, J. Pa-
kulski, A. Tomczak, Toruń 1996, ss. XVI, 338, 3 mapy. 

Z radością  witamy drugą  część lustracji województw wielkopolskich i kujawskich z pierwszych lat po szwedzkim „poto-
pie". Od czasów wydania tomu pierwszego dla województw poznańskiego i kaliskiego minęły już dwa dziesięciolecia1. 
W bliskiej przyszłości spodziewamy się też zapowiadanego dopełnienia w postaci zeszytu zawierającego  indeksy osobowy, 
geograficzny  i rzeczowy dla obydwu tomów. Dopiero wówczas lustracja wielkopolsko-kujawska, przeprowadzona na mocy 
konstytucji sejmu 1659 r. przez komisarzy Jana Wyleżyńskiego, Wojciecha Mokronowskiego i Chryzostoma Giżyckiego, 
zostanie w pełni udostępniona badaczom. Z satysfakcją  trzeba też odnotować, że wraz z niniejszym tomem dzieło publika-
cji kompletu lustracji dóbr królewskich dla Wielkopolski i Kujaw jest coraz bliższe końca. W rękopisie pozostają  bowiem 
już tylko lustracje z lat 1569, 1765 i częściowo 17892. Liczne odwołania w obecnie recenzowanym wydawnictwie wskazują, 
że lustracja z 1569 r., choć pozostawała pod wpływem pięć lat wcześniejszej i różniła się danymi liczbowymi, stanowi źródło 
cenne, warte uprzystępnienia. Z równą  niecierpliwością  należy oczekiwać lustracji z r. 1765, częściowo zaginionej i wyma-
gającej  scalenia fragmentów  rozproszonych po różnych archiwach, będącej  jednak, co ważne, pierwszym oszacowaniem 
królewszczyzn po stuletniej przerwie. 

Z niniejszego tomu należy korzystać łącznie  z częścią  pierwszą.  Recenzowaną  lustrację zaopatrzono bowiem jedynie 
w króciutki wstęp i wykaz skrótów. Wstęp właściwy opisujący  genezę i przebieg lustracji, jak również wykazy świąt,  zesta-
wienia jednostek monetarnych oraz miar nasypnych dla całego wydawnictwa znajdują  się w części pierwszej. 

Podstawa źródłowa wydawnictwa zachowała się tym razem w oryginale w całości tylko dla województw sieradzkiego 
i łęczyckiego. W przypadku województw kujawskich i ziemi dobrzyńskiej jest ona rozproszona w kopiach po różnych ze-

2 9 Zob. przyp. nr 26 oraz K. Pietkiewicz, Dokument  ruski  w kancelarii  litewskiej... 

1 Lustracja województw  wielkopolskich  i kujawskich  1659-1665,  cz. 1, Województwa  poznańskie  i kaliskie,  wyd. Cz. Ohryzko-Wlodarska, Wroclaw etc. 
1978. 
2 Opublikowana została jedynie: Lustracja województw  wielkopolskich  i kujawskich  1789, cz. 3, Województwa  łęczyckie  i brzesko-kujawskie,  wyd. A. Tom-
czak przy współpracy Z. Kędzierskiej, Warszawa-Poznań-Toruń 1977. 


