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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



Artykuły recenzyjne i recenzje 203

stwie mieszczan przez szlachciców (1501, 1504), translacjom relikwii (św. Stanisława do kościoła św Stanisława (w 1517 r.) 
oraz „głowy i części biretu z ramieniem jednego świętego spośród pięciu braci polskich” do katedry (1517).

Dzieło Ruczla kontynuował — ale w znacznie mniejszym stopniu, następca, W alenty A rnold z Krakowa (1524-1533), 
który wpisał 6 zapisek: o hołdzie pruskim (1525), swojejintrom isji (1525, dwukrotnie) oraz trzech wydarzeniach z 1526 r.: 
śmierci i pogrzebie Mikołaj Ruczla, swoim poselstwie do Gdańska i zarazie.

Kronikarzem Poznania nazwać można kolejnego pisarza, bodajnajwybitniejszego, Błażeja W inklera (1535-1569). Jego 
autorstwa jest aż 63 zapisek, które zapisywał na trzech pierwszych stronach księgi z odpowiednich lat. W  pewnym mom en
cie zaczął najpierw je redagować w brulionach akt. Jego zapiski, często bardzo obszerne, mają inny charakter niż te M ikoła
ja  Ruczla. Przeważa w nich problematyka lokalna: zarazy (1542, 1568), powodzie (1542, 1543, 1551), decyzja oczyszczenia 
koryta W arty (1559), pożar w dzielnicy żydowskiej(1536), dziwne zjawiska atmosferyczne (1547, tu  ich związek z wojną ce
sarza z elektorem  saskim i bitwą pod Mülhbergiem), zgony wójtów (1537), wybitnych mieszczan (1543, 1549, 1549, 1551, 
1563) i ludzi Kościoła (1554), przyjęcie chrztu przez 14 Żydów (1537), udział mieszczan w wyprawach zbrojnych (1543, 
1544, 1545, 1551, 1551), napady na drogach (1548, 1559), ingresy (1537, 1539) oraz zgony (1538, 1544) biskupów poznań
skich, spór kapituły k a ted ra ln e jz  radą miejską (1541-2), spór rady m iejsk iejz  cechami rzeźników (1541-1543), sejmiki 
w Poznaniu (1545, 1547). Jest też sporo wiadomości związanych z Andrzejem Górką: jego udział w wyprawie przeciw M o
skwie (1535) i awans na kasztelana poznańskiego i starostę generalnego Wielkopolski (1536), czujność w strzeżeniu granic 
(1539), prywatne rokowania z książętami Prus i Legnicy (1543), śmierć jego kanclerza (1545), a następnie żony (1545) i je 
go samego (1551), wesele jego córki Barbary (1554). W ydarzenia wagi państwowejpojawiają się jeszcze dosyć często: roko
wania polsko-cesarskie w Głogowie w 1535 i 1539 r., małżeństwa: królewny Jadwigi z poprzedzającymi ją  rokowaniami 
(1535), Zygmunta Augusta (1543), królewny Zofii (1556), śmierć: królow ejE lżbiety (1545), króla Zygmunta I (1548), 
uchwały sejmów (1537, 1538, 1539, 1543, 1545), zgony wybitnych osób (Jana Chojeńskiego 1538, Jana Krakowskiego 
1538 r., Łukasza Górki 1542, Janusza Kościeleckiego 1564, Jakuba z Ostroroga 1568) rzadko i na ogół w kontekście miasta 
Poznania lub osób z nim związanych. Poza wiadomościami o zarazach i klęskach naturalnych oraz nakładanych podatkach, 
dużo jest informacji związanych z dziejami lokalnego Kościoła i antyżydowskich, pojawiają się też zapiski poświęcone bli
skim autorowi osobom.

Bezpośredni następcy W inklera także wpisywali informacje historyczne, robili to jednak rzadko: Baltazar Polentowski, 
który urzędu pisarza nie otrzymał, zastępował jednak W inklera w ostatnim  roku jego życia i zaraz po jego śmierci, 3 z lat 
1568-1569, Stanisław Suszka (1571-1585) — 3 z lat 1572-1573, Krzysztof Zabłocki (1585-1607) — 6 z lat 1585-1600, H en
ryk Kijewski (1607-1621) — 14 z lat 1607-1617), A leksander Trzemeszeński (1622-1625) — 1 z 1623 r., M aciejW olbor 
(1625-ok. 1630) — 2, obie z 1625 r. i Jan Karol Dachnowski (1632-1639) — 1 z 1632 r. Są to już niemal wyłącznie zapiski 
lokalne o zarazach (1568, 1572, 1585-86, 1586, 1599, 1600, 1607-1608, 1625), pożarach (1569, 1590, 1609), powodziach 
(1586, 1612), wizytach władców (1599, 1623), odnowieniu malowideł ratusza (1616-1617), śmierci poprzednika na urzędzie 
pisarza (1569), a także bardzo szczegółowe zapiski o kłopotach ze skonfederowanym wojskiem oraz związanych z tym ra 
bunkach, rokowaniach i kontrybucjach (1612, 1613), sposobie na wypędzenie Żydów z wykuszy (1612), zabronieniu kultu 
heretykom -protestantom  (1617). Z  informacji o wydarzeniach w kraju mamy tylko: udział delegatów Poznania w elekcji 
Henryka Walezego, śmierć Zygmunta III (1632), wizyty władców w mieście (1599, 1632) oraz zdobycie Smoleńska (1611).

N astępni trzej pisarze nie pozostawili żadnych zapisek. Z  okresu ich urzędowania pochodzi tylko jedna, nieznanego 
autorstwa zapiska o pretensjach elektora brandenburskiego do księstwa legnickiego, brzeskiego i oławskiego w 1684. Zwy- 
czajich wpisywania do ksiąg wznowił W alenty A ntoni Bogusławski (1708-1714), który zanotował 2 zapiski: informację o za
razie w 1707 i 1709 r. i uwięzieniu rajców przez Szwedów w 1708 r. Jego następca, szlachcic Stanisław Gąsowski 
(1714-1729), zanotował ich 3: informacje o śmierci poprzednika (1714) i wizycie w mieście Augusta III (1715-1716). Isto t
ne znacznie źródłowe mają dwa wpisane przez niego w 1715 r. in extenso protokoły: Speculum civitatis regiae majestatis Po- 
snaniae cum Jude Posnaniensibus ratione vicinarum injuriarum demonstratum et expositem anno 1715 z zarzutami wszystkich 
cechów poznanskich przeciw Żydom (s. 101-109) oraz Instructio excitatoria dominis ablegatis Posnaniensibus, subdelegato et 
notario consulari Posnaniensi, Varsaviam a. d. 1715 mense februario Varsaviam transmissa (s. 110-113). Jego następca był 
ostatnim, ktory prowadził zapiski historyczne — Jan Franciszek Barszczewski (1729-po 1742) zapisał ich 3: śmierć Augusta 
III (1733), powódź (1736) i uroczystości na ropoczęcie pontyfikatu papieża Benedykta XIV (1741). Jedną, o powrocie po 
słów miasta składających hołd Augustowi III (1736), wpisał — może ze względu na udział w tym poselstwie Barszczewskie
go — ktoś inny. O statnia chronologicznie zapiska, niewiadomego autorstwa, dotyczy śmierci pisarza miejskiego Michała 
Czempińskiego w 1752 r.

Niestety, wiele do życzenia pozostawia strona edytorska wydawnictwa. W stęp redakcyjny jest stanowczo nazbyt skróto
wy. Zabrakło w nim nawet takich podstawowych informacji, jak dane bibliograficzne tłum aczonejpracy W arschauera (zre
sztą w ogóle brak ich w tomie), język zapisek, zasady tłumaczenia, przyczyny nieprzetłumaczenia dwóch tekstów łacińskoję- 
zycznych. Nie przeprowadzono też koniecznego uporządkowania numeracji zapisek — obecna bowiem jest niekonsekwen
tna i utrudnia orientację zapisek. Czasami zapiski dotyczące wydarzeń z jednego roku noszą odrębne numery, czasami ten 
sam z dodatkiem (jako „a”, „b” etc.: 16a-16b, 24a-24b, 43a-43b-43c, 62a-62b, 65a-65b, ale 129-129a!), czasami zaś pod 
jednym numerem znajdziemy kilka zapisek wiążących się co prawda tematycznie, ale od siebie niezależnych (nr 90 — 4 za
piski, nr 110 — 2 zapiski), innym razem stanowiących całość (nr 114). W  przedstawionych wyżejdanych liczbowych uznawa
łem takie wypadki (poza ostatnim, nr 114) za oddzielne zapiski, co sprawiło, że uzyskałem liczbę o 11 większą niż to wyni
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kałoby z numeracji w wydawnictwie. Sięgnięcie zatem  do oryginalnego wydania będzie w przypadku badań naukowych nie
zbędne.

Największym walorem prezentowanej publikacji jest zwrócenie uwagi na znaczenie pisarzy miejskich dla rozwoju kul
tury piśm ienneji historiograficznejw  miastach oraz na zapotrzebowanie elit miejskich (i jego fluktuację) na tego typu twór
czość. Być może spowoduje to ożywienie badań nad dziejopisarstwem miejskim oraz świadomością historyczną i horyzon
tem zainteresowań elit miejskich. Decyzja o udostepnieniu jej czytelnikowi w polskim tłumaczeniu (poza nielicznymi tek
stami łacińskimi) ma nie tylko walor popularyzatorski, ale i edukacyjny.

Marek Derwich 
Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Historii

M agdalena G ó r s k a ,  Polonia, Respublica, Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wie
ku, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2005, ss. 630, ilustr.

W  serii Monografie Fundacji Nauki Polskiej otrzymaliśmy interdyscyplinarną rozprawę poświęconą wyobrażeniom Pol- 
ski-Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w X V I-X V III w. Zakres chronologiczny pracy wyznaczają przedstawienia 
Królestwa Polskiego zdobiące łuk triumfalny królow ejBony, wzniesiony w Padwie w 1556 r., a kończą obiekty z końca
X V III w.: obraz Smuglewicza Przysięga Kościuszki na rynku krakowskim  (1797) a także trudna do datacji (1799?) stiukowa 
dekoracja pałacu w Mchach. We Wstępie przypomniano pierwszą personifikację Polski (Sclavinii; Sclavanii) znaną z minia
tury dołączonejdo dzieła Józefa Flawiusza De bello judaico  oraz tzw. Ewangelistarza Ottona I I I  (s. 5). Ponadto omówiono
X IX  i XX-wieczny repertuar środków wyrazu personifikacji Polski: kobieca postać w długiej szacie królewskiej, antykizo- 
wanym stroju lub mundurze wojskowym, na głowie korona muralis, korona królewska lub welon, postać skuta kajdanami, 
często prowadzona do grobu, towarzyszył je jO rze ł, postacie z panteonu religijnego i narodowego, wyposażona w regalia, 
otoczona symboliką heraldyczną i panopliami.

Część pierwsza pracy (trzy rozdziały) została poświęcona rozwojowi przedstawienia personifikacji państwa w sztuce eu
ropejskiej, specyfice wyobrażenia Polski i „relacjom zachodzącym między ikonografią a polską terminologią polityczną” 
(s. 13). Część druga pracy (pięć rozdziałów) dotyczy wyobrażeń państwa polskiego w układzie chronologicznym i tematycz
nym, podporządkowanym podstawowym zagadnieniom polityczno-religijnym: Dyplomacja i ruch egzekucyjny — wyobraże
nie Polski w X V I w.; Ciało polityczne i prawo — wizerunek szlacheckiej Rzeczypospolitej; Majestat i wolność — uosobiona Pol
ska w służbie króla i stronnictw; Orędownictwo i kult —  personifikacja Polski katolickiej; Oświecenie i Reforma —  wyobrażenie 
Polski stanisławowskiej. W  obu częściach autorka odwołuje się do wydzielonego katalogu, który jest bogatym komentarzem 
do 143 ilustracji zamieszczonych na końcu pracy. Ponadto książka zawiera bibliografię, streszczenie w języku angielskim 
(s. 585-587) i indeks nazwisk. W  tym miejscu należy zauważyć, że w pracy przyjęto nieco „zmodyfikowany system przypisów 
harwardzkich”.

Przedstawienia nowożytnej personifikacji państwa są pochodną wizerunków „rzymskich prowincji, m iast-państw  staro
żytności bądź części świata” (s. 20), utrwalone schematy oddawano za pom ocą symboli bogactw naturalnych (rogi obfitości, 
rośliny, zwierzęta) i elementów pejzażowych. O d końca XVI w. wzorce personifikacji czerpano z podręcznika Iconologii 
Cesarego Ripy (1593). Te wizerunki nie zawierały odniesień do formy rządu, R ipa skupiał się na stereotypowych skojarze
niach historyczno-geograficznych. Słowniki ikonologii (Prezel de Lacomb, 1758) i późniejsze wydania pracy Ripy (1624) 
dysponowały już symboliką odróżniania form ustrojowych i terytorialnych. Kolejnym kierunkiem identyfikacji personifika
cji now ożytnejbyła heraldyka. W  te jczęści pracy autorka zwróciła także uwagę na przemiany ikonografii personifikacji, 
k tóra identyfikowana w XVII wieku z władcą, z czasem zaczęła wyrażać opinie „o charakterze narodowym, położeniu geo
graficznym, formie rządu, ... komentowała wydarzenia historyczne” i aktualną sytuację polityczną (s. 55). A utorka wielo
krotnie wspomina także o wpływie numizmatyki na ikonografię personifikacji.

W  rozdziale drugim Personifikacja Polski —  opis i charakterystyka przedstawienia wskazano na środowisko wydawców 
(drukarze druków urzędów, oficyny jezuickie i akademickie, drukarnie obce) oraz typy publikacji przedstawiających perso
nifikacje Polski (druki urzędowe, panegiryki, prace historyczno-geograficzne). Wymieniono także miejsca występowania 
wyobrażenia państwa polskiego w sztuce, tak w dekoracji stałej, jak i okazjonalnej. Zebrany m ateriał pozwolił na stwierdze
nie, że dekoracji z personifikacją Polski nie stosowano w pomieszczeniach prywatnych, ani w budynkach klasztorów żeń
skich, nie były też one dedykowane kobietom (z wyjątkiem rodziny królewskiej). Do kręgu inicjatorów, fundatorów i twór
ców omawianych przedstawień należał król, jego najbliżsi współpracownicy świeccy i duchowni, znane są także inicjatywy 
mieszczan i władz miejskich.

Analiza ikonograficzna wyobrażeń Polski umożliwiła wyróżnienie trzech typów przedstawień: „typ królewski”, „typ antycz
ny” i „typ aktualizowany”. Wyróżnikiem „typu królewskiego” jest strój pontyfikalny, królewski oraz insygnia władzy (tu rzadko 
pojawiał sie miecz koronacyjny). Ten typ wizerunku umieszczano w pałacowych wnętrzach, sali tronowej, w otoczeniu por
tretów innych władców, herbów ziemskich i szlacheckich. Ponadto już w XVI wieku „typowi królewskiemu” personifikacji


