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starożytności i aby w podstawowym zakresie uzupełnić Słownik  wystarczy sięgnąć  do ogólnych prac poświęconych antycz-
nej kulturze materialnej i technice4. 

Sami Autorzy podkreślają,  że opracowany przez nich Słownik  powinien być stopniowo uzupełniany w miarę postępu 
badań. Już teraz można jednak pokusić się o niewielkie uzupełnienia. Zdecydowanie po macoszemu M. Gradowski i Z. Zy-
gulski jun. potraktowali bowiem broń znajdującą  zastosowanie wyłącznie  na polu walki, nie będącą  w życiu codziennym 
oznaką  przynależności stanowej, kosztowną  ozdobą  czy wyposażeniem królewskiej, magnackiej lub szlacheckiej rezydencji. 
Dowodem brak osobnej wzmianki o wozach bojowych. W późnym średniowieczu stanowiły one niezwykle istotny czynnik 
pola walki. Incydentalnie (bitwa pod Sempach w 1386 r.) po zaopatrzeniu ich kół oraz boków w metalowe ostrza (kosy) 
i przy wykorzystaniu dogodnego położenia strategicznego, po zepchnięciu z górskiego stoku, potrafiły  stać się groźną 
bronią  ofensywną,  nie tyle może siejącą  śmierć, ile strach i mieszającą  szyki atakowanej armii. Większe było ich zastosowa-
nie defensywne  — połączone  łańcuchami wozy stanowiły skuteczną  zaporę przed atakami kawalerii, umożliwiały długo-
trwałą  obronę lub bezpieczny odwrót w obliczu nieprzyjaciela. Ponadto często umieszczano na nich, tak jak na lawetach, 
różne typy broni artyleryjskiej. 

Drugim przykładem może być pominięcie ognia greckiego, którego użycie wielokrotnie ratowało niepodległy byt 
Cesarstwa Bizantyńskiego. Ta łatwo palna mieszanina m.in. siarki, ropy naftowej  i tlenku wapnia wyrzucana była na 
nieprzyjaciół za pomocą  specjalnych machin, tzw. syfonów,  które porównać można do współczesnych miotaczy ognia, albo 
też nasączano  nią  pociski zapalające  wystrzeliwane ze zwykłych machin miotających. 

Omawiana praca miała w zamierzeniu odzwierciedlać najnowsze poglądy  naukowe, co dobrze udało się Autorom, 
oraz być komplementarna z podobnymi opracowaniami zagranicznymi np. z Glossarium armorum, wydanym w siedmiu 
językach, w tym także po polsku w Grazu w 1982 r. Owszem jest, ale korzystając  z obcojęzycznych słowników należało 
podać więcej obcych nazw typów broni, zwłaszcza zaś tych terminów, które pojawiają  się w źródłach. Czytając  średnio-
wieczne teksty łacińskie czy niemieckie nie można bowiem skorzystać ze Słownika  w celu rozstrzygnięcia jaką  bronią  jest 
np. pixida,  której użyto podczas oblężenia Pyzdr w 1383 r. Autorzy podają  co prawda etymologię wielu nazw typów broni 
oraz ich staropolskie określenia, lecz nie umieszczają  ich w indeksie. Brak tych odsyłaczy do haseł stanowi poważne 
utrudnienie w praktycznym korzystaniu z recenzowanej pracy. Chcąc  sprawdzić, jak wyglądał  hełm typu kłobuk trzeba 
przeczytać większość rozdziału o uzbrojeniu ochronnym, zanim znajdzie się informację,  że to dawna nazwa kapalinu. 
Oczywiście w znacznej liczbie przypadków Autorów tłumaczy nieprecyzyjny język źródeł pisanych, w których tymi samymi 
słowami określano często bardzo różniące  się między sobą  typy uzbrojenia, nie zwalnia to ich jednak z obowiązku,  aby, gdy 
tylko jest to możliwe, podawać jak najwięcej występujących  w źródłach i dobrze już rozpoznanych nazw oraz umieszczać je 
w indeksie. 

Te drobne uwagi nie umniejszają  w niczym dokonań Autorów, dzięki którym czytelnik dostał do rąk  prawdziwe 
bronioznawcze kompendium. 

Dariusz Piwowarczyk 
(Warszawa  ) 

Adam Wolff,  Andrzej S o 11 a n, Materiały  do  dziejów  czytelnictwa  i oświaty  na późnośrednio-
wiecznym Mazowszu,  [Warszawa i Mazowsze. Materiały do dziejów, t. III], Wydawnictwo 
DiG, Warszawa 1999, ss. 67. 

Badacze dziejów średniowiecznego Mazowsza wciąż  odczuwają  niedostatek wydawnictw źródłowych. Na uwagę zasłu-
guje więc każda nowa edycja, zwłaszcza gdy dotyczy stosunkowo słabo zbadanej tematyki. W przypadku omawianego 
wydawnictwa jest to zagadnienie kultury umysłowej Mazowsza, zwłaszcza zaś spraw książki  i czytelnictwa1. 

Edycja składa się ze wstępu, zawierającego  omówienie dziejów wydawnictwa, charakterystykę zawartości wypisów oraz 
uwagi o metodzie wydawniczej. Zasadniczą  część tomu stanowią  104 ułożone chronologiczne ekscerpty źródłowe. Całość 
wyposażona jest też w skorowidz osób i nazw miejscowych oraz skorowidz autorów oraz dzieł anonimowych i niezidenty-
fikowanych. 

Rozpoczynające  pracę uwagi Od  Wydawców  przypominają  sylwetkę profesora  Adama Wolffa  (zm. 1984), wybitnego 
znawcy dziejów Mazowsza i zasłużonego edytora. Informacje  o losach zbieranych przez niego wypisów do dziejów książki 
na Mazowszu znajdziemy w pierwszej części wstępu do wydawnictwa („Dzieje wydawnictwa", s. 5-7). Większość notatek 
zebrana została jeszcze przed wojną,  a później wydatnie uzupełniona przy okazji prac nad Słownikiem  historyczno-geogra-

4 Np. K. Michałowski, Technika  grecka,  Warszawa 1959; Kultura  materialna  starożytnej  Grecji, red. K. Majewski, 1.1, Warszawa 1975. 

1 Omówienie problematyki por. np.: E. Potkowski, Książka  rękopiśmienna  w kulturze  polskiej,  Warszawa 1984, s. 153-157 (rozdział „Książka  w Płoc-
ku"); S. K. Kuczyński, Rozwój kultury  na Mazowszu  (połowa  XIII-początek  XVI  w.), w: Dzieje Mazowsza  do  1526 roku,  pod red. A. Gieysztora 
i H. Samsonowicza, Warszawa 1993, s. 384-388 (podrozdział „Książka  na Mazowszu"). 
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ficznym  Mazowsza  w średniowieczu.  Część materiałów została wydana wcześniej2. W skład zbioru weszły więc wyłącznie 
zapiski z lat 1439-1533 (a w zasadzie od 1440 r.), terytorialnie związane  z Mazowszem płockim. Przy pracach edytorskich 
wspomógł A. Wolffa  Andrzej Sołtan, a maszynopis był gotowy do druku już w 1988 r. 

Publikowane zapiski pochodzą  z kilku zespołów archiwalnych. Najwięcej materiału zaczerpnięto z przechowywanych 
w Archiwum Diecezjalnym w Płocku akt kapituły płockiej z lat 1439-1445 oraz z akt biskupich. Reszta pochodzi z ksiąg 
testamentów pułtuskich (zbiory AGAD) i Metryki Koronnej. 

W dalszej części wstępu Wydawcy charakteryzują  obraz czytelnictwa i oświaty w świetle zebranych materiałów. Poka-
zują  grupę właścicieli książek,  w tym tych szeregowych — nauczycieli, uczniów, plebanów wiejskich parafii,  korzystających 
z książek  w codziennej pracy. Piszą  również o problemach, jakich nastręcza identyfikacja  bibliograficzna  pozycji wymienia-
nych w źródłach — są  tu zbiory kazań, księgi liturgiczne, traktaty teologiczne. Oprócz tego występuje sporo podręczników, 
przede wszystkim gramatyk: Aleksandra z Villa Dei, Donata i innych. Właściciele korzystali z nich na co dzień. Najmniej-
szą  grupę stanowią  lektury o charakterze „rozrywkowym" — tylko w największych księgozbiorach znajdujemy np. Historia 
Troyana  czy też Historia  Alexandri  Magni  (zapiska nr 71). 

Przyjęta metoda wydawnicza zastosowana została wcześniej przy edycji Źródeł  do  dziejów  Zamku  Warszawskiego  z lat 
1313-15493. Polega ona na dokonaniu znacznych skrótów w tekstach, tak by pozostawić jedynie fragmenty  bezpośrednio 
dotyczące  tematu. Oprócz tego zrezygnowano z podawania dat oryginalnych, pominięto zeznania świadków, jeśli nie 
wnosiły nic nowego do sprawy, a w testamentach opuszczono inne ruchomości poza książkami.  Dzięki temu opublikowane 
zapiski mają  formę  dość obszernych ekscerptów i nie wykraczają  tematycznie poza ramy zakreślone tytułem wydawnictwa. 
Wydawcy nie opatrzyli notatek regestami w języku polskim4, co wobec i tak uproszczonej formy  wypisów byłoby zbędne. 
Metody edytorskie zgodne są  z projektem instrukcji wydawniczej dla źródeł średniowiecznych5, która najbardziej odpowia-
da edycjom różnego typu ksiąg  wpisów. W tym miejscu warto na marginesie zwrócić uwagę na nieprecyzyjne określenie 
Acta Episcopalia  jako ksiąg  sądów  biskupich6. 

Składające  się na zasadniczą  część wydawnictwa 104 zapiski ułożone są  chronologicznie. Mają  one bardzo różny 
charakter. W większości przypadków są  to fragmenty  ksiąg  sądowych  — książka  stanowi obiekt sporny — jest kradziona, 
pożyczana. Często mamy do czynienia z darowizną  lub przekazaniem książki  na mocy testamentu. Najciekawszy chyba jest 
testament Piotra Aurifabera,  biskupa sufragana  płockiego z 1530 r. (zapiska nr 99). Testator, oprócz szczegółowych rozpo-
rządzeń  dotyczących  miejsca ostatniego spoczynku w katedrze płockiej (na grobie ma zostać położony kamień podobny do 
płyty nagrobnej Kallimacha), rozdziela także swój spory księgozbiór. Najważniejsze księgi trafić  mają  do biblioteki (libraria 
publica) przy katedrze płockiej, jeśli taka powstanie w ciągu  trzech lat. Jeśli nie, księgi trafią  do klasztoru w Czerwińsku. 
W obu przypadkach swobodny dostęp do księgozbioru ma mieć Stanisław, brat testatora. 

Oprócz rozwiązanej  daty przy każdej zapisce znajduje się sygnatura akt, z których ją  zaczerpnięto. Ekscerpty opatrzo-
ne są  też przypisami tekstowymi i rzeczowymi. Te pierwsze, stosunkowo rzadkie, pozwoliły Wydawcom na sprostowanie 
błędnych dat i odczytów dokonanych przez B. Ulanowskiego w jego edycjach. Przy notatkach wcześniej drukowanych przez 
tego uczonego znalazły się stosowne adnotacje (por. np. zapiski nr 17, 31, 39, 69, 84). Niestety, trafienie  do tych wydań jest 
utrudnione, gdyż użyty przez Wydawców odnośnik (Druk: Ulanowski, nr...) nie został uwzględniony w wykazie skrótów. 
Czytelnik ma więc do wyboru co najmniej pięć opracowanych przez Ulanowskiego wydawnictw7. 

Przypisy rzeczowe zawierają  trzy rodzaje informacji.  Po pierwsze, identyfikują  one osoby występujące  w źródłach, 
zbierając  dostępne o nich wiadomości ze źródeł drukowanych i opracowań. Zawarte tu informacje  dotyczące  prałatów 
i kanoników płockich stanowią  uzupełnienie doprowadzonego do połowy XV w. studium prozopograficznego  Andrzeja 
Radzimińskiego8. Oprócz tego określono położenie (powiat i parafia)  miejscowości. Trzecią  grupę stanowią  przypisy sta-
nowiące  próbę identyfikacji  bibliograficznej  książek  wymienianych w tekście. 

Wydawnictwo zamykają  dwa skorowidze. Pierwszy — osób i nazw miejscowych, zawiera zarówno formy  współczesne 
nazw, odmianki występujące  w wypisach, jak również imiona osób w brzmieniu współczesnym, pod nazwą  miejscowości, 
z której pochodziły, wraz ze sprawowanymi przez nie urzędami. Drugi, to skorowidz autorów oraz dzieł anonimowych 
i niezidentyfikowanych,  m.in. pozwalający  na szybkie sprawdzenie, które dzieła były szczególnie rozpowszechnione. 

Nie udało się Wydawcom uniknąć  pewnych błędów. Oprócz poruszonej powyżej kwestii odnośników do wydań Ula-
nowskiego, poważne wątpliwości  budzi także datowanie pierwszej zapiski na 4 II 1439 r. Kapitule generalnej tego dnia nie 

2 A Wolff,  A. Sołtan, Materiały  do  dziejów  czytelnictwa  i handlu  książką  w Warszawie  w XVI  w. (Trzy  spisy książek  z nie zachowanego tomu akt  miasta 
Starej  Warszawy),  w: Warszawa  XVI-XVII  wieku,  z. 1, „Studia Warszawskie" 20, 1974, s. 27-167; Z. Budkowa, A. Wolff,  Rachunki studenta  z czasów 
Odrodzenia,  „Rocznik Krakowski" 49,1978, s. 37-58. 
3 Źródła do dziejów Zamku Warszawskiego z lat 1313-1549, wyd. A. Wolff,  „Rocznik Warszawski" 15,1979, s. 7-83. 
4 Regesty zapisek pojawiły się w Źródłach  do  dziejów  Zamku.  Inni wydawcy poszli za tym przykładem, por.: Księga  ławnicza miasta Płocka  1489-1517, 
oprac. D. Poppe, Warszawa 1995 oraz Księgi  sądowe  miasta Wąwolnicy  z lat  1476-1500,  oprac. G. Jawor i A. Sochacka, Lublin 1998. 
5 A. Wolff,  Projekt  instrukcji  wydawniczej  dla  pisanych źródeł  historycznych do  połowy XVI  wieku,  Stud. Źródł. 1,1957, s. 155-181. 
6 Wydawcy posługują  się starymi sygnaturami akt biskupich z Archiwum Diecezjalnego w Płocku, od dawna stosowanymi w literaturze, m.in. w Słowni-
ku historyczno-geograficznym.  W wyniku prac porządkowych  w archiwum sygnatury te uległy zmianie (informacja  ks. Tadeusza Zebrowskiego). Nowe 
sygnatury zastosowano już w przypisach do T. Zebrowski, Kościół  (XIV-początekXVI  w.), w: Dzieje Mazowsza,  s. 327-361. 
7 Przypis 1, s. 6 zdaje się sugerować; że chodzi o Acta iudiciorum  ecclesiasticorum dioecesum  Plocensis, Wladislaviensis  et Gneznensis (1422-1533), 
Kraków 1908. 
8 A. Radzimiński, Prałaci  i kanonicy kapituły  katedralnej  płockiej  w XIV  i Ipoł.  XV  w. Studium  prozopograficzne,  1.1-2, Toruń 1991-1993. 
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mógł przewodniczyć biskup Paweł Giżycki, ponieważ nie był jeszcze wtedy biskupem9. Poprawna data to 1440 r. Warto 
również uzupełnić informacje  o Piotrze z Galin (zapiska 64, przyp. 2), który był pisarzem biskupów płockich znacznie 
dłużej niż podają  Wydawcy, bo aż do swej śmierci około 1496-97 r. 

Omawiane wydawnictwo, mimo swoich niewielkich rozmiarów i drobnych usterek, przynosi wiele wartościowych ma-
teriałów i pozwoli na rozszerzenie naszej wiedzy o roli książki  na Mazowszu i jej użytkownikach, ludziach dla których 
stanowiła narzędzie pracy. Warto również zaznaczyć, że jest to pierwsza od czasów B. Ulanowskiego, tak obszerna edycja 
fragmentów  płockich akt biskupich, stanowiących  nieocenione źródło wiedzy dotyczącej  wielu dziedzin życia na późnośre-
dniowiecznym Mazowszu. 

Piotr Chojnacki 
(Warszawa  ) 

Acta Tomiciana,  Tomus  Octavus Decimus, A. D. MDXXXVI,  collegerunt Venceslaus Urban 
et Andreas Wyczański, supplevit et edidit Richardus Marciniak, Biblioteka Kórnic-
ka PAN 1999, ss. 531. 

Po przeszło trzydziestu latach od wydania tomu siedemnastego do rąk  czytelników trafił  kolejny, osiemnasty już tom 
Tomicianów  wydawanych przez Bibliotekę Kórnicką.  Kontynuacja tej serii wydawniczej (przypomnijmy, że od 1852 do 1966 
r. wydanych zostało w jej ramach siedemnaście tomów zawierających  niezwykle istotne dla poznania historii szesnasto-
wiecznej Polski źródła) zasługuje już sama w sobie na uznanie, niezależnie od licznych braków obecnego tomu. 

Tom XVIII nie różni się pod względem koncepcji wydawniczej od tomów poprzednich; zawiera zatem różnego 
rodzaju dokumenty, listy, a także kilka utworów literackich. Większość pochodzących  z r. 1536 materiałów to dokumenty 
łacińskie, tom zawiera jednak również kilka dokumentów w języku polskim, włoskim i niemieckim. Wszystkie dokumenty 
uporządkowane  są  chronologicznie, przedstawione w formie  regestów lub odpisów o grafii  i interpunkcji zasadniczo ujed-
noliconej oraz opatrzone przypisami rzeczowymi zawierającymi  głównie krótkie notki o postaciach pojawiających  się 
w tekście, objaśnienia nazw geograficznych  i odnośniki do innych publikowanych w tymże tomie dokumentów. Zebrane 
materiały dotyczą  zarówno problemów ówczesnej polskiej polityki zagranicznej, m.in. wojny z Moskwą,  zagrożenia ze 
strony Turcji, banicji księcia Albrechta, stosunków z cesarzem Karolem V czy wojny domowej w Danii, jak również spraw 
wewnętrznych, głównie dwóch zwołanych w tymże roku sejmów. 

Omawianego tomu nie zdążył  niestety w całości przygotować do edycji Władysław Pociecha (to było też chyba jedną 
z przyczyn tak długiej zwłoki w jego wydaniu), wydawca tomów XIV-XVII; tom ten został wydany w oparciu o jego teki 
redakcyjne przez Andrzeja Wyczańskiego i Wacława Urbana, przejrzany i zindeksowany przez Ryszarda Marciniaka. Brak 
osoby koordynującej  wszystkie działania wydawnicze, począwszy  od wyznaczenia założeń edycji a skończywszy na przepro-
wadzaniu kwerend i wyborze materiałów do publikacji, a będącej  do tego, jak to miało miejsce w przypadku Pociechy, 
wybitnym autorytetem w dziedzinie edytorstwa, był chyba jedną  z przyczyn nierównego poziomu omawianej edycji. Wypad-
łaby ona z pewnością  lepiej, gdyby została przygotowana od początku  do końca przez jednego wydawcę lub przynajmniej 
zespół ściśle współpracujących  ze sobą  osób. Nie znaczy to oczywiście, że z notatek Pociechy nie należało w ogóle korzy-
stać i całość tomu XVIII przygotowywać samodzielnie od podstaw; należało z nich jednak korzystać bardziej krytycznie: 
nie brać wszystkiego za dobrą  monetę bez zaglądania  do oryginałów, uwspółcześnić referencje. 

Pierwsze wątpliwości  dotyczą  już samej koncepcji wydawniczej Tomicianów.  Zdecydowano się na przyjęcie koncepcji 
W. Pociechy: poszerzanie materiałów zgromadzonych w tekach Górskiego o inne ważne listy i akta dotyczące  panowania 
Zygmunta Starego. Chciano w ten sposób dać rodzaj polskiego kodeksu dyplomatycznego — zamiar bardzo ambitny, 
stawiający  jednak wydawcom wysokie wymagania, zarówno jeśli idzie o dobór dokumentów, jak i o sposób ich publikacji. 
Od wydawnictwa pretendującego  do miana polskiego kodeksu dyplomatycznego oczekiwałoby się, że teksty zakwalifikowa-
nych do edycji, a zatem ważnych dla historyka dokumentów prezentować będzie w całości. Tymczasem w omawianym 
tomie ponad połowa dokumentów — a w tym wiele dokumentów wcześniej niepublikowanych, jak np. duża część kore-
spondencji Jana Dantyszka — przedstawiona jest w formie  regestów, a więc w formie  stosowanej raczej w edycjach katalo-
gów kodeksów rękopiśmiennych konkretnej biblioteki, mających  na celu ułatwienie historykom dostępu do źródeł rękopi-
śmiennych, nie zaś stworzenie im możliwości gruntownego się z nimi zapoznania. Fakt ten tłumaczony jest niechęcią  do 
powtarzania wcześniejszych wydań (co jest tym dziwniejsze, że w całości pojawiają  się czasami dokumenty wcześniej wyda-
wane, jak np. Dialogus de  Asiana diaeta,  In  vulgatam  nuper quandam  Asianam diaetam  dialogus  Krzyckiego, drukowane 
przez Morawskiego, list Erazma do Krzyckiego i in.) oraz wchodzenia w drogę wydawanym w Rzymie Elementa  adfontium 
editiones  i planowanej edycji korespondencji Dantyszka. Nasuwa się wobec tego pytanie o sens podejmowania tak ambitne-
go zadania i nadawania edycji Tomicianów  formy  polskiego kodeksu dyplomatycznego. Być może lepiej byłoby ograniczyć 

9 T. Słowikowski, Giżycki  Paweł,  PSB, t. 9, Wrocław 1959-1960, s. 24 (elekcja 28 V 1439, konsekracja 27 XII 1439). 


