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Monografie miast cieszą się ostatnimi 
czasy dużym zainteresowaniem. W Wielko-
polsce cały czas pojawiają się nowe publi-
kacje dotyczące historii i rozwoju „małych 
ojczyzn”. Warto tu wymienić choćby serię 
Dzieje Miast Wielkopolski Biblioteki „Kro-
niki Wielkopolski”1, traktujące o mniejszych 
miastach, jak również te wydawnictwa do-
tyczące większych aglomeracji miejskich2. 
W ten nurt wpisuje się również publikacja au-
torstwa Adama Kozaka pt. Pleszew w późnym 
średniowieczu i u progu epoki nowożytnej 
(koniec XIV – początek XVI wieku). Książka 
ta jest jedną z serii „Dziedzictwo Wielkopol-
ski”, wydawanej przez Wydawnictwo Po-
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

A. Kozak, autor omawianej mono-
grafii, jest pracownikiem naukowym In-
stytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla 
Polskiej Akademii Nauk. Wśród jego za-
interesowań badawczych wymienić można choćby edytorstwo historyczne, historię 
osadnictwa czy też historię wymiaru sprawiedliwości w późnośredniowiecznej Polsce. 
Za swoją książkę Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, 
wydaną również przez wydawnictwo PTPN, otrzymał nagrodę „Studiów Źródło-
znawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego (w kategorii edycji źró-
dłowych) oraz Fundacji Naukowej im. Aleksandra Gieysztora (dla najlepszych prac 
młodych naukowców). Oprócz tych dwóch monografii poświęconych Pleszewowi,  
A. Kozak jest również autorem szeregu artykułów oscylujących wokół tego miasta 

1  Do tej pory pojawiły się opracowania na temat: Jarocina, Margonina, Murowanej 
Gośliny, Obornik, Opalenicy, Pniew, Rogoźna, Słupcy, Śremu, Trzemeszna, Wągrowca, 
Witkowa, Wyrzyska oraz Zbąszynia. 

2  Tu wymienić można choćby Dzieje Gniezna, pierwszej stolicy Polski pod red.  
J. Dobosza (Gniezno: Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, 2016) oraz planowaną na 
2020 rok obszerną, bo aż czterotomową, monografię poświęconą historii miasta Poznania 
autorstwa Przemysława Matusika. 
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w czasach późnośredniowiecznych3. Warto jeszcze zaznaczyć, iż ten młody naukowiec, 
jest również autorem haseł do Słownika historyczno-geograficznego województwa po-
znańskiego w średniowieczu. 

We Wstępie (s. 9-22) autor przedstawia najpierw stan badań nad historią Pleszewa, 
przywołując prace takich autorów jak Maria Majaczakówna, Wiktor Maisel czy Tomasz 
Jurek, stwierdzając jednocześnie, iż „należy zauważyć, że żadna z omówionych wy-
żej prac nie dała całościowego, obejmującego możliwie liczne dziedziny życia, obrazu 
pierwszego okresu dziejów Pleszewa. Wszystkie one bazowały też zazwyczaj tylko na 
jednym wybranym typie źródeł”.4 Można się tu zgodzić z autorem, jednak on sam wska-
zuje później, iż korzystał głównie z materiałów o charakterze prawnym, co prowadzi do 
„pewnego skrzywienia wizerunku miasta i mieszczan”5. Jednakże, nie chcąc dopuścić do 
takiego stanu, autor sięga pomocniczo po innego rodzaju źródła, dzięki czemu jego praca 
pozwala prześledzić historię pod wieloma względami. 

Jeśli już o źródłach mowa, trzeba wymienić choć część z nich, aby lepiej zobrazo-
wać charakter publikacji. A. Kozak opracowując materiał korzystał m.in. z księgi radziec-
kiej (1428-1563 z luką 1445-1484), ławniczej (1494-1554), ksiąg ziemskich i grodzkich 
staropolskiego powiatu kaliskiego, ksiąg sądów kościelnych, konsystorza generalnego 
w Gnieźnie czy konsystorza okręgowego w Kaliszu (zachowane od 1456). Oprócz przy-
toczonych źródeł, mających właśnie charakter sądowniczy, autor sięgnął również do re-
jestrów podatkowych z XVI w., wizytacji kościelnych z XVII w. czy też map i planów 
Pleszewa z XIX w. Dodatkowym atutem publikacji jest uzupełnienie zebranych informa-
cji o materiały zgromadzone w Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Wielko-
polski IH PAN. 

Monografia została podzielona na pięć głównych części. Pierwsza z nich, zatytu-
łowana Obraz miasta (s. 23-58), skupia się na aspektach gospodarczych oraz znaczeniu 
Pleszewa w sieci miejskiej regionu. Przy analizie gospodarczej, autor przedstawia wiele 
przykładów źródłowych, które pozwalają lepiej zobrazować czytelnikowi topografię póź-
nośredniowiecznego miasta, jak np. zażalenie Piotra, kleryka przy kościele św. Mikołaja 
w Kaliszu, który został napadnięty w pleszewskiej karczmie, datowane na 1483 r.6 W tej 
części analizie została poddana również rola ogrodów, zabudowa miejska, przedmieścia, 
młyny czy łaźnie.

Ustrój i władze miejskie (s. 59-90) to tytuł drugiego rozdziału. Autor już na począt-
ku wskazuje na aspekt, który miał kluczowe znaczenie dla kształtowania się sytuacji 
prawnoustrojowej. Chodzi mianowicie o fakt, iż Pleszew był miastem prywatnym, tzn. 

3  Wśród nich należy uwzględnić: „Testamenty mieszczan pleszewskich 
w późnym średniowieczu”, Rocznik Pleszewski (2013), 155-163; „Kilka scen z życia 
późnośredniowiecznego miasta. Pleszewianie przed sądem konsystorza kaliskiego 
w latach 1480-1486”, Rocznik Pleszewski (2014), 234-255; „Księga ławnicza w życiu 
późnośredniowiecznego Pleszewa (1494-1501), w: Nil nisi veritas. Księga dedykowana 
Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak (Łódź: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016), 161-172.

4  A. Kozak, „Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec 
XIV – początek XVI wieku)” (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, 2020), 15. 

5  Tamże, 20.
6  Tamże, s. 45.
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należał do szlachty, nie zaś jak Kalisz czy Poznań do korony. Oprócz pokazania schematu 
władzy, kompetencji rady miejskiej, wójta, ławy sądowej czy burgrabiów, przywołany 
w tym miejscu zostaje również system danin na rzecz państwa i kościoła uiszczany przez 
mieszczan. 

Trzecia część publikacji jest skoncentrowana na właścicielach Pleszewa i tak też jest 
zatytułowana (s. 91-132). Można mieć wrażenie, że autor skupia się tu bardziej na próbie 
stworzenia biografii właścicieli niż na analizie historycznej miasta w kontekście działal-
ności tychże. Nic jednak mylnego. Przedstawiając historię poszczególnych przedstawi-
cieli rodziny Pleszewskich herbu Zaremba, dowiadujemy się jednocześnie istotniejszych 
informacji na temat miasta. Warto tu wspomnieć choćby Mikołaja [I] Pleszewskiego, 
chorążego kaliskiego i podczaszego poznańskiego, który nie raz wspierał pleszewski ko-
ściół oraz najprawdopodobniej założył w mieście dwór obronny. Jego syn, Stanisław, 
piął się z kolei po szczeblach kariery duchownej, kiedy to goszcząc na dworze papieża 
Kaliksta III uzyskał honorowy tytuł akolity papieskiego, aby później zostać kanonikiem 
poznańskim i prepozytem uniejowskim. Wnuczka wspomnianego Mikołaja, Katarzyna, 
po śmierci swoich stryjów i brata została jedyną dziedziczką dóbr pleszewskich, zaś po 
jej śmierci dobra przejęła jej córka, Anna, której pierwszym mężem był książę raciborski 
wywodzący się z czeskiej dynastii Przemyślidów opawskich – Mikołaj. Historia wła-
ścicieli, ich działania, czy też mariaże, odbijały się na historii miasta, co autor wskazuje 
w dobitny sposób. 

W kolejnym rozdziale – Mieszkańcy (s. 133-185) – autor poddaje bardzo głębokiej 
analizie mieszkańców późnośredniowiecznego Pleszewa. Stara się m.in. oszacować licz-
bę ludności w tym okresie, co jest niezwykle trudne ze względu na brak danych. Poddaje 
również analizie imiona i przydomki mieszkańców, opierając się na zapisach księgi ra-
dzieckiej. A. Kozak pochylił się również nad zjawiskiem imigracji ludności, gdzie wśród 
mieszkańców okolicznych miast jak Jarocin czy Kalisz, znaleźć można również imigran-
tów z Krakowa. Świadczy to o dużej mobilności mieszkańców Pleszewa. W tej części 
autor informuje czytelników również o profesjach ludności, a także o istnieniu cechów 
(np. szewskiego czy kowalskiego). Intrygującym fragmentem jest przedstawienie poży-
cia małżeńskiego pleszewian, poświadczone głównie procesami sądowymi. 

Ostatnia część monografii, Kościół (s. 185-226), została poświęcona sytuacji reli-
gijnej. Autor wskazuje tutaj przede wszystkim, iż Pleszew był w tym czasie ośrodkiem 
administracji kościelnej, zarówno jako siedziba dekanatu, jak również sięgającej XIII w. 
parafii. Oprócz głównego kościoła Ścięcia św. Jana Chrzciciela, znajduje się tu również 
informacja o przedlokacyjnym kościele św. Floriana, oraz ufundowanym przez wspo-
mnianą już Annę z Tęczyńskich szpitalu św. Ducha, pełniącego rolę przytułku. 

Pracę kończy Bilans epoki (s. 227-236), w której autor podsumowuje jakie znacze-
nie w ówczesnym państwie polskim miał Pleszew. Wskazuje również na dość dużą jak 
na ten okres ilość zachowanych źródeł, zwłaszcza sądowych, choć zaznacza przy tym, 
że wciąż brak danych archeologicznych. Pleszew do tej pory nie doczekał się swoich 
wykopalisk, a prace archeologiczne miały miejsce jedynie przy renowacji ważniejszych 
budynków. Na zakończenie możemy jeszcze pogłębić swoją wiedzę studiując aneksy  
(s. 237-245), na które składają się: Aneks A. Szlachta mieszkająca w Pleszewie, Aneks  
B. Duchowni z Pleszewa czynni poza miastem oraz Aneks C. Duchowni czynni w Plesze-
wie oraz witrycy kościoła parafialnego. 
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Monografię zamyka Spis ilustracji (s. 246-248), Spis map i planów (s. 249), Spis ta-
bel i tablic (s. 250), Bibliografia (s. 250-271) podzielona na źródła rękopiśmienne, źródła 
drukowane i opracowania oraz Indeks miejscowo-osobowy (s. 273-294).

Książka A. Kozaka jest idealnym uzupełnieniem wiedzy o późnośredniowiecznym 
Pleszewie. Ilość źródeł jakie autor poddał analizie i dzięki którym powstała ta publikacja 
jest znacząca. Choć, jak sam autor wspomniał we Wstępie, przeważają informacje uzy-
skane ze źródeł sądowych, co czyni pracę nie tyle historyczną co historyczno-prawną. 
Miejmy nadzieję, iż Pleszew doczeka się monografii poświęconej historii miasta od cza-
sów najdawniejszych aż do współczesności, w podobnym wymiarze jaki zaprezentował 
A. Kozak. 

Jakub Wojtczak


