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Mnóstwo nowych szczegółów do węgierskich losów Mikołaja, duchownego śląskiego,  wnosi szkic Węgierskie  perypetie 
śląskiego  kleryka  w XIV  wieku  (s. 113-126), biskupa w Pees w latach 1346-1360. 

Ostatni szkic poświęcił S. Sroka opracowaniu itinerarium Władysława Warneńczyka na Węgrzech (s. 139-170). Nie 
jest to ciekawe itinerarium, za co nie można winić Autora. Po prostu znakomita większość itinerarium potwierdza pobyt 
Warneńczyka w Budzie. Mamy tu zatem do czynienia ze systemem rezydencjonalnym, zastępującym  wcześniejsze objazdy 
władcy jako formę  sprawowania władzy. Znacznie mniejsza część dokumentów została wystawiona w innych (poza Budą) 
miejscowościach i to przeważnie podczas wypraw wojennych. Zalecałoby się uzupełnić zestawienie itinerarium mapką.  Nie 
ulega natomiast wątpliwości,  że sporządzone  przez Autora z dużym nakładem pracy itinerarium Władysława Warneńczyka 
oparte zostało na bardzo bogatym materiale źródłowym (dokumentowym). Nie jest to bez znaczenia dla przyszłych badań 
dyplomatycznych. 

Pod adresem książki  można zgłosić tylko nieliczne zastrzeżenia, względnie uzupełnienia. Na s. 22 Autor datuje — za 
B. Włodarskim — małżeństwo księcia halicko-włodzimierskiego Jerzego I z Eufemią,  siostrą  Władysława Łokietka, na 
1291 r. Znacznie prawdopodobniejszy wydaje się jednak pogląd  J. Tęgowskiego, przyjmującego,  że wspomniane małżeń-
stwo zostało zawarte w 1289 r.4 Przemawia za tym zaproponowana przez J. Tęgowskiego interpretacja fragmentu  formula-
rza biskupa praskiego Tobiasza, umieszczonego pod 15 VIII 1289 r., a dotyczącego  zjazdu w Opawie Wacława II z Łokie-
tkiem, Kazimierzem, księciem bytomskim, jego bratem Mieszkiem oraz księciem halickim Lwem I5. Dodatkowym argu-
mentem za 1289 r. jest, zdaniem J. Tęgowskiego (wypowiedź ustna), że małżeństwo Eufemii,  rodzonej siostry Łokietka, 
musiało wyprzedzić zawarcie małżeństwa przez jego bratanicę, Fenennę, z królem węgierskim Andrzejem III, w 1290 r. 

Ciekawa jest geneza pierwszego małżeństwa Karola Roberta. A. Kłodziński w nieopublikowanym artykule Dwa mał-
żeństwa. Przyczynek  do  walki  o koronę  węgierską  i polską  w r. 1305/6  łączy  je z rywalizacją  Wacławów czeskich z Łokietkiem 
i Karolem Robertem o panowanie w Polsce i na Węgrzech6. A. Kłodziński przypisuje rolę swata w zawarciu małżeństwa 
Karola Roberta z Marią,  księżniczką  bytomską,  jej bratu Bolesławowi, przyszłemu arcybiskupowi ostrzyhomskiemu. Nie 
jest to niemożliwe, chociaż w świetle źródeł, zwłaszcza wykorzystanego przez S. Srokę Anonymi Descriptio Europae Orien-
talis,  pochodzącej  z 1308 r., wynikałoby, że pewną  rolę we wspomnianym mariażu odegrał władca Rusi halicko-włodzi-
mierskiej. Wskazywałoby na to nazwanie pierwszej żony Karola Roberta córką  Lwa I, księcia halickiego. Jest to oczywistą 
pomyłką,  ponieważ Maria była nie córką,  lecz wnuczką  Lwa I. Sam fakt  wymienienia pierwszej żony Karola Roberta 
w kontekście „ruskim" dowodziłby pewnej roli w dojściu do skutku tegoż mariażu księcia halickiego, którym był wówczas 
Jerzy I. Jeżeli uwzględnimy, że w walce z Czechami Łokietek korzystał zarówno z pomocy ruskiej, jak i węgierskiej, oraz że 
utrzymywał on przyjazne kontakty, na co zwrócił uwagę już A. Kłodziński, ze swym bratem ciotecznym, księciem bytom-
skim Kazimierzem (ojcem Marii), można postawić hipotezę, iż rolę pośrednika w doprowadzeniu do skutku pierwszego 
małżeństwa Karola Roberta odegrał Władysław Łokietek. Podkreślam, że pogląd  mój traktuję tylko jako roboczą  hipotezę. 

Uwagi Autora dotyczące  arcybiskupa ostrzyhomskiego Bolesława można by uzupełnić wzmianką  i reprodukcją  pieczę-
ci Bolesława w rozprawie M. L. Wójcika7. 

Książka  S. Sroki jest bez wątpienia  cenną  pozycja naukową.  Nie tylko zapoznaje nas z literaturą  węgierską,  a zwła-
szcza z źródłami węgierskimi i to często jeszcze nieopublikowanymi. Autor nie ograniczył się do referowania  wyników 
badań historyków węgierskich, lecz nierzadko je skorygował i owocnie z nimi polemizował. Nic też dziwnego, że jego 
książka  przynosi wiele nowych, dobrze uzasadnionych ustaleń. 

zimierz Jasiński] 
(Toruń) 

Janusz K u r t y k a , Tęczyńscy.  Studium  z dziejów  polskiej  elity  moinowładczej  w średniowieczu, 
Wydawnictwo i drukarnia „Secesja", Kraków 1997, ss. 675, 26 il. cz.-b., 7 il. kol., 4 tabl. 
genealogiczne, 5 map. 

Janusz Kurtyka już od połowy lat osiemdziesiątych  w licznych artykułach przybliżał dzieje rodziny Tęczyńskich i rodu 
Toporów. Długo jednak czekaliśmy na monografię  będącą  podsumowaniem tych badań. Wreszcie w 1997 r. otrzymaliśmy 
zmienioną  i rozszerzoną  wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 1995 r. Jak zapowiada Autor jest to tom pierwszy 
szerszego opracowania, które przedstawiać będzie dzieje rodziny Tęczyńskich aż do 1637 r. (s. 18). Tęczyńscy należeli 
w średniowieczu do jednej z ważniejszych polskich rodzin możnowładczych. Dzieje tej rodziny były obiektem szczegóło-
wych badań od początku  naszego stulecia, jednak J. Kurtyka jako pierwszy przedstawił ją  tak szczegółowo, prostując 
jednocześnie w wielu przypadkach sądy  poprzedników. Co jednak istotne, J. Kurtyka omówił nie tylko dzieje rodziny 

4 J. Tęgowski, Zabiegi  księcia kujawskiego  Władysława  Łokietka  o tron krakowski  w latach 1288-1293, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie" 6, 1987, s. 53. 
5 Ibid., s. 54. 
6 Archiwum PAN, sygn. III-45, maszynopis. 
7 M. L. Wójcik, Podział  terytorialny  opolszczyzny po śmierci Bolesława  I  opolskiego  (+  1313) w świetle najstarszej pieczęci księcia niemodlińskiego  Bolesła-
wa z 1314 roku,  „Prace Historyczne Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego" 8,1994, s. 146 n. 
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Tęczyńskich (ich rolę polityczną,  koligacje genealogiczne, rozwój majątku  etc.), lecz dał pierwszą  — tak szczegółową 
i całościową  — wizję działalności możnych małopolskich w średniowiecznej Polsce. 

W pracy omówione są  dzieje rodziny Tęczyńskich od przełomu XIII i XIV w. aż do lat sześćdziesiątych  XV stulecia. 
Cezura ostatnia wynika z wydarzeń zarówno w skali ogólnopolskiej (wtedy kończy się okres dominacji grupy panów kra-
kowskich, do której należeli główni bohaterowie książki),  jak i w skali rodzinnej (w latach 1461 i 1475 umarli Andrzej oraz 
Jan, kasztelan krakowski, którzy byli protoplastami dwóch linii rodziny Tęczyńskich). Wobec i tak już znacznej objętości 
książki,  wybór ten wydaje się trafny.  W monografii  zastosowano podział chronologiczno-rzeczowy. Rozdziały poświęcone 
roli politycznej Tęczyńskich przeplatają  się z rozdziałami, w których omówiony jest majątek  rodziny. 

Pierwszy rozdział pracy (Ród  Toporów,  s. 33-98) przynosi informację  o tradycji rodowej i rodzinnej Tęczyńskich oraz 
0 herbie Topór. Dowiadujemy się z niego również o początkach  rodu Toporów w XI-XII w. Dokładnie przedstawione 
zostało rozsiedlenie przedstawicieli tego rodu na terenie Małopolski, ziemi łęczyckiej, sieradzkiej, wieluńskiej oraz na 
Kujawach i Mazowszu od XIII do XV w. Pominięto jedynie dobra Toporów na Rusi Czerwonej, gdyż — jak zaznacza Autor 
— „były one nabytkami przedsiębiorczych jednostek z poszczególnych rodzin tego herbu [...] ich omówienie nie pomoże 
więc w ukazaniu powiązań  pomiędzy liniami rodu i rodzinami h. Topór w Królestwie Polskim" (s. 44, przyp. 72). 

Rozdział drugi poświęcony jest majątkowi  Tęczyńskich od końca XIII stulecia do ok. 1438 r., kiedy to doszło do 
podziału majątku  między braci Jana i Andrzeja. Dokładna analiza stanu posiadania tej rodziny, możliwa dzięki wyczerpu-
jącej  kwerendzie w rękopiśmiennych szlacheckich księgach sądowych  i umiejętnie wykorzystywanej metodzie retrogresyw-
nej, nie ma odpowiednika w dotychczasowej literaturze. Co więcej, tak szczegółowego omówienie tego zagadnienia nie 
spotykamy także w innych monografiach  „rodzinnych". Warte podkreślenia jest również przedstawienie w tym rozdziale 
posiadłości Tęczyńskich w Krakowie. Do zagadnień majątkowych  wraca Autor w rozdziale szóstym, w którym przedstawia 
majątek  Tęczyńskich od podziału w 1438 r. do ok. 1470 r. 

Jak słusznie pisze J. Kurtyka, „Tęczyńscy nieprzerwanie należeli do elity politycznej państwa — od przełomu XIII/XIV w. 
[...] aż do wygaśnięcia rodziny w 1637 r." (s. 15 n.). Dlatego też omówieniu udziału przedstawicieli tej rodziny w życiu 
politycznym Królestwa Polskiego (od czasów Nawoja Sułkowica z Morawicy na początku  XIV stulecia aż po działalność 
kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna w drugiej połowie XV w.) poświęcono kolejne (III-V) rozdziały książki. 

Rozdział ostatni zajmuje się początkiem  rodziny Rabsztyńskich. Dokładnie przedstawiono tutaj działalność polityczną 
oraz posiadłości założyciela tej linii Andrzeja Nawojowica z Tęczyna. Pracę kończy podsumowanie, a uzupełnia omówienie 
42 przedstawicieli rodziny Tęczyńskich (od początku  XIV do początku  XVI w.), bibliografia  oraz starannie zestawiony 
indeks osobowo-geograficzny. 

Imponująca  jest podstawa źródłowa pracy. Autor wykorzystał nie tylko ogromną  liczbę źródeł opublikowanych, lecz 
1 rękopiśmiennych. Z tych ostatnich warta podkreślenia jest dokładna kwerenda w szlacheckich księgach ziemskich i gro-
dzkich. Od dawna cieszyły się one popularnością,  lecz wykorzystywane były głównie pod kątem  wiadomości majątkowych 
i genealogicznych. J. Kurtyka pokazał, jakie znaczenie mają  tego rodzaju źródła nie tylko dla takich badań, lecz również 
dla pokazania zaplecza społecznego Tęczyńskich oraz dla przedstawienia wielu zagadnień tzw. wielkiej polityki. Jest to 
ogromna zasługa Autora, bowiem do tej pory przy badaniu owej polityki wykorzystywano głównie źródła narracyjne oraz 
dokumenty. 

Dużym osiągnięciem  pracy J. Kurtyki jest nie tylko dokładne przedstawienie rodziny Tęczyńskich, lecz potraktowanie 
ich jako jednego ze składników silnie zintegrowanego środowiska „panów krakowskich". Pogląd  o dużej jednorodności tej 
grupy nie jest oczywiście nowy, jednak dopiero J. Kurtyka dokładnie zbadał nie tylko ich wspólne występowanie w polityce 
państwa (wobec króla oraz szlachty i innych możnych), lecz również spajanie tego środowiska m.in. związkami  rodzinnymi 
i wzajemnymi porękami. Badania J. Kurtyki przekonująco  dowodzą,  że „należący  do elity panowie tworzyli, niezależnie od 
opcji politycznej, wyodrębnioną  grupę interesu" (s. 397). 

Wśród wielu zalet książki  wymienić można także dokładne prześledzenie (nie mające  niemal odpowiednika w polskiej 
literaturze) upadku znaczenia wybitnych rodzin możnowładczych. Interesująco  przedstawiono przyczyny oraz objawy kry-
zysu rodziny Tęczyńskich po śmierci kasztelana krakowskiego Jana w 1405 r. aż do odzyskania wysokiej pozycji przez jego 
wnuka i imiennika w latach dwudziestych i trzydziestych XV w. Analiza taka jest ważna dla badań porównawczych nad 
innymi wybitnymi rodzinami, które straciły (przejściowo lub na stałe) swoją  pozycję. 

Celem pracy, jak zaznacza J. Kurtyka, było „monograficzne  przedstawienie karier, pozycji społecznej i majątku  Tę-
czyńskich herbu Topór w okresie średniowiecza" (s. 13). Autora interesuje głównie rola polityczna oraz rozwój majątku 
Tęczyńskich, a także ich kontakty z instytucjami kościelnymi. Mniej dowiadujemy się o kulturalnej stronie działalności 
Tęczyńskich. J. Kurtyka wybrał więc model monografii  rodzinnej zastosowany z powodzeniem przez Włodzimierza Dwo-
rzaczka w przypadku Tarnowskich herbu Leliwa. 

Książka  J. Kurtyki niewątpliwie  stanie się modelem dla innych autorów tego typu prac. W związku  z tym należy się 
zastanowić, w jakim stopniu model ten powinien i może być zastosowany w przyszłości. Jak stwierdził Autor, w książce 
„dążono  [...] do ukazania karier Tęczyńskich na tle ewolucji sytuacji wewnętrznej państwa i elity władzy" (s. 15). Kariera 
tej rodziny została więc przedstawiona na szerokim tle dziejów Polski w późnym średniowieczu. Niewątpliwie  słuszna była 
chęć pokazanie Tęczyńskich na tle wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim, lecz chyba uczyniono to zbyt szeroko. Wydaje się, 
że czasami można było bardziej ogólnie przedstawić tło, odsyłając  do istniejących  opracowań i podkreślając  tylko te 
problemy, które są  przez Autora interpretowane odmiennie od dotychczasowej literatury. Przykładem może być rozdział 
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0 czasach panowania Ludwiga Węgierskiego i jego córki Jadwigi (do r. 1386), w którym Tęczyńscy wspominani są  jedynie 
kilkakrotnie. Zamiast tego otrzymujemy niemal pełny wykład dziejów politycznych Polski w tym okresie. 

Imponujący  jest zasięg przeprowadzonej przez J. Kurtykę kwerendy źródłowej. Czy jednak jest możliwe sprostanie 
„postulowanemu ostatnio wymogowi przeprowadzenia pełnej kwerendy źródłowej" (s. 11). Oczywiście postulat to słuszny, 
ale zupełnie nierealny. Nawet J. Kurtyka, zbierający  wiele lat materiały do swej książki,  nie ustrzegł się pominięcia nie 
tylko pewnych źródeł rękopiśmiennych, lecz nawet drukowanych. W wyjątkowych  przypadkach nie zauważył nawet przeka-
zów mających  ogromne znaczenie dla omówienia działalności pewnych postaci. Np. pominął  pobyt Jana Tęczyńskiego 
w 1405 r. w Toruniu jako jednego z polskich dostojników, którzy przywieźli wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu pieniądze 
na wykup ziemi dobrzyńskiej1. Pamiętać należy również o tym, że długoletnia kwerenda archiwalna oddala czas przedsta-
wienia wyników badań. Uwagi o zasięgu przeprowadzonej kwerendy nie są  oczywiście zarzutem pod adresem Autora 
(trudno zresztą  byłoby go winie za to, że dokonał tak imponującej  kwerendy!!!). Raczej jest to wyrażona wątpliwość  nad 
postulatem „wykorzystania pełnej podstawy źródłowej" w badaniach historycznych. Jest to postulat nierealny i należałoby 
bardzo poważnie zastanowić się nad tym, kiedy można uznać wyniki kwerendy za reprezentatywne?2 

Inną  dyskusyjną  kwestią  związaną  z modelem monografii  rodzinnej jest zamieszczanie w pracy wszystkich wzmianek 
źródłowych, które Autorowi udało się zebrać (lub też ich ogromnej większości). Wydaje się, że czasami monografia 
Tęczyńskich jest przeładowana informacjami  i mnogością  szczegółów. Czasami utrudniają  one śledzenie wywodów Autora 
1 główny wątek  gubi się w powodzi drobiazgów3. Wydaje się, że liczba informacji  zebranych przez J. Kurtykę niekiedy 
ciążyła  samemu Autorowi. Kilkakrotnie bowiem zdarzają  się w pracy powtórzenia. Nie zawsze, jak sądzę  z powodu ogromu 
materiału, właściwie zinterpretowano przekaz zapisek sądowych.  Przykładowo, nie wszystkie z przytaczanych przez J. Kur-
tykę zapisek jednoznacznie potwierdzają  obecność kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna (zm. 1405 r.) w danych miej-
scowościach. Wydaje się, że należało ostrożniej do nich podejść i włączyć  jedynie pewne potwierdzenie pobytu Jana w tych 
miejscach4. 

Ogromną  zasługą  Autora jest zamieszczenie w książce  wielu przejrzystych tabel. Ukazanie w ten sposób niektórych za-
gadnień jest bardzo wygodne, umożliwiło bowiem odciążenie  tekstu głównego i przyczyniło się do większej jasności wywo-
du. Tego typu tabele niewątpliwie  powinny być wykorzystywane w różnego rodzaju monografiach,  nie tylko „rodzinnych". 

Jak stwierdził J. Kurtyka, „dążąc  do większej przejrzystości, odciążono  tekst od wszelkich wywodów genealogicznych. 
Zamieszczono je w Aneksie 1 jako objaśnienia do tablic genealogicznych" (s. 18). W aneksie otrzymaliśmy więc szczegóło-
wą  prezentację genealogii Tęczyńskich. Zabieg taki wydaje się godny polecenia. 

W całej pracy zabrakło niestety ukazania późnośredniowiecznego możnowładztwa od strony ideowej. Nie chodzi tylko 
o informacje  dotyczące  kultury możnowłaczej (skądinąd  potraktowano to zagadnienie po macoszemu, jakie zaś przynieść 
może efekty  ich analiza pokazują  badania Jacka Wiesiołowskiego nad kulturą  możnowładczą  w Wielkopolsce). Więcej 
miejsca powinna chyba zająć  analiza działań, które podejmowali Tęczyńscy, aby zaznaczyć zajmowaną  przez siebie pozycję 
w państwie. Wydaje się, że na przykładzie tej rodziny można było ukazać sposoby prezentowania przez możnych małopol-
skich swego miejsca w hierarchii społecznej. Można było przedstawić ostentację własnego bogactwa i znaczenia w pań-
stwie. Innymi słowy — działania, które pełniły funkcje  prestiżowe. Fundacje kościelne5, rezydencje w Krakowie, murowane 
zamki, posiadanie rodzinnej nekropolii i ołtarza przenośnego, lokacje miast6, bogaty ubiór, rozrywki (np. łowy) — to tylko 
niektóre z działań, związanych  z podkreśleniem swej pozycji wśród innych możnych. Do tego typu działań należało rów-
nież, jak sądzę,  posiadanie licznego dworu i klienteli. Interesujący  jest brak wśród „klienteli usługowej" Tęczyńskich dwo-
rzan, którzy nie byli związani  bezpośrednio z zarządem  dworu i z funkcjonowaniem  majątku  lub urzędów panów krakow-
skich, np. błaznów, muzyków, służb łowieckich7. Osoby tego typu spotykamy na wielu ówczesnych dworach, głównie u tych 
możnych, którzy nie mogli wykazać się dawnością  rodu. Być może posiadanie takiej „bezproduktywnej" grupy dworzan 
miało podkreślać bogactwo (a co za tym idzie: rangę społeczną)  homines novi, Tęczyńscy zaś —jako rodzina o długolet-
nich tradycjach — nie potrzebowała podkreślania swej pozycji w ten sposób8. Wypada żałować, że J. Kurtyka nie zajął  się 
problemem ostentacji możnowładczej — tym bardziej, iż należy przecież ją  traktować jako fragment  gry politycznej 
prowadzonej zarówno z królem, szlachtą,  jak i innymi możnymi. 

1 Zob. P. Węcowski, Działalność  publiczna możnowładztwa  małopolskiego  w późnym średniowieczu.  Itineraria  kasztelanów  i wojewodów  krakowskich 
w czasach panowania Władysława  Jagiełły  (1386-1434),  Warszawa 1998, s. 32. 
2 Por. mój artykuł Itineraria  średniowieczne  i nowożytne. Przegląd  badań  i propozycje badawcze  w niniejszym tomie St. Źródł. 
3 Inny wybitny krakowski historyk, Michał Bobrzyński, pisał: „historyk, który zwraca niepotrzebną  uwagę na mnóstwo szczegółów i drobiazgów, nie 
mających  żadnej doniosłości nie ustrzeże się rozwlekłości [...] [w pracy — dop. mój. PW] każdy szczegół powinien być potrzebny i ściśle z innymi się 
wiązać",  M. Bobrzyński, W  imię prawdy  dziejowej.  Rzecz o zadaniach  historii i dziesiejszym  jej stanowisku,  w: tegoż, Szkice  i studia  historyczne,  t. 2, 
Kraków 1922, s. 21. Pierwodruk w 1879 r. 
4 Por. itinerarium Jana Tęczyńskiego zamieszczone w recenzowanej książce  (s. 209, 230 n.; 245 n.) z podobnym zestawieniem opracowanym przeze 
mnie, op. cit., s. 8, 151-156. 
5 J. Kurtyka, omawiając  fundacje  Tęczyńskich, patrzy na nie jedynie jako na środek umożliwiający  podtrzymywanie świadomości rodowej. Jako 
„czynnik wpływający  na zwartość rodziny" (s. 16) ukazano również prawo patronatu. 

Oczywiście pamiętać należy o przyczynach gospodarczych lokacji miejskich. Nie przeczy to jednak, że dzięki takim działaniom okazywano swe 
bogactwo. Sam J. Kurtyka zresztą  twierdzi, że lokacja w 1468 r. wsi Toporów „miała... wymiar także prestiżowy" (s. 451). 
7 W pracy nie znalazłem informacji  o tego typu dworzanach. 
8 Por. M. Koczerska, Świadomość  genealogiczna  możnowładztwa  polskiego  w XV  w. Podstawy  i środki  wyrazu, w: Społeczeństwo  Polski  średniowiecznej, 
red. S. K. Kuczyński, t. 2, Warszawa 1982, s. 290-293. 
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Wiele miejsca w recenzowanej książce  zajęła analiza klienteli Tęczyńskich. Już od dawna zdawano sobie sprawę z wagi 
tego zagadnienia, jednak rzadko zajmowano się nim tak dokładnie. Co więcej, J. Kurtyka zaproponował metodę, jakiej 
powinno się używać przy badaniach późnośredniowiecznej klienteli. Niestety, w wielu przypadkach stwierdzenia Autora są 
dyskusyjne. Przy analizowaniu klienteli większą  uwagę, jak sądzę,  należało zwrócić na definicję  tego zjawiska. Historycy 
zwracają  uwagę na to, że stosunek patron-klient to „ w z g l ę d n i e t r w a ł y [podkreślenie moje — PW] stosunek osób 
nierównych sobie, w którym potężniejszy partner zapewnia słabszemu osłonę i za to może domagać się odeń świadczeń"9. 
Brak definicji  klienteli spowodował, że w wielu przypadkach do klienteli Tęczyńskich zostały zaliczone osoby, których — 
jak sądzę  — nie można do niej zaliczyć. W związku  z tym, wydaje mi się, że zbyt pochopnie J. Kurtyka szacuje klientelę np. 
Jana Tęczyńskiego (zm. 1405 r.) na około 150 osób (s. 262 — skądinąd  nie wiadomo, czy tyle osób należało, według 
J. Kurtyki, do klienteli w ciągu  całej działalności publicznej Jana czy też znaczy to, że Tęczyński mógł liczyć na tylu 
klientów jednocześnie). Mimo że J. Kurtyka nie zwrócił dostatecznej uwagi na różnego rodzaju wątpliwości  i problemy 
metodyczne związane  z badaniem późnośredniowiecznej klienteli, ogromną  zasługą  jest jednak podjęcie badań nad tym 
zagadnieniem10. 

Do jednych z bardziej interesujących  fragmentów  książki  J. Kurtyki należą  strony poświęcone namiestniczej funkcji 
kasztelana krakowskiego Jana z Tęczyna. Zdaniem Autora, Tęczyński „w latach 1399-1402 [...] był w imieniu króla Włady-
sława Jagiełły namiestnikiem, czyli wicekrólem (vicesgerens  regis), zwłaszcza w Małopolsce i być może ziemiach łęczyckiej 
i sieradzkiej" (s. 217). Przekonująco  J. Kurtyka udowodnił wyjątkowość  pozycji Tęczyńskiego na początku  XV w. Zarówno 
terminologia, jaką  określano Jana Tęczyńskiego (capitaneus  generalis  Regni Poloniae), jak i kompetencje mu przysługujące 
świadczą  o tym dobitnie. Wątpliwość  budzi jednak data sprawowania funkcji  namiestnika, geneza oraz charakter władzy 
Jana Tęczyńskiego. Jako capitaneus generalis  Regni Poloniae Jan nazywany był w latach 1399-1402, jednak kompetencje 
(interpretowane jako namiestnicze) posiadał do 1404 r. Sam Autor stwierdza, że „rok 1402, kiedy Tęczyński zaprzestał 
używania tytułu capitaneus generalis  regni Poloniae, nie jest cezurą  w praktyce wystawiania przezeń dokumentów w zastęp-
stwie króla" (s. 222). Do r. 1404 zachował Jan także swoją  pozycję w sądzie  nadwornym. Również informacje  o wykra-
czaniu kompetencji sądowych  Tęczyńskiego poza województwo krakowskie pochodzą  z okresu od 1398 do 1404 r. (s. 224). 
Czy więc Tęczyński od 1399 do 1402/1403 r. (zob. s. 232) był namiestnikiem króla, ale aż do 1404 r. posiadał takie kompe-
tencje, nie używając  tytułu? Czy też przez cały ten czas (1398/1399-1404) miał wyjątkowe  znaczenie, nie był jednak 
wicekrólem w latach 1399-1402? Niestety J. Kurtyka nie daje odpowiedzi na to pytanie, problem ten wymaga więc dalszych 
badań. 

Dalszych badań wymaga także przyczyna tak wyjątkowej  pozycji Tęczyńskiego. J. Kurtyka uważa, że Jan „jednocześnie 
z nominacją  na kasztelana krakowskiego w połowie czerwca 1398 r. otrzymał także starostwo krakowskie i zaczął  zastępo-
wać króla w sądzie  nadwornym. Zapewne wówczas jeszcze nie miał pozycji wicekróla, jednak władca delegował mu część 
swych prerogatyw sądowych  [...] zaś status namiestnika (wicekróla) uzyskał najpóźniej w czerwcu 1399 r." (s. 227). Wzrost 
znaczenia Tęczyńskiego wiąże  J. Kurtyka z osłabieniem pozycji Władysława Jagiełły i „z utratą  legitymizacji władzy Jagieł-
ły po śmierci dziedziczki Królestwa królowej Jadwigi" (s. 229). 

Idąc  za przekazem Długosza oraz listem wielkiego mistrza krzyżackiego do komtura w Wiedniu (z października 1399 r.)11 

J. Kurtyka twierdzi, że panowie polscy „przeprowadzili jego [tj. Władysława Jagiełły — dop. mój. PW] ponowną  elekcję — 
tym razem na króla dziedzicznego" (s. 233 n.). Było to potrzebne, gdyż „po śmierci królowej Jadwigi uprawnienia Jagiełły 
do tronu formalnie  ustawały, zaś prawo dysponowania Królestwem (posagiem Jadwigi) zyskiwali na powrót inicjatorzy tego 
małżeństwa — panowie rady zdominowanej przez Małopolan" (s. 232). Wydaje się jednak, że Jagiełło nie był tylko „mężem 
króla", jak sądził  m.in. F. Piekosiński12 — a co chyba popiera J. Kurtyka (s. 204 n.). I. Sułkowska-Kuraś zauważyła pod-
rzędność dokumentów Jadwigi wobec produktów kancelarii Jagiełły13. Sądzę,  że odpowiada to pozycji króla w państwie. 
Czy więc rzeczywiście Jagiełło utracił prawo do tronu po śmierci swej małżonki? Powtórny hołd poddanych w 1399 r. nie musi 
przecież zakładać pomniejszenia roli Jagiełły w państwie (jak sądzi  J. Kurtyka)14. Być może wyjątkowa  pozycja Tęczyńskiego 
związana  była z reorganizacją  państwa na przełomie XIV i XV w. (zaczęła się ona jednak jeszcze za życia Jadwigi)15. 

Dodać trzeba, że fakt  rzadkich pobytów króla w Krakowie w latach 1399-1402 w powiązaniu  z niemal stałym pobytem 
Tęczyński w tym mieście, nie może być dowodem na „skupianie wszelkich nici polityki wewnętrzenej i znacznej części 
polityki zagranicznej" (s. 228) w ręku Tęczyńskiego. Pamiętać bowiem trzeba, że Jagiełło — podobnie jak Kazimierz 
Jagiellończyk — podczas całego swego panowania bywał w Krakowie i Małopolsce rzadkim gościem16. 

9 A. Mączak,  Klientela.  Nieformalne  systemy władzy  w Polsce i Europie XVI-XVIII  w., Warszawa 1994, s. 10. 
1 0 W druku znajduje się artykuł J. Kurtyki, Polityk  i jego zaplecze w Polsce późnośredniowiecznej.  Problem klienteli  moźnowładczej  z XIV-XV  w. i mecha-
nizmów jej tworzenia,  w: Genealogia.  Dzięki uprzejmości Autora miałem możliwość zapoznania się z maszynopisem artykułu. Polemikę z J. Kurtyką  na 
temat późnośredniowiecznej klienteli chciałbym podjąć  w innym miejscu, dlatego też w niniejszej recenzji nie omawiam dokładniej tego problemu. 
1 1 Por. Z. Wojciechowski, Państwo polskie  w wiekach średnich.  Dzieje ustroju, wyd. 2, Poznań 1948, s. 123. 
1 2 F. Piekosiński, Czy król  Władysław  Jagiełło  był za życia królowej  Jadwigi  królem  polskim  czy tylko  mężem królowej?,  RAU whf,  35,1897, s. 280-289. 
1 3 I. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty  królewskie  i ich funkcja  w państwie polskim  za Andegawenów  i pierwszych Jagiellonów,  Warszawa 1977, s. 61 n. 
1 4 Nb. zarówno O. Halecki, Dzieje unii Jagiellońskiej,  1.1: w wiekach średnich,  Kraków 1919, s. 158 jak i E. Maleczyńska, Społeczeństwo  polskie  pierwszej 
połowy XV  wieku wobec zagadnień  zachodnich  (studia  nad  dynastyczną  polityką  Jagiellonów),  Wrocław 1947, s. 38, hołd panów dla Jagiełły interpretują 
jako zwycięstwo króla. 

5 Szerzej piszę o tym w cytowanej już pracy, s. 38-41. 
1 6 Na marginesie można zauważyć, że informacje  podane w książce  J. Kurtyki pokazują,  że głównym ośrodkiem życia politycznego w Polsce późnego 
średniowiecza był Kraków. Tu mieli swe siedziby i tutaj przebywali większą  część roku możni małopolscy. (Por. P. Węcowski, op. cit., s. 38-55,102,127). 
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Praca wydana jest solidnie, jej wartość podnoszą  liczne ilustracje (kolorowe i czarno-białe) oraz wkładki (tablice 
genealogiczne i mapy). Jedynie czasami zdarzają  się literówki lub też błędny zapis bibliograficzny.  Niestety, praca została 
napisana trudnym językiem. Długie zdania czasami uniemożliwiają  zrozumienie ich sensu. 

Jacek Wiesiołowski, recenzując  pracę Włodzimierza Dworzaczka o hetmanie Janie Tarnowskim, stwierdził, że „zamie-
rzeniem Autora [było] napisanie pracy wyjaśniającej  fenomen  polskiego możnowładztwa [...] w monografii  o Tarnowskich 
zamieszczone są  tak pożądane  materiały do skonstruowania grup odniesienia, które będą  pomocne przy pisaniu następnej 
pracy przedstawiającej  dzieje możnej rodziny polskiej w późnym średniowieczu czy w czasach Odrodzenia... [badania takie 
pozwolą]  stwierdzić prawidłowości procesu historycznego, wykryć zależności, postawić nowe hipotezy. Umożliwi im to 
właśnie monografia  Tarnowskich Włodzimierza Dworzaczaka i zgromadzone w niej materiały"17. Podobne zdanie można 
wyrazić o książce  Janusza Kurtyki. Dzięki monografii  rodziny Tęczyńskich coraz lepiej rozumiemy znaczenia możnowładz-
twa w ówczesnej państwie, a co za tym idzie, pełniejszy jest obraz dziejów Polski w późnym średniowieczu. 

Trudno byłoby rozważać dokładnie wszystkie ustalenia J. Kurtyki. Jego praca jest wielowątkowa  i przynosi nowe 
spojrzenie na wiele zagadnień związanych  zarówno z wielką  polityką,  jak i życiem codziennym możnych małopolskich. 
W niniejszej recenzji skoncentrowałem się jedynie na kilku zagadnieniach poruszonych przez Autora, które wydają  się 
szczególnie ważne, a równocześnie wywołują  polemikę. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że otrzymaliśmy książkę 
znakomitą.  Książka  ta jest jedną  z najlepszych prac, jakie powstały w ostatnich latach na temat średniowiecznej Polski. 
Niewątpliwie  powinna się ona znaleźć w podręcznej biblioteczce każdego mediewisty. Nie ze wszystkimi ustaleniami i pro-
pozycjami badawczymi Autora można się zgodzić. Jest jednak rzeczą  oczywistą,  że książki  wybitne wywołują  polemikę. 
Niektóre z poruszanych wyżej zagadnień nie odnosiły się zresztą  bezpośrednio do książki,  ile zostały przez nią  sprowoko-
wane (dotyczy to zwłaszcza rozważań nad modelem monografii  rodzinnej). Sprowokowanie owych rozważań jest jeszcze 
jedną  zasługą  J. Kurtyki18. 

Piotr Węcowski 
(Warszawa) 

Medieval  and Renaissance Scholarship.  Proceedings  of  the Second  European Science Founda-
tion Workshop  on the Classical  Tradition  in the Middle  Ages and the Renaissance (London, 
The  Warburg  Institute,  27-28 November  1992), ed. Nicholas M a n n , Birger M u n k O l s e n 
(Mittellateinische Studien und Texte, hrsg. von Paul Gerhard S c h m i d t, t. 21), E. J. Brill, 
Leiden-New York-Köln 1997, ss. XII, 267. 

Badania nad dziejami tradycji tekstowej autorów starożytnych — greckich i rzymskich należą  do jednej z lepiej rozwi-
niętych dziedzin w studiach nad antykiem. Na tym polu pracują  już od kilku pokoleń badacze różnych specjalności — 
filolodzy,  historycy, historycy sztuki, historycy filozofii  i inni, a także różnych okresów — starożytnicy, mediewiści i neola-
tyniści, ale ten wysiłek i osiągnięcia  bynajmniej nie przysłaniają  nowych potrzeb i dalszych możliwości badawczych. Z nich 
też zrodziła się w 1991 r. inicjatywa European Science Foundation zorganizowania serii trzech warsztatów i końcowego 
sympozjum poświęconych zagadnieniom pod wspólnym tytułem: The  Classical  Tradition  in the Middle  Ages and  the Renais-
sance. Z zaplanowanych na trzy lata spotkań pierwsze odbyło się we Florencji w 1992 r. i dotyczyło pojęcia i form  recepcji 
tekstów klasycznych. Materiały z tej dyskusji zostały opublikowane w 1995 r. (The  Classical  Tradition  in the Middle  Ages 
and  the Renaissance. Proceedings  of  the First  European Science Foundation  Workshop  on the Reception of  Classical  Texts,  ed. 
by C. Leonardi, B. M. Olsen, Spoleto 1995). Obecny tom jest rezultatem drugich warsztatów, które odbyły się w Londynie 
w 1992 r. Ich problematyka zgodnie z tytułem („Medieval and Renaissance Scholarship") w całości była poświęcona filolo-
giczno-historycznym studiom nad autorami antycznymi prowadzonym w okresie średniowiecza i renesansu. Taki zakres 
tematyczny mają  też wydane materiały, którym, co trzeba z uznaniem podkreślić, została nadana bardzo staranna oprawa 
edytorska, łącznie  z użytecznym materiałem ilustracyjnym. 

Zgodnie z formułą  warsztatów autorzy artykułów (są  to bowiem znacznie poszerzone wersje referatów)  skoncentro-
wali swoją  uwagę na średniowiecznych komentarzach do dzieł starożytnych. Zasadnicze przyczyny podjęcia dyskusji nad 
tym zagadnieniem wyjaśnił we wstępie do publikacji Birger Munk Olsen, którego zdaniem w badaniach nad dziejami 
krytyki tekstu w okresie średniowiecza i renesansu nadal pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia. Do tych lepiej poznanych 
należy przede wszystkim mechanizm tworzenia rękopiśmiennych kopii, w tym zjawisko powstawania przekazów kontami-
nowanych, tak bardzo dziś utrudniających  rekonstruowanie tekstów autentycznych. Nie wiadomo natomiast do jakiego 
stopnia kopiści i korektorzy byli zdolni do dokonywania poprawnych emendacji. Dotychczas na temat możliwości poznania 

Wydaje się, że nici ówczesnej polityki prowadziły do stołecznego grodu. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pierwsi Jagiellonowie przebywali 
w Krakowie bardzo rzadko. Może właśnie to było przyczyną  zaniechania przez ostatnich Jagiellonów regularnych objazdów po terenie swego państwa? 
1 7 Kwart. Hist. 94 [właściwie: 93], 1986, s. 496. 
1 8 Praca J. Kurtyki doczekała się już recenzji T. Jurka na łamach Kwart. Hist. 105, 1998, s. 129-132. Książka  ta była również przedmiotem dyskusji 
w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 14 XII 1998 r. (z wprowadzeniem do dyskusji J. Wroniszewskiego). 


