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Dwa interesujące  teksty poświęcono stosunkom krzyżaków z sąsiednią  Litwą.  Hienadź Siemiańczuk przeanalizował 
wiedzę geograficzną  zakonu o białoruskich ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV w., opierając  się na dokumen-
tach i kronikach, przede wszystkim zaś na zawartych w nich wzmiankach o wyprawach zbrojnych. Okazuje się, że Krzyżacy 
zdawali sobie sprawę z odrębności ziem ruskich i dobrze znali topografię  ziem między dorzeczem środkowego Niemna 
i Bugiem na południu. Dzięki temu kroniki zakonne stanowią  doskonałe źródło do badania osadnictwa na tych ziemiach. 
Stephen C. Rowell z kolei postanowił wykorzystać korespondencję wielkich mistrzów z Litwinami jako źródło do poznania 
przemian społecznych na Litwie w XV wieku. Utrudnienie stanowił wyłącznie  oficjalny  charakter zachowanych listów. 
Szczególne ważne było tu pojęcie „przyjaźni", powszechnie występujące  w korespondencji z epoki, a przejmowane przez 
Litwinów. Innym wyrazem przemian, znajdującym  odbicie w korespondencji, jest rosnąca  tożsamość polityczna możnych li-
tewskich, a także pojawienie się zależności klientarnych. 

Na malborskiej konferencji  znalazło się również miejsce na referaty  poświęcone kancelariom innych zakonów rycer-
skich i biskupstw z terenu państwa zakonnego. Radosław Biskup przeanalizował arengi w XIV-wiecznych dokumentach bi-
skupów i kapituły sambijskiej. Formuła ta pojawiała się w tym okresie rzadko i zawsze związana  była z treścią  dokumentu. 
Dominują  arengi memoratywne, występujące  w nadaniach dóbr czy w dokumentach lokacyjnych. Pojawiają  się także aren-
gi, określane nie najszczęśliwiej przez autora mianem „powinnościowych", odnoszące  się do obowiązków  spoczywających 
na biskupie — konieczności krzewienia i umacniania wiary, dbałości o rozwój Kościoła itp. Z podobieństwa formuł  stoso-
wanych w dokumentach biskupa i kapituły autor wyciąga  wniosek o istnieniu tylko jednej kancelarii — biskupiej, z której 
usług korzystali też kanonicy. Na zakończenie R. Biskup proponuje zakrojone na szerszą  skalę badania areng w dokumen-
tach sambijskich, przede wszystkim zaś przenikania formuł.  Maja Gąssowska  zajęła się krótko (1202-1237) działającą  kan-
celarią  kawalerów mieczowych. Przedstawia zabiegi dyplomatyczne zakonu, zmierzające  do potwierdzenia praw do zdoby-
czy terytorialnych. Uzyskane w ten sposób przywileje stawały się zalążkiem  archiwum zakonnego. Prawdopodobnie nie wy-
kształciła się kancelaria, a raczej skryptorium, w którym pracowali kapelani zakonni. Autorka podjęła też próbę rekon-
strukcji zawartości archiwum kawalerów mieczowych na podstawie inwentarzy archiwalnych lub wzmianek kronikarskich. 
Maria Starnawska przedstawiła (i wydała w aneksie) list wielkiego mistrza joannitów do Władysława Jagiełły z 1424 r. 
Wielki mistrz zwracał się w nim z prośbą  o pomoc przeciwko niewiernym. Autorka zbadała okoliczności towarzyszące  wy-
słaniu listu, a także przeanalizowała występujące  w nim wątki  ideologii krucjatowej. 

W recenzowanym tomie znalazły się także dwa komunikaty. Janusz Grabowski przedstawił znajdujące  się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie źródła do dziejów stosunków Polski z zakonem krzyżackim, przede wszystkim doku-
menty traktatów międzypaństwowych oraz akta procesów. Elżbieta Jabłońska natomiast przedstawiła problemy związane 
z konserwacją  tabliczek woskowych z zapiskami sądowymi  komturstwa gdańskiego, przechowywanymi w Bibliotece PAN 
w Gdańsku. 

Jak widać z powyższego omówienia, przedstawiona na konferencji  problematyka była bardzo szeroka i w większości 
przypadków poruszała zagadnienia mało znane. Warto podkreślić, że prezentowany tom nie tylko poszerza naszą  wiedzę 
na temat kancelarii krzyżackich, ale stanowi także punkt wyjścia do dalszych badań i dostarcza materiału porównawczego 
dla badaczy innych kancelarii. Należy się także cieszyć z zapowiedzi, że konferencje  w Malborku mają  być organizowane 
cyklicznie, dzięki czemu stałemu rozszerzaniu ulegać będzie nasza wiedza na temat kancelarii państwa krzyżackiego. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Agnieszka Gut, Formularz  dokumentów  książąt  zachodniopomorskich  do  połowy XIV  wieku, 
Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia, t. (DIX) 435, Szczecin 2002, ss. 282. 

Recenzowana praca powstała w oparciu o rozprawę doktorską,  obronioną  w 2001 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Badania autorki nawiązują  do opublikowanej w 1988 r. pracy Kazimierza Bobowskiego, dotyczącej  do-
kumentów książąt  zachodniopomorskich1. Agnieszka Gut poszła jednak znacznie dalej niż jej poprzednik, który ze względu 
na szczupłość miejsca (ograniczenia wydawnicze) przedstawił jedynie najbardziej charakterystyczne cechy dyktatu dokume-
ntów książęcych2  i pominął  kwestię formularza.  Tę lukę znakomicie wypełnia właśnie recenzowana książka. 

Określając  cele swej pracy, Agnieszka Gut postanowiła przyjąć  za „formularz"  całość cech wewnętrznych dokumentu, 
a jako zbiór wzorcowych formularzy  traktować „księgi formularzowe".  Jest to o tyle ważne, bo „formularz"  może być uży-
wany jako określenie cech wewnętrznych poszczególnych dyplomów albo oznaczać zbiory formuł  wzorcowych w księdze 
formularzowej  (s. 7-8). Podstawowy cel pracy to uchwycenie charakterystycznych cech formularza  dokumentów książąt  za-
chodniopomorskich, niezależnie od rodzaju podejmowanych czynności prawnych. Droga do tego prowadzi przez statys-

1 K. Bobowski, Dokumenty  i kancelarie  książęce  na Pomorzu Zachodnim  do  końca XIII  wieku,  Wrocław 1988, passim. 
2 Ibid., s. 7. 
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tyczną  analizę poszczególnych formuł  w oparciu o specjalistyczny program komputerowy Diploma 3 (s. 12). Dzięki temu 
można wskazać czas występowania określonych wariantów formuł  i chronologię ich zmian. Zastosowanie metody kompu-
terowej było słuszne, ponieważ wymaga tego zarówno stopień sformalizowania  materiału, jak i wielka liczba dokumentów 
późnego średniowiecza. Tradycyjna metoda byłaby zbyt wolna, ponieważ badaczka rozpatruje ponad 1440 dokumentów. 
Analizę formularza  uzupełniono analizą  dyktatu dokumentów w przypadku wątpliwości  co do ich kancelaryjnej prowe-
niencji. Autorka postanowiła także zbadać wzajemne relacje między formularzem  dokumentów książąt  zachodniopomor-
skich i innych wystawców na Pomorzu Zachodnim, z miastami włącznie,  oraz z obszarów sąsiednich  — to bez wątpienia 
wielki plus jej pracy. Ponadto nie ograniczyła się tylko do samej statystycznej analizy poszczególnych formuł.  Podjęła próbę 
odpowiedzi na pytanie o znaczenie tych czy innych formuł  w dokumentach, co dotyczyło szczególnie intytulacji, arengi, nar-
racji, formuły  pertynencyjnej, testacji oraz datum  per manus. Jest to ważne posunięcie, ponieważ formuły  te mogły prze-
kazywać odbiorcom treści polityczne i etyczne. Autorka nie „zasklepiła się" tylko w jednej lub kilku wybranych kance-
lariach (albo określonych formułach),  ale działając  z rozmachem, pozwala czytelnikom zapoznać się z wyglądem  formu-
larza na całym Pomorzu Zachodnim. Jak widać, cele jej pracy nie tylko wyczerpują  temat, ale także stanowią  wartościową 
próbę poszerzenia metod badawczych w dyplomatyce średniowiecznej. 

Badania Agnieszki Gut obejmują  okres od wieku XIII do pierwszej połowy XIV stulecia. Początek  to pojawienie się 
pierwszych konceptów dokumentów zachodniopomorskich, które sporządzali  urzędnicy książęcy  — początek  książęcego 
formularza.  Koniec — połowa XIV wieku — wynika z tego, że od lat dwudziestych tego stulecia uwidoczniły się istotne 
zmiany w dotychczas wypracowanym formularzu  dokumentów książęcych.  Taki zakres chronologiczny pozwala więc na ob-
serwację wszystkich istotnych przemian formularzowych. 

Struktura pracy służy jej celom. Pierwszy rozdział ma wprowadzający  charakter i omawia organizację działalności kan-
celarii oraz jej personel, który przecież decydował o wyborze formularza.  Pozostałe rozdziały, od drugiego do czwar-
tego, stanowią  odbicie kolejno: protokołu wstępnego, kontekstu i eschatokołu, z których zbudowana jest treść dokumentu. 
Dzięki temu mamy jasną  prezentację poszczególnych formuł,  które rozpatrywano już odrębnie dla każdej kancelarii. Po-
zwalało to poznać kontynuację zwyczajów kancelaryjnych lub ich zmiany — jakie formuły  miały ciągłość,  a jakie ewentual-
nie zanikały. Analiza objęła paralelnie kancelarię szczecińską  i wołogoską,  które funkcjonowały  odrębnie, ale w tym samym 
czasie. Struktura ułatwia czytelnikom prostą  i szybką  orientację w treści pracy, co wynika szczególnie z podziału roz-
działów II-IV według budowy treści średniowiecznego dokumentu. Badacze mogą  szybko znajdować interesujące  ich for-
muły w celu poznania ich zmian w czasie. Umożliwia to podział na podrozdziały, których tytułami są  właśnie nazwy formuł 
— np. inwokacja, sankcja czy testacja. 

W rozdziale I Kancelarie  książąt  zachodniopomorskich  do  połowy XIV  wieku  Agnieszka Gut nawiązała  do badań Ka-
zimierza Bobowskiego, według których samodzielne przygotowanie dokumentów książęcych  na Pomorzu Zachodnim za-
częło się od połowy XIII w. (s. 20). Wówczas to uwidocznił się związek  dworskiej kapelli z notariuszami (zaznaczyli w niej 
swój udział — s. 24). Taki związek  trwał aż do początku  XIV stulecia. Autorka udowodniła, że do połowy XIV w. nie wyod-
rębniła się książęca  kancelaria jako urząd  państwowy. Wykazała, że był to raczej urząd  o charakterze prywatnym. Zdaniem 
badaczki, widać to poprzez zasadę zmienności personelu kancelaryjnego z osobą  władcy. Wyjątkiem  był w 1278 r. notariusz 
Bogusława IV — Rudolf,  pracujący  jeszcze w kancelarii jego ojca. Autorka tłumaczy jednak ten przypadek małą  liczbą 
osób znających  zasady pracy kancelaryjnej oraz doświadczeniem samego Rudolfa.  Agnieszka Gut wskazała, że notariusze 
podlegali protonotariuszowi, który z kolei podlegał marszałkowi zarządzającemu  dworem książęcym.  Nie było natomiast 
do połowy XIV w. urzędu kanclerza (podobna sytuacja, zdaniem autorki, jak w Brandenburgii i Meklemburgii). Kancelarie 
zachodniopomorskie wykonywały usługi wyłącznie  techniczno-pisarskie, a nie brały udziału w kreowaniu polityki państwo-
wej. Jeśli zaistniał tutaj jakiś ewentualny wpływ, to według autorki, nie wynikał z kompetencji stanowisk, ale zależał od 
osobowości określonych urzędników. Badaczka udowodniła, że średni czas pracy w kancelarii w XIII w. wynosił ponad 
9 lat, w XIV wieku zaś — ponad 4,5 roku. Agnieszka Gut tłumaczy to tym, że w pierwszej połowie XIII stulecia kancelarie 
książąt  zachodniopomorskich nie były miejscem atrakcyjnej kariery dla duchownych — praca na dworze nie zapewniała 
awansu w hierarchii kościelnej. W tym układzie praca w kancelarii była końcowym etapem pracy notariuszy i dlatego dłużej 
w niej przebywali. Od drugiej połowy XIII wieku sytuacja zmieniła się. Praca kancelaryjna była dla notariuszy startem do 
wyższych stanowisk kościelnych — dlatego traktowali ją  instrumentalnie i tymczasowo. Na ogół dawni notariusze uzyskiwa-
li godność kanonika, ale mogli awansować znacznie wyżej, np. Konrad z Trzebiatowa został w 1317 r. biskupem kamień-
skim (s. 55). Autorka udowodniła, że stanowiska notariusza i protonotariusza nie były zbyt wysoko cenione, wnosząc 
o tym z faktu,  że większość duchownych rezygnowała z nich dla dalszego awansu. Dobre wykształcenie (absolwenci szkół 
katedralnych) ułatwiało dalszą  karierę. 

Rozdział II Formuły  protokołu  obejmuje inwokację, intytulację oraz inskrypcję. Autorka udowodniła, że nie było zbyt 
wielu wariantów inwokacji werbalnej: In  nomine sancte et individue  Trinitatis  oraz in nomine Domini, ewentualnie nie było 
inwokacji. Pierwszy z wymienionych wariantów to, według Agnieszki Gut, ślad wpływów dokumentu odbiorcy, który został 
wyparty w ciągu  XIII w. Był to proces o charakterze ogólnoeuropejskim. Badaczka dostrzegła jednak, że w okresie doku-
mentu odbiorcy spotyka się wiele dyplomów bez inwokacji. Dowiodła, że o wyborze inwokacji nie decydowała treść doku-
mentu — nie przekazywały one aktualnych teologicznych idei czy myśli politycznych wystawców. Ewolucja inwokacji wer-
balnej szła w kierunku ekonomiczności — starano się, aby były one coraz krótsze. Autorka wykazała również, że intytula-
cja zmieniała się zgodnie z ogólnoeuropejskimi tendencjami. Początkowo  dominował zaimek ego, aż do drugiej połowy 
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XIII w., a zmiany wynikały z przemian w cesarstwie rzymskim. Zastępowano go stopniowo zaimkiem nos, co było paralelne 
z innymi zmianami formularza  (s. 95). Brak zaimka mógłby sugerować wpływy kancelarii papieskiej. W odniesieniu do do-
kumentów książąt  zachodniopomorskich autorka udowodniła jednak (co jest jej szczególnym osiągnięciem)  istnienie na 
tym polu wpływów dokumentów królów duńskich, poprzez Esrom (s. 97). Brak zaimka był charakterystyczną  cechą  formu-
larza duńskiego. Zdaniem, autorki, niezależnie od czasu dominowała formułka  dewocyjna dei  gratia,  która stanowiła ogól-
noeuropejski standard. Natomiast inne (np. miseratione divina)  uwidoczniły się, zgodnie z poglądem  badaczki, w czasach 
wpływów dokumentu odbiorcy (mogły mieć pochodzenie klasztorne). Brak formułki  dewocyjnej obejmował niewielki od-
setek dokumentów i, według autorki, było to tylko przeoczenie kancelarii. Agnieszka Gut udowodniła, że cechą  rozwoju 
formularza  był stopniowy zanik inskrypcji. Z formułą  tą  wiązały  się perpetuacja i salutacja. Formuła perpetuacyjna stop-
niowo zanikała. Nie dopracowano się oryginalnej i własnej salutacji, ale używano jej w wariantach typowych dla ogółu eu-
ropejskich dokumentów średniowiecznych. Nowatorstwo na tym polu jest widoczne dopiero od końca XIII w., ale nie 
udało się autorce wskazać drogi przenikania wzorców. 

Rozdział III Odzwierciedlenie  treści dokumentu  w formułach  kontekstu  wydaje się w całej pracy najistotniejszy. Obejmu-
je on w zasadzie najważniejsze dyplomatyczne i prawne części formularza  średniowiecznego dyplomu. Agnieszka Gut 
ustaliła, że struktura kontekstu miała charakter stały (arenga, promulgacja, narracja, dyspozycja z formułami  liberta-
cji, pertynencji i zakazów), a jedynie korroboracja mogła zajmować rozmaite miejsca (po dyspozycji, ewentualnie między 
testacją  i datacją).  W odniesieniu do promulgacji dowiodła, że wzrost liczby wystawianych dokumentów prowadził do 
upodobnienia się tej formuły  do inskrypcji. To niezwykle ciekawe ustalenie wiąże  się z drugim ważnym spostrzeżeniem, że 
ekonomika pracy kancelaryjnej prowadziła do rezygnacji z samej inskrypcji, której funkcję  przejmowała właśnie publikacja. 
Badaczka ustaliła dowodnie początek  tego zjawiska na lata dwudzieste XIV w., kiedy inskrypcję zaczęto opuszczać. Róż-
norodność brzmienia promulgacji wskazuje, jej zdaniem, że nie było ksiąg  formularzowych  — zbyt wiele bowiem spotyka 
się rozmaitych wariantów stylizacji. Jednak ta wielka różnorodność pozwoliła wyprowadzić wniosek dotyczący  dobrej zna-
jomości łaciny przez notariuszy. Widać też, jej zdaniem, próby naśladowania formularza  cesarskiego, ale nie znamy dróg 
przenikania wpływów. Arenga, według autorki, do połowy XIII stulecia wykazywała wielką  rozmaitość stylizacji, a jeśli fra-
zy powtarzały się, to było to wynikiem wykorzystywania starszych dokumentów. Takie zjawisko, zdaniem badaczki, świad-
czy o braku ksiąg  formularzowych.  Arengi pełniły funkcje  propagandowe, a ich idee nie odbiegały od ogólnoeuropejskich 
obyczajów. Agnieszka Gut porusza także kwestię motywacji religijnej (s. 154), wskazując,  że głównym motywem była spra-
wa zbawienia duszy. Zauważa przy tym, że liczba dokumentów z arengami malała, podobnie jak i tych, które były zaopat-
rzone w motywację religijną,  szczególnie od przełomu XIII i XIV w. Ponieważ treść areng i motywacji religijnych nie od-
biegała od wzorców ogólnoeuropejskich, badaczka wyprowadza stąd  wniosek o podobnym sposobie kształcenia notariuszy. 
Podjęcie problemu dyspozycji jest wielką  zasługą  Agnieszki Gut i m.in. ono właśnie stanowi o nowatorstwie jej pracy. For-
muła ta była bowiem na ogół poza zainteresowaniem dyplomatyków, a przecież precyzowała ona wolę wystawcy. Mimo nie-
schematyczności stylizacji z dyspozycją  były związane  pewne stałe fragmenty  tekstu, które mogły stać się ujednoliconymi 
formułami.  Do nich autorka zaliczyła pertynencję, libertację, konsens i zakazy dla urzędników podważania postanowień 
dokumentu. Formuła pertynencyjna do połowy XIII w. odbijała faktyczny  stan rzeczywistości — były to czasy dokumentu 
odbiorcy, a odbiorca redagujący  dokument był tym zainteresowany i dobrze znał okoliczności sprawy. Natomiast w póź-
niejszym czasie (okres dokumentu wystawcy) formuła  pertynencyjna „uciekała w retorykę" od materialnej prawdy. Ba-
daczka wytłumaczyła to zjawisko tym, że redagujący  dyplomy notariusze książęcy,  działający  nieraz znacznie później niż 
czas samego przebiegu czynności prawnej, nie zawsze dobrze znali jej okoliczności. Agnieszka Gut jednak zastrzegła, że nie 
jest pewne, czy ogół formuł  pertynencyjnych od połowy XIII stulecia ma tylko charakter retoryczny — każdy przypadek wi-
nien być zbadany indywidualnie. W przypadku jednak konsensu rodziny badaczka jest przekonana o czysto retorycznym 
znaczeniu tej formuły,  chociaż zastrzega, że mogła mieć ona związek  z ideologią  i sytuacją  władzy — np. nie wpisywano do 
konsensu sukcesorów, gdy ich nie było. Natomiast informacja  o udziale rady w decyzji, której dotyczył dokument, pojawiała 
się, według ustaleń autorki, częściej od lat sześćdziesiątych  XIII w., co wynikało z tworzenia się u boku księcia ciała do-
radczego. Niestety, jej zdaniem, ten problem na Pomorzu Zachodnim nie jest zbadany i nie można nic szerzej powiedzieć, 
czy była to tylko rada, czy też wymóg konsensu. Formuła zakazująca  była bardzo różnorodna, chociaż jej treść była stała — 
zakaz podważania treści dokumentu. Analizując  sankcję, Agnieszka Gut dowiodła, że funkcjonowała  ona w całym bada-
nym okresie, ale odsetek dyplomów, które ją  zawierają,  jest mały. Badaczka zauważyła też cechę ogólnoeuropejską,  prze-
jawiającą  się w rezygnacji z sankcji kościelnej na rzecz świeckiej. Natomiast, jej zdaniem, analiza treści dokumentów nie 
dała podstaw do wiązania  z nimi sankcji i wyjaśnienia przyczyn jej stosowania. Korroboracja ze względu na różnorodne for-
my stylizacyjne świadczy, według badaczki, o braku ksiąg  formularzowych.  Notariusze opierali się na swojej pamięci i zna-
jomości łaciny. Dążono  tutaj do ekonomiczności, rezygnując  stopniowo z korroboracji opartych na zdaniu celowym (użycie 
ut), które były długie, na rzecz krótszych, w postaci zdań oznajmujących.  Obok samej ekonomiki, zdaniem autorki, wpływ 
na to zjawisko mogło mieć naśladownictwo wzorów z dokumentów cesarskich. 

W rozdziale IV Formuły  eschatokołu  Agnieszka Gut wyszła od tradycyjnego w dyplomatyce podziału protokołu koń-
cowego, przy czym podpisy łączy  z listą  świadków — w jej materiale badawczym nie ma dokumentów własnoręcznie podpi-
sywanych przez wystawców bądź  świadków. Najważniejszym problemem okazała się tutaj właśnie testacja. Badaczka po-
stanowiła rozważyć trzy główne problemy — ewentualność hierarchicznego porządku  kolejności świadków, funkcję  testacji 
i to, czy świadków łączono  z czynnością  prawną  albo ze sporządzeniem  dokumentu. Autorka stwierdziła przestrzeganie 
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porządku  świadków według podziału stanowego — duchowieństwo, rycerstwo, mieszczaństwo, przy czym książęta  krwi i ich 
krewni byli z reguły umieszczani na początku.  Sami świadkowie pełnili głównie rolę uwierzytelniającą,  zwłaszcza w dobie 
stopniego nabierania przez dokument coraz większej siły dowodowej w sądzie,  a później testacja stała się tylko elementem 
tradycji. Autorka podała świadczący  za tym celny argument, zgodnie z którym jeden świadek obecny w kilkudziesięciu do-
kumentach nie mógł dobrze pamiętać okoliczności wszystkich ich spraw. Badaczka uzasadniła, że w okresie początkowej 
recepcji dokumentu świadkowie mogli uczestniczyć w czynności prawnej, a od pierwszej połowy XIV w. nie ma już jasności 
w tej sprawie. Wyjątkiem  mogą  być dokumenty, w których notariusz rozdzielał świadków na biorących  udział w czynności 
prawnej od świadków wydania dyplomu, ale było to bardzo rzadkie. Agnieszka Gut wskazała, że w datacji w pierwszej 
połowie XIII stulecia dominował kalendarz rzymski, w drugiej był on współobecny z kościelnym, w pierwszej połowie 
XIV w. dominował zaś kalendarz kościelny. Zwycięstwo kalendarza kościelnego tłumaczy tym, że był on lepiej zrozumiały 
dla notariuszy. Na ogół datowano według świąt  nieruchomych przy czym dominowała datacja bezpośrednia. Autorka za-
uważyła istnienie dodatkowych elementów datacji — głównie indykcji, a rzadziej pojawiały się epakty i konkurrenty oraz 
złota liczba. Epakty i konkurrenty występowały najczęściej w dokumentach dla cysterskich odbiorców, co jej zdaniem, po-
twierdza pogląd,  że były to cechy dyktatu cystersów (s. 228). Według badaczki, notariusze rozumieli znacznie słów actum 
i datum  oraz (co widać szczególnie w datacjach niejednolitych) prawidłowo je stosowali. Jako dowód podaje prawidłowość, 
że kiedy po actum powtarzano przy datum  miejscowość, to stosowano słowo ibidem,  a jeśli powtarzano rok bądź  dzień — 
używano określeń anno (die)  eodem  (s. 230). Formuła datum  per manus, zgodnie z ustaleniami Agnieszki Gut (a zara-
zem dyplomatyki śląskiej  — np. Bronisława Turonia), oznaczała osobę kontrolującą  zgodność tekstu dokumentu z wcześ-
niejszymi ustaleniami. Co do aprekacji, to badaczka wykazała niezwykłą  jej rzadkość, a zarazem obce pochodzenie w for-
mularzu dokumentów książąt  zachodniopomorskich. Jej zdaniem, może to być nawet argument świadczący  o dyktacie od-
biorcy lub osoby trzeciej. Notariusze książęcy  nie stosowali jej bowiem w formularzu  kancelaryjnym XIII i XIV stulecia. 

Agnieszka Gut w pełni zrealizowała postawione sobie cele badawcze. Wszystkie jej wnioski są  w pełni uzasadnione, 
w szczególności bogatą  podstawą  źródłową.  Dokonana analiza formularza  objęła okres aż około 150 lat — dostatecznie 
długi, aby odpowiedzieć na pytania, dotyczące  mechanizmów zmian w formularzu  dokumentów. Autorka zaobserwowała 
szczególne zmiany, o charakterze przełomowym, w latach dwudziestych XIV w. Wówczas to można mówić o dominacji no-
wych form,  które swój początek  wywodzą  z drugiej połowy XIII stulecia. Badaczka wskazała czynniki determinujące  postę-
powanie książęcych  notariuszy, które wpływały na powstawanie określonych form  dyplomów. Do nich zaliczyła fachowe 
wykształcenie, które jej zdaniem, odgrywało główną  rolę (urzędnicy byli prawidłowo przygotowani do pracy kancelaryjnej). 
Drugim czynnikiem było dążenie  do ekonomiki pracy w kancelarii — notariusze upraszczali formularz.  Wreszcie trze-
ci czynnik to naśladownictwo formularza  dokumentów innych wystawców, w tym cesarzy. Bardzo ważnym ustaleniem 
Agnieszki Gut jest stwierdzenie, że przy redagowaniu dokumentu nie korzystano z ksiąg  formularzowych.  Zapewne ich nie 
było, ponieważ mała liczba wystawianych rocznie dyplomów i niewielka ich rozmaitość nie wymagały takich pomocy kan-
celaryjnych. Zdaniem autorki, świadczą  o tym dość zróżnicowane, choć standardowe w swej treści formuły  dokumentów 
(m. in. inskrypcja, promulgacja, arenga, korroboracja). Istnienie formularzowych  ksiąg  musiałoby spowodować ujednoli-
cenie stylizacji formuł,  szczególnie w pierwszej połowie XIV w., kiedy to wzrosła liczba wydawanych dokumentów, ale ba-
daczka stwierdziła, że nie zaobserwowano takiego zjawiska. W tym układzie wyprowadziła ona szczególnie ważny dla 
całokształtu przyszłych badań w dyplomatyce wniosek : „[...] nie można mówić o istnieniu ksiąg  formularzowych  tam, gdzie 
można określić indywidualny dyktat poszczególnych dokumentów [...]. Księgi formularzowe  [...] narzucałyby w końcu okre-
śloną  formę  dokumentu niezależną  od autora jego formuł"  (s. 246). Według ustaleń Agnieszki Gut, notariusze, redagując 
dokument, wykorzystywali własną  pamięć (stąd  rola ich wykształcenia) i ewentualnie dyplomy starsze. Przejmowali z nich 
głównie arengę, promulgację, czasem fragmenty  dyspozycji i korroborację, eschatokół zaś budowali już według własnych 
ulubionych form.  To czasami mogło prowadzić do rozbratu między materialną  prawdą  a jej opisem w dokumencie. 

Andrzej  Wałkówski 
Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie 

PiotrB e r i n g, Struktury  narracyjne w późnośredniowiecznych  łacińskich  kronikach  regional-
nych, Gnieźnieńska Oficyna  Wydawnicza Tum, Gniezno 2001, ss. 211. 

Praca Piotra Beringa zasługuje na uwagę historyków. Metoda bowiem, jaką  w badaniu średniowiecznych kronik stosu-
je autor, przynosi owocne i interesujące  rezultaty. Autor kontynuuje kierunek badań dowartościowujący  kronikę również 
jako dzieło literackie1, cechujące  się własną  specyficzną  strukturą.  Toteż przedmiotem poszukiwań uczynił on reguły, we-

1 Z wcześniejszych prac poświęconych studiom nad literaturą  średniowieczną  wymienić należy syntezę M. Manitiusa Geschichte der  lateinischen Lite-
ratur  des  Mittelalters,  Bd. 1-3, München 1911-1931; do nowszych prac należą:  M. Plezia, Kronika  Galla  na tle historiografii  XII  wieku,  Kraków 1947; 


