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Janusz G r a b o w s k i , Kancelarie  i dokumenty  książąt  mazowieckich  w latach  1341-1381. 
Ośrodki  zarządzania  i kultury,  Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999, ss. 399, il. 

Ponad dwadzieścia lat temu ukazała się praca Ewy Suchodolskiej poświęcona kancelariom na Mazowszu w latach 
1248-13451. Książka  Janusza Grabowskiego stanowi kontynuację badań nad kancelariami mazowieckimi. O ile jednak 
E. Suchodolska zajęła się wszystkimi kancelariami działającymi  na Mazowszu w badanym okresie, o tyle Autor omawianej 
monografii  skupił się wyłącznie  na kancelariach książąt  Bolesława III, Kazimierza I, Siemowita III oraz Janusza I i Siemo-
wita IV w początkowym  okresie jego rządów.  Takie ograniczenie się do kancelarii jednego rodzaju wystawców pozwala na 
bardziej szczegółowe zbadanie problematyki i wszechstronniejsze przedstawienie wniosków, wymaga jednak stosunkowo 
dużej liczby zachowanych dokumentów. 

Praca składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów. Pierwszy charakteryzuje dzieje Mazowsza w omawianym okresie, 
drugi podejmuje krytykę autentyczności 13 dokumentów książęcych.  Pięć dalszych rozdziałów dotyczy kancelarii poszcze-
gólnych książąt.  Książkę  uzupełniają  aneksy, obszerna bibliografia  oraz indeks osób i nazw geograficznych.  Dołączono 
również fotografie  dokumentów i pieczęci. 

We wstępie Autor omawia stan badań nad kancelariami w Polsce, przedstawiając  przy okazji dyskusje wokół samej 
definicji  kancelarii. Dla potrzeb swojej pracy Grabowski przyjął  definicję  rozszerzoną,  traktującą  kancelarię nie tylko jako 
urząd  kanclerski i miejsce spisywania dokumentów, ale również jako instytucję życia publicznego, kształtującą  świadomość 
polityczną  i kulturalną  (s. 14). Swoje badania Autor ograniczył do lat 1341-1381. Daty te wyznacza z jednej strony zakoń-
czenie badań nad kancelariami mazowieckimi przez E. Suchodolską  właśnie na roku 1341, a z drugiej śmierć Siemowita III 
w 1381 r. Koniec panowania tego księcia uznał Grabowski za datę przełomową  w dziejach Mazowsza, które w następnym 
okresie wkroczyło w nowy etap swego rozwoju. 

Podstawę źródłową  pracy stanowi 118 dokumentów mazowieckich (w tym 31 oryginałów), zgromadzonych przez Auto-
ra w wyniku szerokiej kwerendy w archiwach krajowych i zagranicznych. Zebrany w ten sposób materiał Grabowski prze-
badał wzorując  się na modelu prac dyplomatycznych stworzonych przez badaczy wrocławskich2. Omówił więc kolejno 
dokumenty według grup odbiorców i czynności prawnych, przeprowadził analizę formularza,  dyktatu i pisma oraz omówił 
pieczęcie. Następnie przedstawione zostały informacje  na temat kancelarii i jej personelu. 

Otwierający  książkę  rozdział Dzieje polityczne Mazowsza  w latach 1341-1381 wprowadza czytelnika w warunki, w ja-
kich działali książęta  mazowieccy i w zadania, jakim musiały sprostać ich kancelarie. Podstawę tego rozdziału stanowi 
dotychczasowa literatura i Autor w większości idzie za jej ustaleniami. Zyskujemy więc obraz wewnętrznej sytuacji Ma-
zowsza, jego podziałów politycznych oraz stosunków z sąsiadami  — Polską,  Krzyżakami, Litwą.  Znajdziemy tu także garść 
uwag dotyczących  sytuacji gospodarczej Mazowsza i reform  wprowadzanych przez Siemowita III. Rozdział ten stanowi 
pożyteczne podsumowanie naszej wiedzy na temat czternastowiecznego Mazowsza. 

Kolejny rozdział wprowadza nas w tematykę źródłoznawczą.  Dokonuje w nim bowiem Grabowski krytyki autentyczno-
ści 13 dokumentów, które zebrał dla potrzeb swej pracy. Badacz starannie zanalizował formularz  podejrzanych dokumen-
tów, dzięki czemu udało mu się zaliczyć do falsyfikatów  cztery dyplomy i potwierdzić autentyczność dalszych czterech, 
z przesunięciem jednak dat ich wystawienia. Szczególnie pożyteczne okazało się sprawdzenie list świadków, co — przy 
braku odpowiedniego tomu spisu urzędników — nie było sprawą  łatwą.  Warto zauważyć, że jest to pierwsza krytyka 
autentyczności mazowieckich dokumentów z XIV w. 

Następne pięć rozdziałów to monograficzne  omówienie kolejnych kancelarii książęcych.  Wyniki wstępnych badań nad 
kancelariami książąt  Bolesława III, Siemowita III i Kazimierza I Trojdenowica Grabowski przedstawił wcześniej w kilku 
artykułach3. Obecnie wnioski z tych badań zostały rozszerzone, wprowadzono też nowe elementy, np. analizę pisma. 
Struktura tych rozdziałów jest podobna. Na początku  znajdujemy krótką  informację  o samym władcy. Następnie przedsta-
wiony zostaje podział dokumentów według grup odbiorców i czynności prawnych, zazwyczaj w postaci przejrzystych tabel. 
Potem przechodzi Autor do analizy formularza  dokumentów, wyróżniając  kolejne elementy protokołu wstępnego, kontek-
stu i eschatokołu. Ich analiza przeprowadzona jest bardzo starannie, z pełnym zestawieniem występujących  form.  Autor 
stara się, w miarę możliwości, porównywać formularz  dokumentów mazowieckich z formułami  występującymi  w innych 
kancelariach. Pewną  nowość w badaniach dyplomatycznych stanowi wyróżnienie nowego elementu formularza,  powiąza-
nego z narracją  (s. 125, tu także omówienie wzmianek w literaturze). Grabowski proponuje na określenie tej części doku-
mentu, przedstawiającej  motywy wystawcy, termin „motywacja". Autor uznaje jednak trudności z precyzyjnym wyodrębnia-
niem tej formuły.  Miejmy nadzieję, że przyszłe badania dyplomatyczne (o których potrzebie pisze Grabowski) pozwolą  na 
sprawdzenie, czy wyodrębnianie motywacji z narracji jest potrzebne i ułatwia analizę dokumentu, a być może — na dokła-
dniejsze zbadanie jej form  i roli. 

1 E. Suchodolska, Kancelarie  na Mazowszu  w latach 1248-1345. Ośrodki  zarządzania  i kultury,  Warszawa 1977. 
2 Osiągnięcia  szkoły wrocławskiej przedstawił R. Stelmach, Dyplomatyka  śląska  — stan badań  nad  dziejami  kancelarii  i potrzeby badawcze,  w: Stan 
i perspektywy  nauk pomocniczych w Polsce, Kraków 1995, s. 155-162. 
3 J. Grabowski, Ze  studiów  nad  dokumentami  i kancelarią  Siemowita  III  księcia mazowieckiego  (1342-1360),  „Miscellanea Historico-Archivistica" 4, 
1994, s. 137-154; tenże, Dokumenty  i kancelaria  Kazimierza  I  Trojdenowica  księcia warszawskiego  (1349-1355),  „Archeion" 95, 1995, s. 7-29; tenże, 
Kancelaria  i dokumenty  księcia płockiego  Bolesława  III  (1341-1351),  „Miscellanea Historico-Archivistica" 6,1996, s. 1-19. 
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Po szczegółowej analizie formularza  Autor bada dyktat dokumentów książęcych,  wyodrębniając  nie tylko dokumenty 
powstałe w kancelarii wystawcy i odbiorcy (kancelaria królewska, krzyżacka, dyktat kancelarii biskupich i klasztornych), 
ale także, w pewnych przypadkach, dokonuje identyfikacji  osoby sporządzającej  dyplom. Pozwala to na wyciągnięcie  wnio-
sków dotyczących  metod pracy poszczególnych kancelarii (używanie formularzy,  korzystanie z brudnopisów wcześniejszych 
przywilejów, wpływy innych kancelarii na kształt dyplomów). 

Ważną  rolę w pracach nad dokumentem przypisuje Autor analizie paleograficznej,  którą,  według niego, należy prze-
prowadzać nawet przy niewielkiej liczbie zachowanych oryginałów (s. 98). Grabowski starał się stosować nie tylko klasycz-
ne metody paleograficzne,  ale także wykorzystywać metody grafologiczne.  Wszystkie zachowane w oryginale dyplomy 
przebadał pod kątem  duktu, modułu i tempa pisma, kształtu liter (charakterystyczne inicjały, duże i małe litery), a także 
cech ortograficznych  i abrewiacyjnych. W większości przypadków ręce oznaczane są  literami, niekiedy tylko pojawia się 
imię pisarza lub określenie środowiska, z jakiego pismo się wywodzi (np. dukt kancelarii biskupów poznańskich, dukt 
kanoników regularnych z Czerwińska). O ile te klasyczne badania nie wzbudzają  zastrzeżeń, o tyle nie zauważyłem więk-
szego wpływu na wyniki analizy metod współczesnej grafologii,  której wykorzystanie przy analizie pism średniowiecznych 
wciąż  wzbudza wątpliwości.  Wartościową  pomocą  przy śledzeniu tej części wywodów są  fotografie  zamieszczone na końcu 
książki. 

Część poświęconą  dokumentom książęcym  zamyka omówienie pieczęci władców. Ponieważ istnieje poświęcona im 
praca S. K. Kuczyńskiego4, Grabowski ogranicza się do podania podstawowych informacji  na temat czasu ich używania 
i wyglądu. 

Najwięcej wątpliwości  wzbudzają  podrozdziały poświęcone organizacji kancelarii, personelowi i jego uposażeniu. Sprawy 
te dla omawianego okresu ujęte są  w części poświęconej kancelarii Bolesława III, jako pierwszej chronologicznie. Mamy tu 
określoną  rolę kancelarii w systemie administracyjnym państwa, jej organizację i kompetencje personelu, wreszcie garść 
uwag na temat pochodzenia, wykształcenia i karier urzędników kancelaryjnych. Na szersze potraktowanie tematu nie 
pozwoliła, co zrozumiałe, zachowana baza źródłowa. Przy omawianiu kancelarii następnych władców dorzucane są  pewne 
uzupełnienia (np. na temat miejsca funkcjonowania  kancelarii Kazimierza I). Podstawowym elementem tych podrozdzia-
łów są  więc z konieczności biogramy pracowników kancelarii książęcych,  starannie zestawione na podstawie szerokiej 
kwerendy w różnych źródłach i dostępnej literaturze. Znaczenie takich badań uzasadnił Autor w podrozdziale o pracowni-
kach kancelarii Siemowita III (s. 240), uznając,  że tylko poprzez analizę biogramów można wyciągnąć  pewne wnioski na 
temat samej kancelarii. Szkoda, że zamiar ten nie został zrealizowany. 

Warto się zastanowić, czy wobec stosunkowo niewielkiej liczby informacji  o poszczególnych kancelariach książęcych 
zabiegiem logiczniejszym i ułatwiającym  czytelnikowi orientację w zagadnieniu nie byłoby wyłączenie  tych danych do osob-
nego rozdziału, poświęconego wszystkim kancelariom władców Mazowsza w badanym okresie (takie posumowanie znaj-
dziemy np. we wcześniejszej pracy Suchodolskiej). Jego uzupełnienie stanowiłyby biogramy poszczególnych urzędników. 
Wydaje się także, że przy charakterystyce personelu kancelaryjnego Grabowski powinien w szerszym stopniu wykorzystać 
zebrane przez siebie materiały biograficzne,  pokazując  na konkretnych przykładach status społeczny, wykształcenie i dalsze 
kariery pracowników kancelarii. Informacje  zawarte na s. 107-113 są  dość ogólnikowe i szkoda, że nie zostały rozwinięte. 

Monografię  uzupełniają  trzy aneksy. Pierwszy to wykaz pracowników kancelarii książąt  mazowieckich w omawianym 
okresie, drugi stanowi zestawienie formuł  datum  per manus, scriptum per manus itp., a trzeci — lista miejscowości mazo-
wieckich, w których datowano dokumenty książęce.  Niestety, wśród aneksów zabrakło zestawienia (np. w formie  tabeli) 
wszystkich dokumentów władców z omawianego okresu, z podaniem daty i miejsca wystawienia oraz informacji  o miejscu 
przechowywania oryginału (kopii) i druku. Takie zestawienie ułatwiłoby dotarcie do poszczególnych dokumentów, eliminu-
jąc  żmudne przeglądanie  przypisów w poszukiwaniu konkretnych dyplomów5. Książkę  zamyka bardzo obszerna bibliogra-
fia,  zestawiająca  przede wszystkim prace o charakterze dyplomatycznym i przydatna wszystkim badaczom tematu, oraz 
dokładny indeks osób i nazw geograficznych.  Hasła geograficzne  rozszerzono o informacje  na temat położenia (ziemia, 
powiat), zaś osobowe o herb, pokrewieństwo z innymi osobami i sprawowane urzędy. 

Podsumowując,  należy stwierdzić, iż monografia  J. Grabowskiego jest przykładem bardzo starannie napisanej pracy 
z dziedziny dyplomatyki. Ta strona książki  nie wzbudza wątpliwości.  Żałować wypada, że Autor nie odważył się odejść od 
schematu oddzielnego omawiania poszczególnych kancelarii, zamiast połączyć  znalezione informacje  w jeden rozdział 
o charakterze syntetycznym. Pozwoliłoby to na stworzenie bardziej pogłębionego obrazu kancelarii książęcych.  Zabrakło 
także staranniejszej analizy środowiska pracowników kancelarii. Mimo to praca stanowi dzieło wartościowe. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, iż jak najszybciej doczekamy się dalszych opracowań, zarówno dotyczących  kancelarii późniejszych 
władców Mazowsza, jak i innych kancelarii funkcjonujących  na tym obszarze. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

1 S. K. Kuczyński, Pieczęcie książąt  mazowieckich,  Wrocław 1978. 
2 Wprowadzenie tabeli pozwoliłoby Autorowi na zastosowanie systemu odnośników (sygli) do poszczególnych dokumentów. System taki wykorzystała 
E. Suchodolska. 


