


Arykuły recenzyjne i recenzje 

Album civium civitatis  Antiquae Varsoviae.  Księga  przyjęć  do  prawa miejskiego  Starej  Warszawy 
1506-1586, opr. Agnieszka B a r t o s z e w i c z , Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
Warszawa 2000, ss. 207. 

Dominująca  rola Warszawy i Płocka na Mazowszu w średniowieczu i w początkach  nowożytności znalazła swe odbicie 
w stanie wydawnictw źródłowych. Oba miasta doczekały się swoich kodeksów dyplomatycznych1, wydano również najstar-
sze księgi miejskie tych dwóch ośrodków2. Nie oznacza to jednak, że wszystko w tej dziedzinie zostało już zrobione, o czym 
świadczy chociażby prezentowana edycja. 

Wydawnictwo opracowane przez Agnieszkę Bartoszewicz zawiera najstarszą  część księgi przyjęć do prawa miejskiego 
Starej Warszawy z lat 1506-1586. Na początku  znajdziemy wstęp ogólnie charakteryzujący  wartość źródła, dzieje wydawa-
nej księgi i sposób jej prowadzenia oraz przedstawiający  uwagi dotyczące  metody edycji (s. 5-14). Na zasadniczą  część 
tomu składają  się 1732 zapiski — protokoły przyjęcia do obywatelstwa miejskiego. Edycję zamykają  trzy indeksy — 
osobowy, geograficzny  i rzeczowy oraz wkładka z fotografiami  stron księgi. 

Wartość ksiąg  przyjęć do prawa miejskiego dla badań historycznych została już dawno doceniona. Ta kategoria źródeł 
doczekała się w związku  z tym nawet odrębnego studium źródłoznawczego autorstwa Stanisława Gierszewskiego . Podkre-
ślił on, że księgi te zawierają  stosunkowo kompletne dane zarówno o pochodzeniu terytorialnym, jak i o zawodach osób 
przyjmowanych do prawa miejskiego. Kompletność danych wzrasta wraz z poprawą  poziomu pracowników kancelarii — im 
bliżej wieku XVIII, tym jest ona większa4. Na tym tle, jak pisze A. Bartoszewicz (s. 5), album civium Starej Warszawy 
wyróżnia się tym, że już od początku  formularz  stosowany przez radę miejską  był bardzo szczegółowy. W początkach 
XVI w. podawano imię i miejsce pochodzenia przyjmowanego oraz dane poręczyciela (por. np. zapiski z r. 1508), niekiedy 
także imię ojca i zawód. Od połowy XVI w. pojawia się imię matki, czy poprzednie miejsce zamieszkania. Dzięki tym 
danym możliwa była rekonstrukcja struktury społecznej Warszawy5. 

Podstawą  edycji jest przechowywana w AGAD księga o sygn. Stara Warszawa 526. Już wcześniej zainteresowali się nią 
badacze, gdyż na k. 1-45v. znajduje się fragment  protokołów posiedzeń rady miejskiej z lat 1447-1478. Zapiski te wydał 
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Wolff6,  który też szczegółowo opisał tę część księgi7. W 1506 r., począwszy  od k. 46, rozpoczęto wpisywanie do tej 
księgi protokołów przyjęć do prawa miejskiego. Ostatni wpis pochodzi z r. 1637, jednak Edytorka zdecydowała się zakoń-
czyć wydawnictwo na 1586 r., uznając,  że koniec panowania Stefana  Batorego zamyka okres dynamicznego rozwoju demo-
graficznego  i gospodarczego Starej Warszawy. Opublikowana część księgi została opisana (wymiary, foliacja,  oprawa, znaki 
wodne, s. 8-9). Scharakteryzowano także sposób prowadzenia zapisek. Dokonywało ich szesnastu pisarzy, z których zale-
dwie czterech najwcześniejszych udało się zidentyfikować.  A. Bartoszewicz scharakteryzowała też rodzaje pisma, jakimi 
posługiwali się pisarze — pomocne są  tu fotografie  wybranych kart księgi, zamieszczone na końcu książki.  Źródło ma 
charakter czystopisu; szczególnie dbano o dokładne datowanie zapisek (warto zwrócić uwagę na fakt,  że kancelaria miejska 
jeszcze w końcu XVI w. posługiwała się wyłącznie  kalendarzem kościelnym8). 

Tekst księgi wydano według Instrukcji  wydawniczej  dla  źródeł  historycznych od  XVI  do  połowy XIX  w.9, opracowanej 
przez Kazimierza Lepszego, wykorzystując  jednakże znaki edytorskie z projektu instrukcji średniowiecznej A. Wolffa10. 
Oryginalny układ tekstu został zachowany. Wydawczyni dodała jedynie numerację kolejnych zapisek, oznaczyła paginację 
oryginału oraz rozwiązała  daty. Ponadto, wykorzystując  fakt,  że tekst zapisek jest oparty na formularzu,  A. Bartoszewicz 
wprowadziła system skrótów, obejmujący  zarówno najczęściej spotykane formuły  przyjęcia prawa miejskiego i poręczenia, 
jak i najpopularniejsze predykaty stanowe, stopnie pokrewieństwa, elementy dat. Zachowana została ortografia  oryginału, 
zwłaszcza niekonsekwentny zapis imion własnych. Liczbę przypisów rzeczowych zredukowano do minimum — objaśniono 
głównie szlachciców przyjmujących  prawo miejskie, w większości sprawujących  już urzędy ziemskie. 

1 Przywileje  królewskiego  miasta stołecznego  Starej  Warszawy,  1376-1771,  wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1913; Zbiór  dokumentów  i listów miasta 
Płocka,  1.1-2, wyd. S. M. Szacherska, Warszawa 1975-1987. 
2 Księga  ławnicza miasta Płocka  1489-1517, wyd. D. Poppe, Warszawa 1995; Księga  ławnicza miasta Nowej  Warszawy,  t. 1 (1416-1485), wyd. A. Wolff, 
Wroclaw 1960; Księga  radziecka  miasta Starej  Warszawy,  t. 1 (1447-1527), wyd. A. Wolff,  Wroclaw 1963; Księgi  ławnicze miasta Starej  Warszawy 
zXVwieku,  1.1: Księga  nr 525 z lat  1427-1453, wyd. S. Ehrenkreutz, Warszawa 1916. 
3 S. Gierszewski, Obywatele miast Polski  przedrozbiorowej.  Studium  źródłoznawcze,  Warszawa 1973 (tu na s. 5-13 przegląd  edycji i opracowań; rozdz. 1 
poświęcono ocenie wartości źródłowej ksiąg). 
4 Ibid., s. 21-22. 
5 M. Dygo, Pochodzenie  mieszczaństwa miasta Starej  Warszawy  w latach 1508-1528, „Rocznik Warszawski" 16, 1981, s. 59-80; W. Szaniawska, Miesz-
kańcy Warszawy  w latach 1525-1655, „Rocznik Warszawski" 7, 1966, s. 118-135. 
6 Księga  radziecka,  t. 1: zapiski nr 1-174. 
7 A. Wolff,  Przedmowa,  w: Księga  radziecka,  t. 1, s. VII-XI (opis księgi); s. XXI-XXIX (informacja  o pisarzach). 
8 Na temat datacji stosowanej przez kancelarie miejskie por.: A. Bartoszewicz, Czas i datacja  czynności kancelaryjnych  w małych miastach polskich 
późnego średniowiecza,  w: Aetas media,  aetas moderna.  Studia  ofiarowane  profesorowi  Henrykowi  Samsonowiczowi w siedemdziesiątą  rocznicę urodzin, 
Warszawa 2000, s. 607-614. 
9 Instrukcja  wydawnicza  dla  źródeł  historycznych od  XVI  do  połowy XIX  w., opr. K. Lepszy, Warszawa 1953. 
1 0 A. Wolff,  Projekt  instrukcji  wydawniczej  dla  pisanych źródeł  historycznych do  połowy XVI  wieku,  St. Źródł. 1, 1957, s. 155-181 (w Album, na s. 12, 
przyp. 19, pomyłkowo określono tę instrukcję jako dotyczącą  źródeł do połowy XIX w.). 
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Korzystanie z tekstu źródła ułatwiają  trzy indeksy — osobowy, geograficzny  i rzeczowy. Skorowidz geograficzny  (w ję-
zyku polskim) zbiera wszystkie nazwy miejscowości w brzmieniu szesnastowiecznym. W przypadku, gdy taka forma  nazwy 
znacząco  odbiega od obecnej, zastosowano system odsyłaczy. Podobnie postępowano, gdy nazwa łacińska nie pozwalała na 
łatwe zorientowanie się, o którą  miejscowość chodzi. Dwa pozostałe indeksy są  sporządzone  w języku łacińskim. Indeks 
osobowy ułożono według imion (lub, jeśli wystąpiły,  według nazwisk). Dołączono  informacje  występujące  w tekście źródła 
— imię ojca (ew. imiona rodziców), zawód, miejsce pochodzenia. Skorowidz rzeczowy obejmuje terminy prawne, nazwy 
instytucji, zawodów, przedmiotów, urzędów, a także tytulaturę stanową  i nazwy stopni pokrewieństwa. Tak rozbudowany 
system indeksów ułatwia korzystanie z wydawnictwa, pozwalając  na szybkie dotarcie do informacji  i dokonywanie różnego 
rodzaju zestawień. 

Album civium Starej Warszawy to wydawnictwo opracowane bardzo starannie. Stanowić ono będzie cenną  pozycję 
w warsztacie historyków zajmujących  się tak dziejami miast, jak i historią  Mazowsza. Miejmy nadzieję, że przyczyni się ono 
do dalszego rozwoju badań nad społecznością  miejską  Warszawy. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

David P e a r s o n , Provenance Research in Book History.  A Handbook,  The British Library 
& Oak Knoll Press. 1998, wyd. 2, ss. 326. 

David Pearson od wielu lat specjalizuje się w bibliologii historycznej, szczególnie historii opraw. Jako bibliotekarz 
w National Art Library (Victoria and Albert Museum), a obecnie w Wellcome Institute for  the History of  Medicine 
w Londynie posiada znakomity materiał badawczy dla studiów nad badaniami proweniencyjnymi książek  rękopiśmiennych 
i drukowanych. Oba wspomniane zbiory posiadają  poważne kolekcje opraw historycznych. 

Recenzowana książka  jest drugim wydaniem (po czterech latach) przewodnika po metodach ustalenia pochodzenia 
książki.  Wskazuje sposoby i narzędzia do zdobycia jak największej ilości informacji  na temat konkretnego egzemplarza, 
będącego  fizycznie  istniejącym  źródłem historycznym. W Polsce źródła te są  niemal w ogóle nie wykorzystywane, natomiast 
w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu prowadzi się poważne badania nad źródłami 
bibliologicznymi. 

Autor oparł się na materiale brytyjskim od końca XV do początku  XIX w., czyli od wprowadzenia druku do jego 
mechanizacji, zmieniającej  radykalnie produkcję książki  i jej dystrybucję. Materiał średniowieczny jest w omawianej pozy-
cji uwzględniony marginesowo, bowiem, jak sam autor stwierdza we wstępie, „mediewiści są  znacznie bardziej zaawanso-
wani od porenesansowych badaczy w ustalaniu proweniencji dzięki «Medieval libraries of  Great Britain»1 i podobnym 
ułatwieniom" (s. 2). 

Przynależność książek  do bibliotek konkretnych osób jest wiarygodnym źródłem poznania zakresu świadomości inte-
lektualnej i religijnej. Oczywiście przy zastosowaniu wszystkich potrzebnych metod krytyki i wyeliminowaniu kryterium 
życzeniowego (np. musiał znać książkę...).  Od początku  XIX w. księgarze podnosili wartość książek  poprzez wskazanie 
wybitnego właściciela. Już w średniowieczu książka  należąca  do świętego uważana była za relikwię. Jako przykład Pearson 
powołuje się na ewangeliarz św. Kutberta (zm. 687). 

Omawiana książka  podzielona jest na osiem rozdziałów. W pierwszym, wstępnym, przedstawiono podstawowe proble-
my stojące  przed badaczami pochodzenia książki,  a także korzyści płynące  z wyników ich badań. W rozdziale drugim 
zatytułowanym Inscriptions,  mottoes & other manuscript additions  szczegółowo rozważono wszystkie wpisy pozwalające 
określić dzieje konkretnego woluminu. Najstarszym i najpopularniejszym do dzisiaj sposobem określenia przynależności 
jest zapis imienny właściciela, np. Ex libris Laurentii Traves  lub Sum Gulielmi  Voii  lub Joannes  Frithus  me iure tenet.  Miejsce 
i charakter wpisu zależą  od indywidualnych upodobań właściciela. Jakkolwiek większość występuje w języku łacińskim lub 
narodowym, zdarzały się jednak wpisy podporządkowane  językowi dzieła, zwłaszcza na książkach  greckich. Pearson podaje 
przykład Johna Morrisa (zm. 1658), który na książkach  łacińskich podpisywał się Iohannes  Mauritius,  francuskich  Jean 
Maurice,  a włoskich Giovanni Maurizio.  Wpisy zawierały obok nazwiska profesję,  tytuły naukowe, cenę, miejsce i datę 
zakupu książki  lub osobę darczyńcy. Zdarzały się również inne, np. John  Barcllay  This  booke ise mine he that steles this 
booke frome  me he shaal be hanged  on trie lub This  booke ifyu  read  out 6 pages a day  may be read  out in 5 months & 19 dayes 
N.  Hookes  (s. 16). Zamiast nazwiska właściciele pozostawiali czasem monogramy składające  się z liter imienia i nazwiska. 

David Pearson dokładnie omawia występujące  w książkach  angielskich motta. Najpopularniejsze w drugiej połowie 
XVI i pierwszej XVII wieku zwykle występują  w języku łacińskim, rzadziej angielskim lub greckim. Najczęściej odwołują 
się do Boga (Mors  Christi  vita mea, Post tenebras spero lucem, Cantemus  domino  gloriose),  choć zdarzały się nawiązujące  do 
nazwiska właściciela, np. George'a Walkera motto He  that walkes  pure, walkes  sure. Oprócz podania najważniejszych 
pozycji bibliograficznych  autor zestawił najczęściej występujące  motta w książkach  angielskich. Wśród nich można zna-

1 N. R. Ker, Medieval  Libraries of  Great Britain, London 1964. 


