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W kręgu zainteresowań badawczych Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka, pracowników
naukowych Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, ważne miejsce
zajmują dzieje ziemi wieluńskiej,
a zwłaszcza jej stolicy — Wielunia,
w okresie średniowiecza i wczesnej
epoki nowożytnej. W 2008 r., nakładem Wieluńskiego Towarzystwa
Naukowego, ukazała się praca poświęcona mieszczanom wieluńskim
do początków XVI w.
Autorzy przeprowadzili kwerendę w wielu archiwach: Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Archidiecezjalnym
w Gnieźnie, Archiwum Diecezjalnym w Częstochowie, Archiwum
Diecezjalnym we Włocławku, Archiwum Państwowym w Poznaniu,
Archiwum Państwowym w Krakowie, wykorzystali także materiały zgromadzone w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie.
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Książka podzielona została na dwie części, które poprzedza wstęp, a dopełniają zakończenie, wykaz skrótów, bibliografia, 4 aneksy, plan Wielunia oraz indeks
nazw geograficznych.
We Wstępie określony został cel pracy, jakim jest zebranie i opracowanie
rozproszonych danych źródłowych, zawierających informacje o mieszczanach
wieluńskich w okresie średniowiecza (s. 9). W tym miejscu została także omówiona konstrukcja pracy oraz jej ramy chronologiczne. Cezurę początkową części drugiej – biograficznej stanowi 1299 r., w którym to odnotowano wójta Jana,
pierwszego znanego z imienia mieszczanina wieluńskiego. Wybranie 1512 r. na
cezurę końcową tej części rozprawy Autorzy motywują stanem zachowania źródeł (s. 11), nie wyjaśniają jednak, co kryje się za tym, dość niestety ogólnikowym, stwierdzeniem. Z dalszej części Wstępu (s. 15) dowiadujemy się jedynie,
że najstarsza z zachowanych ksiąg radzieckich obejmuje lata 1514–1535. Zakres
chronologiczny pierwszej części pracy nie został w ogóle określony. Wstęp zawiera także dokładne zestawienie literatury na temat poszczególnych zagadnień
z dziejów Wielunia oraz charakterystykę bazy źródłowej.
Część pierwsza omawianej książki nosi tytuł Z dziejów średniowiecznego
Wielunia. Opracowanie to jest szczególnie cenne, gdyż jak dotąd nie ukazała
się monografia średniowiecznego Wielunia, a w dostępnej literaturze występują
liczne nieścisłości. T. Grabarczyk i T. Nowak zdecydowali się więc na omówienie wybranych problemów z przeszłości miasta.
W pierwszym podrozdziale1, zatytułowanym właśnie Dzieje miasta, znaleźć
może czytelnik najważniejsze wydarzenia z historii Wielunia, począwszy od
drugiej połowy XIII w., kiedy Wieluń otrzymał prawa miejskie2, aż do 1502 r.,
z którego to roku pochodzi dokument Aleksandra Jagiellończyka, w którym
transumowano akt Kazimierza Jagiellończyka z 1450 r. Warto zwrócić uwagę
na fakt, iż cezura końcowa tego podrozdziału jest inna niż części biograficznej
(1512 r.). Oczekiwać by można od Autorów choćby krótkiego wyjaśnienia, czy
za panowania Aleksandra Jagiellończyka i na początku rządów Zygmunta I miały miejsce w Wieluniu jakiekolwiek wydarzenia godne pamięci potomnych.
Fragment ten omawia przede wszystkim kwestie polityczne, w mniejszym zaś
stopniu odnosi się do zagadnień gospodarczych, wspominając jedynie o niektóZnaczny fragment tego podrozdziału, obejmujący lata 1391–1492, stanowi niemal dosłowne powielenie opublikowanego wcześniej artykułu, o którym Autorzy w książce nie wspominają. Por. T. G r a b a r c z y k, T. N o w a k, Wieluń pod panowaniem pierwszych Jagiellonów (1391–1492), „Rocznik Wieluński” 2007, t. 7, s. 5–24.
2
Ponieważ dokument lokacyjny nie zachował się do naszych czasów, data jego wystawienia pozostać musi w sferze domysłów. Lokację Wielunia Autorzy pracy umieszczają (s. 18)
między 1253/1260 – 1281 r., chociaż pierwsza wzmianka o Wieluniu jako mieście pochodzi
dopiero z 1283 r.
1
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rych przywilejach. Podkreślić należy, iż chociaż ta część pracy ma być jedynie
tłem dla ukazania sylwetek jego mieszkańców (s. 9), stanowi ona niezmiernie
cenne źródło informacji o średniowiecznych losach stolicy ziemi wieluńskiej.
Szczególną wartość ma krytyczne odniesienie się do poglądów innych badaczy, a także skorygowanie powielanych w literaturze błędów, jak np. mylenie
Wielunia z litewską Wieloną przy okazji omawiania pertraktacji polsko krzyżackich w 1416 i 1418 r. (s. 25).
Następny podrozdział — Administracja i urzędnicy — to bardzo krótki przegląd najważniejszych zagadnień zasygnalizowanych w jego tytule, ograniczający się niemalże jedynie do podania dat ustanowienia urzędu kasztelana, starosty i burgrabiego. W kilku zdaniach Autorzy opisali tutaj także losy starostwa
wieluńskiego w XV i na początku XVI w.
W trzecim podrozdziale, zatytułowanym Instytucje kościelne i duchowni,
T. Grabarczyk i T. Nowak opracowali pokrótce dzieje kościoła parafialnego,
podniesionego przez arcybiskupa Mikołaja Trąbę do rangi kolegiaty, strukturę kapituły wieluńskiej, a także funkcjonującego przy kolegiacie kolegium
mansjonarzy. W tym fragmencie pracy omówione zostały również ufundowane w kolegiacie altarie oraz podane zostały najważniejsze informacje na temat
dwóch wieluńskich klasztorów: augustianów i paulinów. Autorzy przybliżyli
także czytelnikom początki szkoły parafialnej, szpitali i kaplicy św. Katarzyny
na zamku wieluńskim. Charakterystykę wyżej wspomnianych instytucji uzupełniają przykładowe wzmianki dotyczące związanych z nimi duchownych. W dalszej części podrozdziału Autorzy wspomnieli, iż Wieluń był siedzibą administracji kościelnej. O ile kwestia oficjalatu nie budzi zastrzeżeń, o tyle zagadnienie
archidiakonatu wymaga komentarza. W pracy przeczytać możemy, iż jednostka
administracji kościelnej, obejmująca początkowo obszar kasztelanii rudzkiej,
powiększony następnie o tereny przyłączone do ziemi wieluńskiej oraz miejscowości leżące poza jej granicami, zwana niekiedy niesłusznie archidiakonatem,
nazywana była najczęściej „terytorium wieluńskim” lub „okręgiem prepozytury” (s. 51). Zdanie to budzi wątpliwość, przez kogo nazwa archidiakonat była
mylnie używana. Występuje ona bowiem zarówno w źródłach, jak i w literaturze. Stwierdzenie, iż wspomniany obszar był zbyt mały, by utworzyć archidiakonat, wydaje się zbytnim uproszczeniem. Oczekiwać by można od Autorów,
jeśli nie próby wyjaśnienia genezy odrębności ziemi wieluńskiej, podkreślanej
w dokumentach kościelnych, to chociaż wyraźnego zaakcentowania, iż jest to
problem o wiele bardziej złożony.
Część pierwszą pracy zamyka podrozdział Miasto i jego mieszkańcy. Znaleźć
w nim można dane na temat topografii Wielunia, a także demografii i struktury zawodowej mieszczan. Autorzy dokonali w tym miejscu próby odtworzenia
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na podstawie zapisek źródłowych położenia najważniejszych obiektów i ulic
w mieście. Charakterystyka wielunian obejmuje m.in. takie elementy jak: liczebność, pochodzenie przybyszów, kierunki emigracji i wykonywany zawód.
Drugą część książki stanowią biogramy 640 mieszczan wieluńskich. Przedmiotem zainteresowań Autorów byli tylko ci mieszkańcy Wielunia, którzy cieszyli się posiadaniem praw miejskich. W pracy nie zostali więc uwzględnieni przedstawiciele stanu szlacheckiego, posiadający na terenie miasta posesje,
domy, role itp., ale nie będący mieszczanami wieluńskimi. Swoich biogramów
nie posiadają także duchowni, nawet jeśli spędzili w stolicy ziemi wieluńskiej
większość swego życia. Ci przedstawiciele duchowieństwa, którzy wywodzili
się z Wielunia, omówieni zostali w biogramach swych świeckich krewnych.
Jak już wyżej wspomniano cezurę końcową części biograficznej Autorzy wyznaczyli na 1512 r., zaznaczając we Wstępie (s. 11), że biogramy osób, które
w źródłach występują w 1514 r. lub później opatrzone zostały gwiazdką (*).
W sposób naturalny nasuwa się pytanie, co z zapiskami odnoszącymi się do
1513 r. Dopiero podczas lektury okazuje się, iż w niektórych biogramach, np.
Jana Chmielarza (s. 117) czy Macieja Drążka (s. 148–149), odnaleźć można
informacje z 1513 r.
Żony i córki mieszczan wieluńskich omówione zostały w biogramach swych
męskich krewnych. Osobne biografie posiadają jedynie te mieszczki, których
mężowie i ojcowie są nieznani.
Biogramy mieszczan ułożone zostały w porządku alfabetycznym według imion
w ich podstawowej formie, a w razie niemożności ustalenia imienia, dana osoba
występuje pod przydomkiem lub nazwiskiem.
Poszczególne biografie mają charakter opisowy i z oczywistych względów cechują się różną długością. Zastrzeżenie budzi jednak fakt, iż nie została omówiona kwestia ich budowy wewnętrznej. W sferze domysłów czytelnika pozostaje,
czy podstawę schematu stanowiła kolejność zapisek źródłowych i czy ewentualne odstępstwa od chronologii następowały według z góry określonego klucza.
Te drobne uwagi nie mają jednak wpływu na ogólną ocenę tej części pracy, która jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o średniowiecznych mieszczanach
wieluńskich.
Z obliczeń zaprezentowanych przez Autorów w Zakończeniu wynika, iż udało Im się wychwycić ok. 80% wielunian posiadających prawa miejskie, a więc
mężczyzn i kobiet, o ile prowadziły samodzielne gospodarstwo. Zważywszy
na niedostatek źródeł dla badanego okresu, liczbę tę uznać należy za pokaźną.
Zastanawiająca jest natomiast sprzeczność pomiędzy informacją, iż ogółem od
końca XIII do początku XVI w. udało się odnaleźć wzmianki o 641 mieszczanach
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(s. 253) a liczbą opracowanych biogramów (640). Niestety Autorzy nie odnieśli
się do tej kwestii w żaden sposób.
Książkę uzupełniają aneksy, z których pierwszy stanowi zestawienie burmistrzów i rajców wieluńskich do 1514 r., drugi i trzeci to tablice genealogiczne:
potomków Stanimira z Kaniowa, wójta wieluńskiego oraz mieszczańskiej rodziny Półkoniów. W aneksie czwartym natomiast zestawiono osoby piszące się
z Wielunia, ale nie uwzględnione w części zawierającej biogramy mieszczan.
Grupa ta obejmuje studentów, duchownych, żołnierzy i mieszkańców innych
miast, w sumie 52 osoby. Do pracy dołączono także plan Wielunia na przełomie
XV i XVI wieku, pomocny przy poznawaniu topografii miasta. Jego użyteczność wzrosłaby jeszcze bardziej, gdyby miał nieco większy format i sporządzony został np. w formie luźnej wkładki.
Na koniec jeszcze jedna uwaga — praca powinna zostać poddana zdecydowanie dokładniejszej korekcie, bowiem liczba różnych błędów edytorskich jest
naprawdę duża.
Ogólnie ujmując książka Tadeusza Grabarczyka i Tadeusza Nowaka — poza
wymienionymi wyżej drobnymi mankamentami — jest pozycją, której wartości nie da się przecenić. Trud Badaczy, włożony w przeprowadzenie kwerendy
źródłowej, a następnie w opracowanie jej wyników, zaowocował pracą, z której korzystać będzie każdy historyk opisujący średniowieczne dzieje Wielunia
i którą można stawiać jako wzór opracowania prozopograficznego. Z całą stanowczością należy podkreślić, iż książka Mieszczanie wieluńscy do początków
XVI wieku. Biogramy stanowi godne uczczenie 725-lecia miasta Wielunia.
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