Zapiski krytyczne i sprawozdania

rakie ataki reformatorów, takie konserwatywne konwenty niejednak jako całość, rządzący się swoimi prawami układ nazewnikiedy wykazywały się znaczną siłą oporu i rozwijały, niekiedy
czy. W obszernym rozdziale wstępnym Tyszka ukazuje stopniow stopniu nie mniejszym od obserwantek, stosowne formy akwe rozszerzanie się toponimu Kraków i zasady tego procesu.
tywności intelektualnej. W aneksie G. Signori drukuje testaPrzedstawia on przekonującą genezę rozpowszechnionego
menty dwóch sióstr klingentalskich z II połowy XV w., zachow polskich miastach określenia „rynek", odnoszącego się do
wane w archiwum państwowym w Bazylei. Kwestia klauzury,
głównego placu miasta, mającego zawsze kształt prostokąta
której uszczelnienie było z reguły jednym z haseł wszelkich zalub kwadratu. Na przykładzie śródrynkowych obiektów handlobiegów reformatorskich, m.in. aspekt materialny, związany
wych omawia proces kształtowania się systemu określania nieruz niezbędnymi do tego celu inwestycjami budowlanymi,
chomości poprzez podanie nazwy całego szeregu i numeru koa w konsekwencji — nieunikniona redukcja pola doświadczeń
lejnego kramu. Najobszerniejsza część pracy dotyczy ulic. Auosobistych mniszek, co nie mogło pozostać bez wpływu na potor wykazał np., że tylko niektóre, główne ciągi komunikacyjne
ziom i horyzonty ich działalności pisarskiej, zainteresowaotrzymywały miano ulicy, osobną kategorią była „ulica poprzeły Heike Uffmann (Innen und außen: Raum und Klausur in re-czna", występująca z reguły w tym zestawieniu i pozbawiona
formierten Nonnenklöstern des späten Mittelalters, s. 185-212).
własnej nazwy — identyfikowana opisowo, natomiast dla tereWreszcie Daria Vassilevitch („Schrei der Seele" oder didaktischenów położonych poza murami nie używano w ogóle, niezależnie
Stilisierung? Schwesternbücher aus Dominikanerinnenklöstern,od charakteru ich zabudowy, terminu „ulica". Wykorzystanie
s. 213-229), zajęła się typowym dla dominikanek południoszerokiej bazy źródłowej, z uwzględnieniem najważniejszych
wych Niemiec w XIV w. gatunkiem pisarskim „ksiąg siostrzaarchiwaliów, z księgami gruntowymi na czele, pozwoliło na dynych" (pisanych najczęściej w języku rodzimym, zachowało się
namiczne ukazanie przemian w świadomości mieszkańców
ich ponoć dziewięć), stanowiących rodzaj kompilacyjnych żywośredniowiecznego Krakowa. Prowadzona przez autora analiza
tów zmarłych świątobliwych sióstr i przekazanych niekiedy raobejmuje wszystkie zmiany nazewnictwa i niewielkie nawet wazem z kronikami danego klasztoru. Zauważmy, że autorka
hania częstotliwości ich stosowania. Czasami można odnieść
włączyła do rozważań nad taką księgą — pióra Elsbeth von
wrażenie, że możliwości interpretacyjne źródła zostały przeOye z konwentu w Otenbach (ok. 1290-1339) — niedawno
kroczone, a system nazewniczy średniowiecznego Krakowa był
ujawniony autograf (Codex IV F 194a) Biblioteki Uniwersytecnieco uboższy i mniej konsekwentny niż jego rekonstruowany
kiej we Wrocławiu (zob.: W. Schneider-Lastin, Die Fortsetzung obraz. Generalnie jednak mamy do czynienia z książką bardes Ötenbacher Schwesternbuches und andere vermisste Textedzoinwartościową. Dzięki zastosowaniu nowatorskiego kwestioBreslau, „Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Linariusza i przekonującej próbie jego aplikacji studium to może
teratur" 124, 1995, s. 201-210; tenże, Das Handexemplar einer stanowić inspirację dla badań nad innymi ośrodkami i przyczymittelalterlichen Autorin. Zur Edition der Offenbarungen Elsbeths
nić się do znacznego wzbogacenia wiedzy o późnośredniovon Oye, „Editio" 8, 1994, s. 53-70).
wiecznym mieście.
Zebrane w omówionej książce obserwacje i rezultaty badawcze, dotyczące znacznie bardziej od naszych źródłowo uprzywilejowych, ale przecież nie tak znowu odległych w sensie geograficznym obszarów, mogą być wielce użyteczne także w badaniach nad aktywnością kulturalną wspólnot klasztornych w Polsce, które — w odniesieniu co prawda do czasów późniejszych
— tak interesująco zainaugurowała zwłaszcza s. Małgorzata
Borkowska.
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Roman Czaja, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy,
cz. 1: Do roku 1454, „Roczniki Towarzystwa Nauko-

wego w Toruniu", 89, z. 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1999, ss. 235.

W polskich badaniach nad średniowiecznym miastem
Toruń należy do aktywniejszych ośrodków. Konsekwencją tego
jest m.in. względnie dobre poznanie średniowiecznych dziejów
Przemysław Tyszka, Obraz przestrzeni miejskiej tego miasta. Badania w tym kierunku nie tylko nie ustają, ale
wciąż się rozwijają, a coraz istotniejszą rolę pełnią tu studia
Krakowa XIV-XV wieku w świadomości jego mieszkańców, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skło- prozopograficzne. Słaby stan opracowania spisów urzędników
— dysponowaliśmy dotąd jedynie dawnymi edycjami list rajdowskiej, Lublin 2001, ss. 246.
ców i ławników Starego Miasta — był więc coraz boleśniej odczuwany. Tym bardziej, że zachowane źródła pozwalają lukę tę
Autor omawianej pracy podjął problematykę dotąd w polw znacznej mierze wypełnić. Dla Romana Czai podstawą były
skiej historiografii miejskiej nieobecną. Przedmiotem jego dowypisy XVIII-wiecznego archiwisty, Karla Gotthelfa Prätoriuciekań nie jest bowiem rekonstrukcja przestrzeni miejskiej —
sa, który wykorzystał wiele nie zachowanych dziś rękopisów.
takie studia z dziedziny urbanistyki czy socjotopografii są przeW celu weryfikacji i uzupełnienia tych danych autor skorzystał
cież liczne. Przemysław Tyszka analizuje natomiast sposób porównież z wcześniejszych kopii księgi kiery staromiejskiej (orystrzegania miasta jako całości i jego granic, podziałów weginał spłonął w 1703 r.), rachunków poszczególnych urzędów
wnętrznych, ulic i poszczególnych obiektów. Na podstawie
komunalnych, dokumentów i listów miejskich oraz krzyżacnazw, nadawanych obszarom i punktom na terenie średniokich, ksiąg czynszowych, akt radzieckich i ławniczych, jak rówwiecznego Krakowa, oraz kontekstów ich użycia analizuje wyonież wszelkich materiałów publikowanych. Mimo tak szerokiej
braźnię mieszkańców miasta. W centrum jego uwagi stoi nazykwerendy nie było możliwe odtworzenie pełnych list, szczególwanie poszczególnych elementów przestrzeni, pojmowanych

