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Ostatni tekst zamieszczony w omaw ianejksiążce jest swego rodzaju przejściem do kolejnej, nieco odm iennejproble- 
matyki oraz inne jepok i i zawiera konstatacje I. Hlavacka na tem at dziejów księgozbiorów czeskich w okresie husyckim 
(N ekolikpoznâm ek a ùvah k  dejinâm ceskÿch knihoven za husitstvi, s. 340-358).

Panowanie Wacława IV (1378-1419) przyniosło rozkwit bibliotek i księgozbiorów. D om inującejdo niedawna łacinie 
wyrósł konkurent w postaci literatury w językach narodowych — czeskim i niemieckim. Centrum kultury książki pozostawa
ła Praga z dworem królewskim, uniwersytetem i licznymi instytucjami kościelnymi. Do tego dochodziły biblioteki kapituły 
ołomunieckiej, klasztorów augustiańskich, kartuskich, cysterskich, prem onstranckich i benedyktyńskich, zarówno w Cze
chach jak i na Morawach. W  księgozbiorach tego okresu dominowała literatura teologiczno-filozoficzna, pojawiły się licz
nie dzieła W iklefa i literatura polemiczna, k tó re jpoczątk i można datować na II połowę X IV  w., a która narastała wraz 
z rozwojem husytyzmu. Impulsem były wystąpienia na soborze bazylejskim, gdzie strony przeciwne spisywały swoje racje 
i przekazywały je sobie nawzajem. Z  pewnością wpływ miały również miejscowe spory ideologiczne, jak  choćby działalność 
uniwersytetu praskiego, będącego pierwszym „sędzią” husytyzmu, przez co wzrastało znaczenie jego biblioteki i bibliotek 
profesorów. Książki stają się dość powszechne wśród wykształconych mieszczan praskich, gdzie dominowały Biblia, teksty 
biblijne i literatura użytkowa, a działo się tak prawdopodobnie wskutek likwidacji bibliotek instytucji kościelnych.

Uprawomocniony według autora jest pogląd, że również radykalni działacze husyccy, jak Jan  Żeliwski lub Prokop 
Wielki mieli własne księgozbiory, zwłaszcza Biblię, podobnie Jan  Żizka, który swoje zainteresowania koncentrował na lite
raturze pragm atycznej(w  jego przypadku wojennej). Potwierdzeniem takiego toku rozumowania jest dysputa bazylejska, 
w którejhusyci posługiwali się podręcznym zestawem ksiąg potrzebnych do prowadzenia polemiki i stawiania własnych tez. 
W obec faktu, iż pierwszym duchowym centrum taborytów był Pisek, gdzie działał ich przywódca M ikołajBiskupiec z Piel- 
grzymowa, tu ta jm ożna  domyślać się lokalizacji ich biblioteki. Polemika husytów z katolikami sprzyjała powstawaniu no
wych centrów „produkcji” i grom adzenia książek. I. Hlavacek wskazuje po stronie husyckiejna Nymburg, H radec Kralové, 
Zatec i Louny, po katolickiej — Pilzno, Czeskie Budziejowice, Czeski Krumlov i Cheb.

Całość opublikowanych materiałów kończy streszczenie w języku niemieckim, rejestr wykorzystanych rękopisów oraz 
indeks osób i nazw geograficznych.

Podsumowując, publikacja zawiera olbrzymi m ateriał tak źródłowy jak i bibliograficzny do historii książki rękopi- 
śm iennejw  średniowiecznych Czechach (zwłaszcza w okresie przedhusyckim) i może stanowić znakomity m ateriał porów
nawczy dla badań nad polskimi księgozbiorami okresu średniowiecza. Jednocześnie omawiana książka wypełnia w pewnym 
stopniu lukę w czeskiejhistoriografii, którą dla obszaru Polski spełnia znakomite opracowanie Edwarda Potkowskiego7.

Analiza zawartego w niej m ateriału potwierdza, iż nowe ustalenia w tej m aterii są możliwe, ale po spełnieniu pewnych 
warunków. Przede wszystkim poprzez pogłębione badania kodykologiczne i paleograficzne, analizę kolofonów i zapisów 
proweniencyjnych oraz żmudne poszukiwania w drukowanych i nie drukowanych katalogach rękopisów uzupełnione przez 
badania prozopograficzne nad środowiskami posługującymi się książką w średniowieczu.

Piotr Kardyś 
Akademia Świętokrzyska 

Kielce

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783 ,1.1-2, 
wyd. Andrzej J a n e c z e k ,  Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poz- 
nari-Warszawa 2005, ss. LXIV, 450, 291 +  edycja elektroniczna (płyta CD).

W  2005 roku do rąk historyków zajmujących się dziejami polskich miast trafiła kolejna edycja ksiąg przyjęć do prawa 
miejskiego, obejmująca rejestry nowych obywateli lwowskich. Wydawnictwo to jest tym bardziej warte uwagi, że kwerenda 
przeprowadzona przez wydawcę objęła całość zachowanejspuścizny aktow ejdawnego lwowskiego Archiwum Miejskiego, 
obecnie tw orzącejzespół „M agistrat mista L’vova” w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwo
wie. W  kancelarii miejskiejLwowa początkowo nie prowadzono osobnych rejestrów osób przyjętych do prawa miejskiego, 
natom iast odpowiednie zapisy wnoszono do ksiąg finansowych, a następnie do ksiąg wyboru urzędników i nadawania oby
watelstwa. Pierwszy album civium, służący tylko do rejestrowania nowych obywateli powstał dopiero w 1750 r. W  sumie 
kwerendą zostało objętych dziesięć ksiąg, przy czym wydawca starał się też w m iarę możliwości zrekonstruować zapiski 
znajdujące się w zaginionejksiędze finansowejLwowa z lat 1427-1459. Na tejpodstaw ie powstała dwutomowa edycja źród
łowa. W  tomie pierwszym znalazł się obszerny wstęp (wraz ze streszczeniem w języku angielskim), 5788 zapisek źródłowych 
i aneks, gdzie umieszczone zostały m.in. siedem nasto- i osiemnastowieczne roty przysiąg składanych przez przyjmujących 
prawo miejskie oraz uchwała rady z 1503 r., ustanawiająca wysokość opłaty p o b ie ran e jo d  osoby otrzymującejobywa- 
telstwo. Tom drugi zawiera indeksy: osób i geograficzny. Trzeci elem ent wydawnictwa stanowi jego edycja elektroniczna na 
płycie CD.

7 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.
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Lwowskie księgi miejskie, z oczywistych względów, były już od dawna przedm iotem  zainteresowania badaczy. N ajstar
sze, z końca XIV i pierwszych dziesięcioleci XV w., wraz ze znajdującymi się w nich wpisami dotyczącymi nabywania oby
watelstwa, zostały wydane drukiem 1. Sama kwestia przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie również była już analizowana 
przez historyków: Aleksego Gilewicza i H ugona W eczerkę2. Ponadto, o czym możemy się dowiedzieć ze wstępu, archiwista 
lwowski, Mieczysław W alter przeprowadził kwerendę i przygotował edycję źródłową zapisek dotyczących przyjęcia do p ra
wa miejskiego we Lwowie z lat 1404-1514. Praca ta została w okresie drugiejw ojny św iatowejukradziona przez niemiec
kich okupantów i znalazła się najpierw w zbiorach szefa służby archiw alnejG eneralnego G ubernatorstwa, a następnie — 
Instytutu H erdera w M arburgu (s. XXIX).

Opracowanie edytorskie obu tomów prezentowanego wydawnictwa pod wieloma względami można uznać za wzorco
we. Obszerny wstęp rozpoczyna kilkunastostronicowe studium podzielone na dwie części: „Rejestry przyjęć i ich znaczenie 
badawcze” oraz „Charakterystyka rejestrów lwowskich”. W arto tu zwrócić uwagę na bardzo obszerne przypisy, odnoszące 
się przede wszystkim do literatury przedm iotu niemieckiej i polskiej, a także ukraińskiej, czeskiej i angielskiej. Kolejną 
część wstępu stanowi charakterystyka podstawy wydania i opisy ksiąg „zaczerpnięte z opublikowanego przed wojną inwen
tarza Karola Badeckiego” (s. XXIX). Ostatnia część jest poświęcona „regułom wydania” i „zasadom tworzenia indeksów”. 
M etoda zastosowana przy wydaniu Rejestrów przyjęć nie budzi zastrzeżeń. Edycja została w całości przygotowana do druku 
„według zmodyfikowanych zasad Instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy X V I wieku”3 (s. XLV). 
Nie sposób nie zgodzić się z wydawcą, że w tym wypadku zastosowanie jednolitych reguł wydania dla tekstów średniowiecz
nych i nowożytnych było zabiegiem koniecznym. Niewątpliwą zaletą przyjętejprzez A ndrzeja Janeczka metody wydania jest 
decyzja o publikacji pełnego tekstu zapisek, w tym także powtarzających się formuł kancelaryjnych, które w tego rodzaju 
wydawnictwach są na ogół oddawane przy pomocy m niejlub  bardziejrozbudow anego systemu skrótów. Stosowanie skró
ceń znacząco przyspiesza pracę nad edycją źródłową i zmniejsza je job jętość, a zatem  i koszt wydania, nie zubażając jego 
wartości merytorycznej, ale czyni go mniejwygodnym w odbiorze. N atomiast aparat przypisów został w Rejestrach przyjęć 
skonstruowany analogicznie jak w innych edycjach tego typu i składa się głównie z przypisów tekstowych. Nieliczne przypisy 
rzeczowe dotyczą „niezgodności datacji, informacji o wpisach zdublowanych, o osobno rejestrowanych zaprzysiężeniach 
i okazaniu listów pochodzenia, o składanych rezygnacjach z prawa miejskiego” (s. L). Podobnie jak  inni wydawcy katalogów 
przyjęć do obywatelstwa, A. Janeczek nie opatrywał przypisami nazwisk osób występujących w wydawanym źródle, a miej
scowości zostały wyjaśnione poprzez indeks geograficzny. Wydanie książkowe Rejestrów przyjęć (formą elektroniczną zaj
miemy się niżej) ma dwa indeksy: osób i geograficzny. Wydawca zrezygnował niestety ze sporządzenia indeksu rzeczowego, 
twierdząc, że „składałby się on w większości z nazw zawodów i specjalności rzemieślniczych, nazw urzędów i godności, 
a więc dublowałby indeks nazw osobowych. Zastępuje go aparat zawarty w edycji elektronicznej” (s. LV). Brak indeksu rze
czowego jest wadą coraz liczniejszych wydawnictw źródłowych, co w znacznym stopniu pomniejsza ich walory. W  końcu m a
teriały archiwalne wydawane są nie tylko po to, by stanowić podstawę różnych prac, ale — by mogły być wykorzystywane 
znacznie szerzej, jako źródło pomocnicze, czemu służy właśnie indeks rzeczowy. Wydawcy jednak coraz częścieji chętniej 
znajdują środki, mające go zastąpić: regesty w języku polskim, słowniki wyrazów staropolskich4. Tym razem rolę tę ma 
spełniać wersja elektroniczna książki i dołączony do niejprogram  umożliwiający wyszukiwanie osób.

W  zamierzeniu wydawcy edycja na płycie elektronicznejstanowi integralną część całej pracy i równocześnie jejbardziej 
rozbudowaną wersję. Jest to niewątpliwie pewne novum  w polskim edytorstwie źródeł historycznych i w związku z tym 
wzbudza szczególne zainteresowanie. Po pierwsze trzeba zadać sobie pytanie, czy ten zabieg podnosi komfort pracy history
ka, zamierzającego skorzystać z Rejestrów przyjęć, ponieważ taki jest chyba główny cel sporządzania — jak to nazywa wy
dawca (s. L) — „wersji digitalnej” pracy. Edycji elektronicznejjest poświęcony jeden podrozdział wstępu. Lektura tego tek
stu jest niezwykle interesująca, ponieważ już na początku czytelnik może się dowiedzieć, że „zawarte w zapiskach oznacze
nia osobowe (deskrypcje) tworzą zbiór zróżnicowanych strukturalnie formacji. W  ich zakres wchodzą nie tylko różne kate
gorie nazw osobowych, ale również nie należące do systemu antroponimicznego inne terminy identyfikujące” (s. L). Two
rząc indeks nazw osobowych „źródłowy zapis każdej osoby poddany został lematyzacji (sprowadzeniu do mianownika)” 
(s. LI). W  rezultacie „każda osoba opisana jest przez tyle haseł, z ilu członów składało się jejm iano... W arianty haseł zawie
rają w sobie przecinek, oddzielający człon wysunięty na pierwsze miejsce od pozostałej części hasła” (s. LIII). Czytelnicy 
spragnieni dalszych szczegółów technicznych, znajdą w wersji elektronicznej wstępu tabele przedstawiające „schematy kon
struowania haseł”. D la nas najważniejsze jest jednak to, że zastosowany system indeksowania pozwala wyszukiwać osoby 
zarówno poprzez imiona i nazwiska, jak i zawód lub pochodzenie terytorialne czy sprawowany urząd, „umożliwia również 
wiele zabiegów grupujących i segregujących, wybierających zbiorowości podług założonych kryteriów” (s. LIII). Taka baza 
danych znajdująca się na płycie CD nie tylko zastępuje, ale pod wieloma względami przewyższa klasyczny indeks rzeczowy,

1 Najstarsza księga miejska 1382-1389, wyd. A. Czołowski, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. 1, Lwów 1892; Księga przychodów i rozcho
dów miasta 1404-1414, wyd. tenże, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. 2, Lwów 1896; Księga przychodów i rozchodów miasta 1414-1426, 
wyd. tenże, Pomniki dziejowe Lwowa z Archiwum miasta, t. 3, Lwów 1905.
2 A. Gilewicz, Przyjęcia do prawa miejskiego we Lwowie w latach 1405-1604, w: Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone F. Bujakowi, 
Lwów 1931, s. 375-414; H. Weczerka, Herkunft und Volksgehörigkeit der Lemberger Neubürger im 15. Jahrhundert, „Zeitschrift für Ostforschung” 4, 
1955, H. 2, s. 506-530.
3 A. Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, St. Źródł. 1,1957, s. 155-176.
4 Księga ławnicza miasta Płocka 1489-1517, oprac. D. Poppe, Warszawa 1995; Księgi sądowe miasta Wąwolnicy z lat 1476-1500, oprac. G. Jawor, 
A. Sochacka, red. R. Szczygieł, Lublin 1998.
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stwarza jednak pewne problemy techniczno-organizacyjne. Skorzystanie ze znajdującego się na płycie CD program u wyma
ga uprzedniego zainstalowania go w pamięci stałejkom putera, czyli na twardym dysku. Niezbędny jest zatem  kom puter PC 
z procesorem klasy Pentium, 64 MB RAM , karta graficzna SVGA 800x600, 110 MB w olnejprzestrzeni na twardym dysku 
i system operacyjny Windows 98/ME/NT/2000/XP. D la właścicieli starszych wersji systemu Windows elektroniczna wersja 
wydawnictwa nie jest dostępna. Informacji o tych wymaganiach technicznych niestety zabrakło w książkowejwersji wstępu, 
zostały jedynie podane — bardzo drobnym drukiem — na etykiecie płyty CD. Przy okazji nasuwają się też pytania, związa
ne z możliwościami i zasadami udostępniania wersji elektronicznejwydawnictwa przez biblioteki. Jeżeli korzystanie w czy
telniach, przynajm niejniektórych, można sobie jakoś wyobrazić, to jak powinno wyglądać udostępnianie przez wypożyczal
nie? Przy czym podstawowe pytanie brzmi, czy nabyta wraz z książką licencja na zainstalowanie program u na twardym dys
ku zezwala na wypożyczanie płyty CD czytelnikowi w celu skopiowania jej na domowym komputerze?

Prezentowane źródło jest „pierwszą edycją przyjęć do obywatelstwa miejskiego ze W schodu Rzeczypospolitej”(s. XV). 
Byłoby wielką korzyścią dla polskiejmediewistyki, gdyby wydanie Rejestrów przyjęć spowodowało szersze zainteresowanie 
zasobem Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie i znajdującymi się tam  licznymi i cenny
mi źródłami do dziejów miast i miasteczek.

Agnieszka Bartoszewicz 
Uniwersytet Warszawski 

Instytut Historyczny

Kronika poznańskich pisarzy miejskich, oprac. Jacek W i e s i o ł o w s k i ,  ze wstępem Adolfa 
W a r s c h a u e r a  (Kroniki staropolskie), Poznań, Wyd. M iejskie, 2004, ss. 135.

Jest to tłumaczenie pracy A. W arschauera, Die Chronik der Statsschreiber von Posen, Posen 1888, która ukazała się naj
pierw w tomach 2-3 „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, a nastepnie jako osobna odbitka. Po 
krótkim wprowadzeniu J. Wiesiołowskiego następuje tłumaczenie tekstu: wstępu A. W arschauera (tłumaczyła Joanna 
Grzesiak) oraz zapisek (tłumaczyła A nna Pawlaczyk). Publikację kończą przypisy wyjaśniające wzmiankowane w zapisakch 
osoby (opracowane przez J. Wiesiołowskiego) oraz indeks osób (zestawiony przez Małgorzatę Kałasz).

Praca W arschauera oparta jest tylko na księgach rady miejskiej, powinna zatem nosić tytuł Kronika poznańskich pisarzy 
radzieckich. Podkreśla to J. Wiesiołowski, informując, że zapiski historyczne znajdują się także w innych księgach miejskich. 
Zwraca też uwagę, że późniejsze badania przyniosły kilka zapisek przeoczonych przez W arschauera, w tym katalog rajców 
dożywotnich z początku XVI w. Szkoda, że redakcja nie zdecydowała się wydać je jako uzupełnienie publikacji.

We wstępie W arschauer przedstawia kolejnych pisarzy miejskich (zestawia też ich wykaz), omawiając dokonane przez 
nich wpisy. Tekst uzupełniają ilustracje przedstawiające niektóre z zapisek. W  sumie wydał 143 zapisek (num eracja 1-132), 
z których 1 pochodzi z XIV w., 12 z XV w., 100 z XVI w. (z tego 73 z jego pierwszejpołowy), 20 z XVII w. (19 z lat 
1607-1632 i 1 z 1684 r.), 10 z XVIII w. (z lat 1707-1752).

Wpisy rocznikarskie jako pierwszy podjął Bernard z Pyzdr, pisarz miejski w latach 1398-1419 (z przerwami). Z apo
czątkował on (w 1398 r.) zw yczajsporządzania wpisów intromisyjnych, kontunuowany przez jego następców do 1501 r. — 
późniejwpisy takie pojawiają się już tylko trzykrotnie: w 1525 (dwa) i w 1625 r. Pisarze podawali w nich dzień swojego wy
boru na tę funkcję, informacje o ewentualnych: wykształceniu oraz sprawowanych w cześniejfunkcjach, zazwyczajtakże 
imię aktualnego burmistrza, a czasami i innych dostojników.

Oprócz nich w m ateriale XV-wiecznym znajdziemy tylko dwie zapiski innego rodzaju. Najciekawsza pochodzi 
z 1417 r. i została wpisana przez B ernarda z Pyzdr: „To jest kronika miasta Poznania, spisana od roku Pańskiego 1417 ręką 
B ernarda z Pyzdr, pisarza wspomnianego miasta, z polecenia panów rajców dla pamięci młodych. Po pierwsze, miasto Po
znań zostało założone przez znakomitych książąt i panów Przemysła i Bolesława, braci przyrodnich, w roku Pańskim 1253". 
A utor planował ją  wpisać — jak dowodzi wydawca — na ostatnich dziewięciu stronach założonejprzez siebie księgi ra
dzieckiej, liczącej136 pergaminowych stron form atu 4o, z których w 1417 r. zapisanych było tylko 30 stron. Wydaje się jed 
nak, że pisarz z jakichś powodów swojego zamiaru nie zrealizował — choć J. Wiesiołowski (s. V), bez wyraźnych dowodów 
przypuszcza, że dzieło to powstało, ale zaginęło w okresie dwuletniego (1499-1501) wakansu po śmierci Mikołaja Goczałka 
z Namysłowa.

Druga XV-wieczna zapiska historyczna to informacja o podatku wojennym nałożonym na wymienione miasta wielko
polskie (w tym Poznań) na sejmiku średzkim w 1458 r.

Bardzo bogaty w zapiski historyczne był wiek XVI. Duża w tym zasługa pisarza, którego urzędowanie przypadło na po
czątek tego stulecia — Mikołaja Ruczla z Kościana (1501-1522). Na deskach opraw i kartach tytułowych zapisał on 20 zapi
sek. Są to informacje o najważniejszych wydarzeniach z dziejów dynastii (śmierć: Jan  Olbrachta w 1501 r., Elżbiety 
w 1505 r., A leksandra w 1506 r., koronacja Zygmunta I w 1507 r., układy dynastyczne w Bratysławie i W iedniu w 1515 r.) 
i państwa (bitwa pod Orszą, 1515 r., dwie zapiski), zwycięstwo nad Tataram i w 1517 r., spalenie przez wojska zakonne M ię
dzyrzecza w 1520 r., którym towarzyszą wiadomości lokalne, poświęcone zarazom (1505 i 1515), powodzi (1515 r.), zabój


