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rumuńskich, na których cyrylica funkcjonowała aż do XIX w. Książka austriackiej badaczki składa się z siedmiu rozdziałów
poprzedzonych wstępem W. L e i t s c h a . W rozdziale pierwszym (s. 1-21) obok uwag natury metodycznej znalazło się
szerokie omówienie stanu dotychczasowych badań. Drugi z rozdziałów (s. 22-30) odnosi się do dyskutowanych od lat
kwestii, który z alfabetów słowiańskich był starszy: głagolica, czy cyrylica? Opowiadając się zdecydowanie za starszeństwem
głagolicy (całą sprawę - jak się zdaje - ostatecznie rozstrzygają palimpsesty). Autorka mimochodem porusza również
- podnoszoną przez niektórych badaczy - kwestię tzw. prapisma słowiańskiego, uznając jednak słusznie cały problem za
otwarty na obecnym etapie dyskusji. W kolejnym też rozdziale omówiony został rozwój pisma głagolickiego po XVI w.
Pozostałe rozdziały (IV-VII) poświęcono najważniejszym formom rozwojowym cyrylicy, poczynając od najstarszych
zabytków epigraficznych, uncjały i półuncjały (s. 49-79), poprzez tzw. skoropis' i kursywę (s. 85-95), tzw. cyrylicę
zachodnią, popularnie zwaną bosanczicą z racji jej dominacji na obszarach średniowiecznej Bośni (s. 96-109), wreszcie
majuskułę i specjalne pismo ozdobne tzw. vjaz' (s. 110-122). Wykład uzupełniają instruktywne podobizny pisma i czytelne
fascimilia paleograficzne. Zabrakło może tylko zbiorowych tabel pokazujących rozwój morfologiczny liter. Sięgnięcie przez
Autorkę do obfitego materiału ilustracyjnego ułatwia czytelnikowi śledzenie jej narracji. Wykorzystała w tym celu liczne
archiwalia, które ze źródłowego punktu widzenia nie przedstawiały większej wartości - stąd słaba ich znajomość, ale
cechują się olbrzymią wartością z punktu widzenia samej paleografii. Autorka w swym wykładzie dążyła nie tylko do
charakterystyki poszczególnych form pisma w ujęciu chronologicznym i przestrzennym oraz akcentowania lokalnych
osobliwości, ale starała się jednocześnie wykazać istnienie powiązań między ważniejszymi ośrodkami piśmiennictwa
słowiańskiego. Można by oczywiście dyskutować, czy niektóre średniowieczne ośrodki, jak np. Athos, uzależnione były
wyłącznie od wpływów idących z zewnątrz, czy też wytworzyły pewne własne modele. Są to jednak z reguły sprawy
wymagające szczegółowych badań. Całość książki Ch. Hannick uzupełnił starannym i wartościowym przeglądem najnowszych
osiągnięć na polu badań paleograficznych, koncentrując się zwłaszcza na nowych opracowaniach poszczególnych zabytków.
Bibliografia doprowadzona została do roku 1988 włącznie. Korzystając z książki Th. Eckhardt czytelnik pamiętać jednak
powinien, że dzieło nie zostało przez Autorkę ukończone. Do pełnego obrazu paleografii słowiańskiej zabrakło choćby
rozdziałów omawiających materiały i narzędzia pisarskie, warsztaty czy samą technikę pisma. Autorka w małym tylko
stopniu zajmowała się inskrypcjami, jeśli nie liczyć najstarszych zabytków epigraficznych z X-XH w. Pomimo że książka
austriackiej badaczki nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania związane z paleografią słowiańską, będzie służyć z pożytkiem
nie tylko studentom slawistyki, ale również profesjonalistom.
| Jan Leśny |

Andrzej Wyczański, Między kulturą a polityką. Sekretarze królewscy Zygmunta Starego
(1506-1548), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ss. 298.
Historiografia polska stosunkowo wcześnie zainteresowała się kancelarią królewską, a systematyczne badania nad jej
urzędnikami zapoczątkował artykuł Romana M a u r e r a w „Bibliotece Warszawskiej" z 1877 r. o urzędnikach kancelaryjnych
Władysława Jagiełły. Kilka lat później tenże historyk w dwu opracowaniach przedstawił kancelarie monarsze w Polsce aż po
rok 1506. Znajomość piętnastowiecznej kancelarii królewskiej pogłębiły znacznie: opracowanie Ireny S u ł k o w s k i e j - K u r a s i o w e j z 1967 r. (o kancelarii królewskiej w latach 1447 -1506) oraz dwutomowe studium Jadwigi K r z y ż a n i a k o w e j (o kancelarii Władysława Jagiełły), ogłoszone w latach 1972-1979. Badania nad personelem kancelarii władców
polskich w XVI w. rozwinęły się stosunkowo niedawno. W 1986 r. Mirosław K o r o l k o opublikował poczet sekretarzy
królewskich Zygmunta Augusta («Odrodzenie i Reformacja w Polsce», t. 31) i w tym samym czasie w t. 4 Studiów staropolskich
ukazał się artykuł Leszka K i e n i e w i c z a o sekretariacie Stefana Batorego. Wszystkie prace dotyczące tej tematyki starały się,
jedne mniej, drugie bardziej, przedstawiać także zbiorowość i karierę sekretarzy królewskich.
Praca Andrzeja W y c z a ń s k i e g o , znawcy polskiego Odrodzenia, dotyczy kancelarii koronnej Zygmunta Starego. Autor
nadał swej książce tytuł „Między kulturą a polityką", podkreślając tym samym, że jego celem było nie tyle pisanie życiorysów
poszczególnych osób zatrudnionych w koronnej kancelarii królewskiej, ile socjologiczna analiza tworzonej przez nich
zbiorowości. Autor zaznaczył przy tym, że „pełna monografia z wyczerpaniem wszystkich źródeł i literatury oraz problematyki
w praktyce nie jest możliwa, gdyż wymagałaby opracowania kilkudziesięciu pełnych monografii osobowych" (s. 5). Niemniej
podjął się przedstawić to zagadnienie dotyczące czasów Zygmunta I po to, by wypełnić wyraźną lukę w naszej znajomości
dziejów kancelarii monarszych w Polsce na progu czasów nowożytnych. W przedstawionym kwestionariuszu badawczym
znalazły się między innymi zasady doboru, sekretarzy, ich pracy w kancelarii obydwu pieczętarzy koronnych, kanclerza
i podkanclerzego, a także działalność sekretarzy jako grupy politycznej i kulturalnej.
Andrzej Wyczański ustalił 71 sekretarzy Zygmunta I „pewnych" oraz 21 „niepewnych", czyli takich postaci, które pojawiły
się przygodnie w źródłach z tytułem sekretarza, ale co do których nie miał dostatecznego potwierdzenia, że ten urząd
sprawowali. Plonem tej mozolnej, choć - jak zaznacza Autor - nie wyczerpującej wszystkich możliwości kwerendy jest także
aneks (s. 246 - 273), zawierający schematyczne zestawienie danych bibliograficznych sekretarzy. Od czasu ukazania się książki
Ireny Sułkowskiej-Kurasiowej stało się to zresztą regułą przy opracowywaniu tego typu monografii. Do dalszej analizy
i obliczeń oraz porównań wzięci zostali tylko sekretarze „pewni", z których aż 92% wywodziło się ze stanu szlacheckiego,
a tylko 8% z mieszczaństwa. Wśród nich 76% stanowili duchowni; większość studiowała na Akademii Krakowskiej
i uzupełniała swe studia za granicą. Na urząd sekretarza wstępowali mając średnio 37 lat, a więc w wieku dojrzałym. Król
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wynagradzał ich bądź to z własnej szkatuły, płacąc im od kilkudziesięciu od ponad 600 złp rocznie, bądź obdzielając ich
beneficjami kościelnymi (średnio jeden sekretarz kumulował 5 beneficjów). Jednocześnie przebywało w kancelarii od 10 do 20
sekretarzy. Górowali oni wyraźnie w hierarchii urzędniczej nad pisarzami kancelaryjnymi (notariuszami), ciesząc się znacznie
większą samodzielnością i spełniając bardziej odpowiedzialne funkcje. Tworzyli też grono bardzo ruchliwe, zorientowane
w kierunkach polityki królewskiej i dobrze wykształcone. To oni według Autora tworzyli w ówczesnej Polsce „najsilniejsze
środowisko literackie". Teza ta jednak wymagałaby staranniejszego uzasadnienia wobec istnienia równie silnego, przynajmniej
do lat trzydziestych XVI w., środowiska uniwersyteckiego w Krakowie.
Wśród wielu poruszanych kwestii Autor zajmuje się również sporną sprawą tzw. stronnictw politycznych w Polsce
z czasów Zygmunta I: stronnictwa zwanego narodowym, kierowanego przez Bonę z arcybiskupem Janem Łaskim,
i prohabsburskiego, skupionego wokół obydwu Szydłowieckich, Łukasza Górki, Macieja Drzewieckiego oraz skłaniającego się
ku nim biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego. Andrzej Wyczański dowodzi przekonywająco, że drudzy byli związani
przede wszystkim z królem, którego decyzje starali się lojalnie wykonywać. Gdyby mieli być stronnikami Habsburgów, to
wówczas na ich czele należałoby postawić samego króla Zygmunta I. A jak wówczas należałoby ocenić politykę króla
konsekwentnie dążącego do utrzymania i utwierdzenia pokojowych stosunków z Turcją? Po prostu - pisze Autor - „istniała
duża grupa polityków współpracująca blisko z królem, mniej lub bardziej nadająca się do określenia jako regaliści i mniejsza
grupa zmienna w swym składzie, związana z o s o b i s t ą [podkreślenie moje - R. M.] polityką królowej Bony" (s. 160). Pars
magna ówczesnej rzeczywistości politycznej tworzona była bądź współtworzona przez sekretarzy królewskich. Autor nie dał
nam jednak pewnej odpowiedzi na pytanie o rolę owych postaci tworzących „obóz regalistów" i ich wpływu na osobę króla,
intuicyjnie niejako uznawanego za właściwego twórcę polskiej racji stanu. Mieliby się oni kierować w swym postępowaniu
ogólnymi zasadami humanizmu, które czyniły ich - jak stwierdza Autor - po prostu zwolennikami rządów „najlepszych". Teza
ta budzi uzasadnione wątpliwości, chociażby w świetle tego, co wiemy o ich powiązaniach, nieraz zbyt ścisłych, z dworami
obcych monarchów. Inaczej również tłumaczyłbym dostrzeganą przez Autora dwoistość postawy niektórych sekretarzy,
objaśnioną na przykładzie Piotra Tomickiego, raz nabożnego biskupa, innym razem - otwartego na świat humanisty (s. 190).
Nie widzę mianowicie potrzeby przeciwstawiania postawy chrześcijańskiej humanizmowi, gdy przynajmniej od czasów papieża
Mikołaja V sam Rzym i apologeci chrześcijaństwa podkreślali jedność natury ludzkiej wzbogaconej przez wiarę.
W rozdziale kończącym pracę Autor porównuje badaną zbiorowość z pracownikami sekretariatów innych monarchów
polskich i europejskich. Trzeba tu zaznaczyć, że jeśli w drugim przypadku porównanie to nie może być całkowite ze względu na
stosunkowo słabe rozpoznanie środowisk kancelaryjnych przez historiografię obcych państw europejskich, to dla stosunków
polskich okazuje się bardzo wartościowe. Tu iloraz liczby sekretarzy występujących w danych okresach i liczby lat panowania
władcy czy władców wynosi dla okresu 1447-1506 zaledwie 0,6 sekretarzy średnio na jeden rok, dla lat 1506-1548 - 1,7,
w czasach od 1548 do 1572 - już 9,3, a dla okresu 1576 -1586 - aż 14,6. A jeśli w drugiej połowie XV w. aż 29% sekretarzy było
synami członków rady królewskiej, a za rządów Zygmunta I jeszcze 24%, to w czasach Stefana Batorego już tylko 8%. Powoli
rósł natomiast odsetek sekretarzy pochodzenia mieszczańskiego, by w czasach Batorego dojść do 14%. Waśnie ten szlachecki
charakter personelu kancelaryjnego okazuje się typowy dla stosunków polskich, gdyż inni panujący europejscy otaczali się
w tym czasie sekretarzami dobieranymi z warstw niższych, głównie z mieszczaństwa. To oni, wyobcowani ze swych naturalnych
środowisk, zawdzięczający swą karierę wyłącznie władcy, zawsze stawali po jego stronie w przypadku jakiegokolwiek konfliktu
społecznego. To przy ich wydatnej inwencji i ścisłej współpracy powstała coraz sprawniejsza machina administracyjna
nowożytnego państwa. To przy ich pomocy władcy coraz silniej ujmowali w swoje ręce całość spraw polityki wewnętrznej
i zewnętrznej. W Polsce ewolucja ustroju państwowego miała przebiegać odmiennie, jednakże jeszcze w pierwszej połowie XVI
w. rozbieżności w tej dziedzinie nie były tak wyraźne, jak w czasach późniejszych. Omawiana tu zbiorowość sekretarzy
Zygmunta Starego wykazuje też znaczne podobieństwa z sekretariatami innych państw. Typowy sekretarz polski różnił się
jednak korzystnie od swego zagranicznego kolegi na ogół wyższym wykształceniem i większą niezależnością poglądów oraz
stosunkowo szybką i wyraźną karierą polityczną. Andrzej Wyczański potwierdza swą pracą, że w pierwszej połowie XVI w.
Polska nie musiała „doganiać Europy", gdyż po prostu w niej była.
Szkoda, że Państwowe Wydawnictwo Naukowe wybrało dla takiej książki tak niestarannych korektorów, gdyż mnogość
zauważonych pomyłek, szczególnie w aneksie, przekracza dopuszczalne normy.
Ryszard Marciniak

