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zówki dają  nam tu testamenty mieszczańskie, często zawierające  legaty pobożne, co może świadczyć o próbie zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa i spokoju po śmierci. Dość wyraźnie rysuje się też podejście mieszczan do dnia i nocy. Dzień był cza-
sem aktywności, zaś noc to pora tajemnicza, budząca  lęk. Uporaniu się z tym lękiem służyły m.in. przepisy prawne surowiej 
karzące  za przestępstwa dokonane po zmierzchu, czy też zatrudnianie stróżów. 

Życie małych miast było dość monotonne, regulowane przez cykle przyrody i kalendarz kościelny. Modernizacja tego 
porządku  czasowego zaczęła się w drugiej połowie XV i na początku  XVI w., kiedy nawet do małych ośrodków docierają 
nowe wzory traktowania czasu, który coraz bardziej staje się czasem świeckim, a więc podporządkowanym  potrzebom mie-
szkańców — kupców i rzemieślników. 

Praca Agnieszki Bartoszewicz przynosi bardzo interesujący  obraz społeczeństwa małych miast, stanowiąc  równocześnie 
punkt wyjścia do dalszych badań. Dołączone  do książki  aneksy — wykazy świąt  szczególnie popularnych w formularzach 
datacyjnych, czy zestawienia świąt  najczęściej wyznaczanych jako terminy rozmaitych działań — w połączeniu  np. z analizą 
dokumentów odpustowych, posłużyć mogą  na przykład zbadaniu popularności kultów poszczególnych świętych4. 

Książkę  uzupełniają  wykresy ukazujące  rytm wpisów w księgach sądowych  (miast małych i średnich, oddzielnie miast 
dużych oraz w księgach wiejskich i ziemskich) oraz wielostronicowa tabela przedstawiająca  terminy jarmarków w miastach 
polskich. Wartościowym uzupełnieniem jest też wkładka z dobrej jakości zdjęciami — barwnymi i czarno-białymi — przy-
kładowych dokumentów, stron z ksiąg  miejskich i panoram miast. 

Recenzowana monografia  jest niewątpliwie  dużym osiągnięciem  w zakresie chronologii i historii społecznej. Skorzysta-
ją  z niej zarówno specjaliści nauk pomocniczych, jak i badacze miast oraz kultury i umysłowości. Dla początkujących  histo-
ryków będzie to cenny przewodnik po księgach miejskich, dla dyplomatyków — niewyczerpane źródło do porównań zwy-
czajów kancelaryjnych. Wielką  zaletą  recenzowanej książki  jest jej język, który sprawia, że doskonale się ją  czyta, nawet 
w partiach poświęconych zestawieniom świąt.  Autorka umiejętnie okrasza swe rozważania starannie dobieranymi cytatami 
ze źródeł, nie zmuszając  czytelnika do przebijania się przez obszerne łacińskie passusy, a równocześnie zapoznając  go ze 
specyficznym  językiem źródeł miejskich. 

Piotr Chojnacki 
Warszawa 

Wojciech K r a w c z u k , Metrykanci  koronni.  Rozwój registratury  centralnej  od  XVI  do 
XVIII  wieku,  Tow. Wyd. „Historia Iagellonica", Kraków 2002, ss.181, 5 nlb. 

Wojciech Krawczuk podjął  się zadania trudnego. Badanie urzędu metrykantów w długim okresie, przez trzy wieki, było 
jednak pomysłem znakomitym, pozwalającym  na uchwycenie ewolucji jego zadań od bieżącej  rejestracji ekspedytów po 
funkcje  notarialne, archiwalne i sądowe.  W kolejnych rozdziałach autor omówił: genezę urzędu (warto zwrócić uwagę na 
szerokie odniesienie się do wydarzeń historycznych — ruchu egzekucyjnego i dworskiego dążenia  do odbudowy domeny 
monarszej); księgi Metryki Koronnej (kolejno pojawiające  się serie potraktowane zostały jako potencjalne cezury w dzie-
jach urzędu); praktykę rejestracji w Metryce; wreszcie metrykantów. Dla historyka szukającego  informacji  o konkretnych 
ludziach, większą  wartość mogą  mieć co prawda aneksy zawierające  biogramy metrykantów i zestawienia chronologiczne 
sprawowania przez nich urzędów. 

Przedstawiając  tak rozległy temat autor był zmuszony do wyboru problematyki, którą  pokaże dokładniej, do uznania 
pewnych momentów za istotniejsze. O wielu sprawach poruszanych w książce  można było mówić dłużej i z przytoczeniem 
większej liczby faktów,  a w efekcie  powstałaby praca przynajmniej dwukrotnie obszerniejsza. W dodatku opowiadając  o lu-
dziach żyjących  w trzech stuleciach łatwo jest popełnić błędy lub wyrazić opinie kontrowersyjne, które bez trudu wyłapią 
specjaliści od węższych zagadnień. 

Osobiście inaczej widzę charakter Tomicianów, a także z kim innym wiązałbym  (choć na razie hipotetycznie) reformę 
kancelarii w początku  panowania Zygmunta Starego. 

Nie mogę się zgodzić z opinią,  iż Acta Tomiciana były „próbą  rejestracji na wielką  skalę" (s.41). Było to autorskie dzie-
ło Stanisława Górskiego, służące  najpierw upamiętnieniu wielkiego, a zmarłego humanisty, jakim był Piotr Tomicki, potem 
stworzeniu aktowego informatorium  przeznaczonego dla króla i senatorów (nie tylko kanclerzy), nie mające  nic wspólnego 
z rejestracją  dokumentów i listów w kancelarii. Inna rzecz, że materiały wyjściowe do Tomicianów, tzw. Teki Górskiego, 
złożone w dużej mierze z luzów kancelaryjnych, stanowią  znakomite źródło do dziejów kancelarii królewskiej Zygmunta 
Starego, dotąd  nie wykorzystane należycie przez dyplomatyków. 

Natomiast odnośnie reformy  kancelarii królewskiej na początku  XVI wieku, polegającej  na rozdzieleniu się Metryk 
większej i mniejszej i wprowadzeniu zwyczaju zaprzysięgania pisarzy jako formy  zdyscyplinowania świeckich urzędników 

4 H. Manikowska, Wrocławski  liber indulgentiarum  z końca XV  wieku,  w: E scientia et amicitia, Warszawa-Pułtusk 1999, s. 143; P. Chojnacki, Doku-
ment odpustowy  kardynała  Zbigniewa  Oleśnickiego  dla  katedry  płockiej  z 1455 roku,  St. Źródł., 40, 2002, s. 84. 
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(początek  dała konstytucja z 1507 r. wprowadzająca  zasadę, że jeden z pieczętarzy jest osobą  świecką,  drugi duchowną),  to 
zastanowiłbym się nad możliwością  łączenia  ówczesnych zmian nie z osobą  Piotra Tomickiego (por. s. 24-25, 41-43), ale 
Macieja Drzewickiego. Nie neguję wysokiego poziomu kancelarii Piotra Tomickiego. Odważę się jednak wysunąć  tezę, że 
w kancelarii Macieja Drzewickiego, najpierw mniejszej, potem większej (a więc jeszcze przed objęciem pieczęci mniejszej 
przez Tomickiego), pojawił się urząd  pisarza kancelarii królewskiej (notarius  cancellariae  regiae) obok znanego od dawna 
pisarza królewskiego (notarius  regius). Czy Tomasz Pszonka z samego końca panowania Zygmunta Starego, pierwszy pisarz 
uznany przez Wojciecha Krawczuka za metrykanta, nie podpisał księgi właśnie skromnym tytułem notarii cancellariae  (por. 
s. 28)? Oczywiście to niczego nie przesądza,  ale wskazuje na konieczność wnikliwszego przyjrzenia się kancelarii królew-
skiej w I połowie XVI wieku. 

Wszystkie te spory o kwestie szczegółowe wydają  mi się jednak nieistotne przy ocenie recenzowanej książki.  Przynosi 
ona ważne ustalenia w zakresie dziejów kancelarii koronnej, ciekawe propozycje periodyzacyjne (egzekucja dóbr jako osta-
tni akord okresu archiwum odbiorcy, odtąd  przewaga księgi wpisów i jej wagi dowodowej), a przede wszystkim wzbogaca 
warsztat badawczy historyka dawnych kancelarii o rzadko stosowane dotąd  narzędzia. To wydaje mi się jej trwałym osiąg-
nięciem i na tym chcę w tej recenzji się zatrzymać. 

Wojciech Krawczuk na plan pierwszy wysunął  metody statystyczne. Masowy charakter produkcji kancelaryjnej doby 
nowożytnej wyklucza prowadzenie badań według kwestionariusza stosowanego dla średniowiecza. Autor nie chcąc  ulegać 
„pięknu jakiejś wyłowionej ze źródeł anegdoty, traktować ją  jako ostateczne rozwiązanie  problemów", uciekł się do zesta-
wień statystycznych, „które mają  zrównoważyć obraz ukazany w rzadkich opisach urzędu" (s. 17). W tym świadomym wybo-
rze, rezygnacji z cytowania przypadkowych źródeł przy niemożliwości dotarcia do wszystkich przekazów, tkwi zresztą  tajem-
nica niewielkich rozmiarów książki.  Metody statystyczne, z reguły pracochłonne, prowadzą  do wykładu zwięzłego, nie impo-
nującego  obszerną  erudycyjną  narracją,  która obciąża  niepotrzebnie tak wiele rozpraw historycznych. 

Matematyka w książce  Wojciecha Krawczuka jest gościem częstym. Obserwacja rozpiętości chronologicznej zapisów 
w poszczególnych księgach pozwoliła na zauważenie zasadniczej zmiany w latach 30-tych XVI wieku — dotąd  zamykano 
księgi nawet po 8-9, odtąd  po 2-3 latach. Oczywiście tak dostrzeżony fakt  trzeba było odpowiednio zinterpretować. W tym 
przypadku autor powiązał  reformę  z osobą  Jana Chojeńskiego (s. 26). 

Wskaźnikiem zmian w rejestracji była dla autora nie tylko rozpiętość chronologiczna ksiąg,  ale też ich liczba w po-
szczególnych okresach. W efekcie  okazało się, że szybki przyrost ksiąg  rejestrowych nastąpił  w pierwszej połowie XVI wie-
ku. Wyraźnie też zarysował się kryzys rejestracji od połowy XVII do połowy XVIII wieku i jej ponowny rozkwit w czasach 
stanisławowskich (s. 52-56). Moją  wątpliwość  budzi tylko sposób wydzielania przez autora okresów, w ramach których do-
konuje on szczegółowych obliczeń. Odpowiadają  one periodyzacji przyjętej dla dziejów politycznych: 1447-1506, 1507-1572, 
1574-1648, 1649-1696, 1697-1763, 1764-1794 i dlatego nie są  jednakowo długie. Zawierają  jakby apriorycznie przyjęte za-
łożenie, że okresy dziejów politycznych są  także okresami w dziejach rejestracji w kancelarii królewskiej. W przypadku sto-
sowania metod matematycznych właściwsze byłoby jednak mierzenie w równych, mechanicznie wyodrębnionych okresach, 
np. półwieczy. Dopiero wyjaśnianie zaobserwowanych prawidłowości powinno się odwoływać do faktów  ogólnodziejowych. 

Policzywszy księgi zabrał się Wojciech Krawczuk do rachowania wpisów, tu już jednak nie tak dokładnie, raz dla zbyt 
rozległego materiału, dwa z powodu niedostatecznego opracowania archiwalnego Metryki Koronnej. Dla określenia stop-
nia rejestracji dokumentów opuszczających  kancelarię królewską  uciekł się do kilku sondaży. Dotyczyły one aktów nomina-
cyjnych, nobilitacyjnych i dokumentów kierowanych do miast. Wybór taki został podyktowany istnieniem wydawnictw uj-
mujących  te typy dokumentacji w miarę kompletnie. Autor nie uznał osiągniętych  wyników za ostateczne, zachęcając  wręcz 
do precyzowania wyników dla poszczególnych epok, panowań czy nawet kanclerstw (por. s. 61-80). Wydaje mi się, że ko-
rzystne byłoby porównanie z Metryką  Koronną  niektórych, w miarę nienaruszonych registratur miejskich, Torunia czy 
Gdańska, a także takich źródeł jak pełne rejestry ekspedytów kancelarii większej z okresu kanclerstwa Macieja Drzewickie-
go (1511-1515). Nie sądzę  jednak, podobnie jak autor, żeby zmieniło to uzyskany w książce  długookresowy obraz poziomu 
rejestracji dla XV-XVIII wieku z jego cechami najistotniejszymi: podniesieniem się poziomu w XVI wieku, kryzysem po-
cząwszy  od połowy XVII wieku i stopniową  poprawą  w wieku XVIII. 

Autor liczył także wpisy w poszczególnych latach z uwzględnieniem dokumentów wydanych podczas sejmu, dla okre-
ślenia rytmu pracy kancelarii (s. 82-84). Na pewno są  to zaledwie próbki tego, co można zrobić zajmując  się kancelarią 
w krótkim przedziale czasowym. 

I wreszcie zsumowanie długości sprawowania urzędu metrykanta przez poszczególne osoby pozwoliło wykryć profesjo-
nalizację zawodu w połowie XVII w. — pisarze Metryki już nie odchodzili z kancelarii wraz ze zmianą  pieczętarza, na urzę-
dzie zasiadali nawet kilka dziesiątków  lat (s. 98-99). 

Użycie metod statystycznych wymaga dobrego rozeznania w całości analizowanego materiału. W przypadku pozostało-
ści aktowej polskiej kancelarii królewskiej tak luksusowej sytuacji nie mamy. Nic więc dziwnego, że Wojciech Krawczuk 
w wielu miejscach powracał do kwestii inwentarza idealnego Metryki Koronnej (por. s.34, 37, 49-50, 61, 83, 96). Oczywiście 
nierównomierne opracowanie poszczególnych części Metryki wpłynęło na tok rozważań recenzowanej książki.  Czy jednak 
autor miał czekać (i czy by się kiedykolwiek doczekał?) nie tylko na powstanie inwentarza idealnego, ale też na zregestowa-
nie wszystkich ksiąg? 

Narzędzia statystyczne, choć odgrywające  najistotniejszą  rolę, oczywiście nie wystarczyły autorowi. Stosował też inne 
metody, ciekawe i wartościowe dla dyplomatyki nowożytnej w ogóle. 
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Nie dysponując  normatywami regulujących  organizację i funkcjonowanie  kancelarii, znalazł dla nich źródła zastępcze. 
Przysięgi metrykantów okazały się quasi zakresami obowiązków  (s. 91). Ustawy podatkowe wymieniające  kwoty należne 
z poszczególnych stanowisk pracy ujawniają  niejako strukturę kancelarii (s. 102). Cennych informacji  o organizacji kancela-
rii królewskiej dostarczyły dzieła erudycyjne i poradniki z epoki, począwszy  od Reinholda Heidensteina po kalendarze cza-
sów stanisławowskich. 

Z powodzeniem zastosowana została również przez Wojciecha Krawczuka procedura polegająca  na zestawianiu i ana-
lizie tytulatur urzędniczych (por. s. 28-30, 92-93). Jest ona bardzo obiecująca  dla epok ubogich w normatywy kancelaryjne, 
co mogę powiedzieć na podstawie swoich własnych badań nad kancelarią  Zygmunta Starego. Podejście to zakłada, że za 
zróżnicowaniem i zmiennością  tytułów urzędniczych kryje się rzeczywiste zróżnicowanie i zmienność stanowisk i zakresu 
pełnionych obowiązków. 

Kończąc  ten przegląd  metod użytych w monografii  o metrykantach koronnych i ważniejszych uzyskanych w wyniku ich 
stosowania wyników, chcę podkreślić, że w obiegu naukowym pojawiła się książka  ważna. Nie mam wątpliwości,  że wielu 
badaczy będzie z niej czerpało inspirację dla własnych dociekań, a także zapewne polemizowało z jej twierdzeniami. Nie bę-
dzie to książka  martwa. Nowatorstwo powinno zapewnić jej znaczną  żywotność. 

Waldemar  Chorążyczewski 
Uniwersytet  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu 

Instytut  Historii  i Archiwistyki 

Radziwiłłowie.  Obrazy literackie.  Biografie.  Świadectwa  historyczne.  Praca zbiorowa pod red. 
Krzysztofa  S t ę p n i k a , Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 
2003, s. 503, 70 il. 

Radziwiłłowie to temat specjalny w nowożytnych dziejach Polski i Litwy a także Białorusi — obecnie swą  „niebieską" 
siedzibę ulokowali w postaci cmentarnej kwatery w podwarszawskim Wilanowie (o ich narodowej przynależności świadczą 
dane zawarte w artykule opublikowanym przez „Politykę" nr 38 z 21 IX 2002: E. Winnicka, Radziwiłł  — nazwisko akustycz-
ne). Z brzmieniem nazwiska też różnie bywa — nad Wilią  w XX wieku konsekwentnie pisze się je w sposób swoisty: Radvila 
z oczywistym litualizowaniem polskiej czy łacińskiej wersji imion; w Mińsku oryginalne wersje nie są  modyfikowane.  A cen-
tralna nekropolia w kolegiacie nieświeskiej, przechowująca  trumny wielu pokoleń tej właśnie linii rodu w ciągu  czterech 
stuleci, jest żywym (!) świadectwem jego obecności w całym Wielkim Księstwie Litewskim, choć swoista ewakuacja na za-
chód miała miejsce w ciągu  XIX i XX wieku; dotyczyła nie tylko ludzi, zanim jeszcze Nieśwież został oddzielony od Rzeczy-
pospolitej, do Warszawy powędrowało tamtejsze Archiwum Radziwiłłowskie, by dziś stać się szczególnie cenną  częścią  za-
sobu stołecznego AGAD. Rzecz charakterystyczna: Radziwiłłowie wraz ze zmianami granicznymi wybrali polskość, choć 
bodaj nigdzie nie spotkamy w naszym kraju ani jednej ulicy ich imienia (nie mówiąc  o pomnikach), natomiast mimo fizycz-
nej nieobecności ich antenaci są  szczególnie cenieni jako symbole litewskiej niezależności: w Wilnie żywa pozostaje pamięć 
o królowej Barbarze (ulica, szczątki  w podziemiach katedry), jej kalwińscy przodkowie mają  swoje miejsce w okazałym zbo-
rze na terenie Kiejdan (po rezydencji księcia Janusza nie pozostało ni śladu), pieczołowicie został odbudowany warowny 
zamek w Birżach; w okresie międzywojennym pojawiły się pomniki, patronowali różnym organizacjom. Natomiast harmo-
nijnie zajmują  miejsce w kulturze wszystkich spadkobierców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, co dowodzi powolnego, 
ale zawsze, zabliźniania ran między „bratankami" spod znaku Jagiełły i Witolda. O żadnym innym rodzie magnackim nie 
ukazało się tyle publikacji; o jednej z nich, pióra Bohdana Królikowskiego na temat pamiętnikarzy z kręgu radziwiłłowskie-
go, zob. St. Zródł., 40, 2002, s. 264. 

W dniach 16-18 maja 2002 r. odbyła się międzynarodowa konferencja  naukowa pod hasłem: „Radziwiłłowie. Obrazy 
literackie — biografie  — świadectwa historyczne'. Miejscem obrad był odrestaurowany niedawno pałac w Roskoszy w po-
bliżu Białej Podlaskiej, niegdyś letnia rezydencja rodu, a organizatorami polonistyczne instytuty Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz lubelskiego UMCS, które imprezę określiły jako „swoiste »rekolekcje« naukowe, rozpamiętujące  i krytycznie 
rozważające  dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez pryzmat dokonań książęcego  rodu Radzi-
wiłłów. Te rekolekcje skutkują  tą  oto książką,  prezentowaną  Czytelnikowi zainteresowanemu naszą  przeszłością,  która od-
słania mu archipelagi minionej Arkadii Sarmackiej, z uwiecznionymi jej pozostałościami w piśmiennictwie oraz w zaby-
tkach architektury i sztuki" — czytamy we wstępie do obszernej publikacji stanowiącej  plon tamtych obrad, wydanej w rok 
po konferencji  (s. 9). Ogłoszona została jako kolejna pozycja w ramach serii „Obrazy kultury polskiej" (szkoda, że nie przy-
pomniano, zgodnie z prawami serii, poprzednich tytułów). 

W obradach uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu uniwersytetów polskich oraz trzech zagranicznych (z Litwy, Biało-
rusi i Węgier). Tradycyjnie zapoznano ich z pozostałościami po zabytkach w Białej a także zawieziono do Janowa: w dwa 
miejsca — słynna stadnina koni oraz kolegiata, gdzie, jak zwykle, gospodarze zaprezentowali największą  atrakcję, unosząc 
wieko trumny z doskonale zachowanymi zwłokami biskupa Adama Naruszewicza. Swego czasu sam z mieszanymi uczucia-
mi spoglądałem  na to ustawiczne naruszanie spokoju zmarłego przed dwustu laty zasłużonego historyka. 


