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na redakcja z 23 VIII 1268 r.), który genetycznie nawiązywał  do 
przywileju żydowskiego ks. austriackiego Fryderyka II z 1 VII 
1244 r. (do niego nawiązywały  też przywileje króla węgierskiego 
Beli IV z 7 XII 1251 r. oraz samego Przemysła Ottokara II z 8 
III 1255 r.). Dokument cesarza Fryderyka II dla Żydów wiedeń-
skich z 1238 r. w genezie przywileju kaliskiego nie miał więk-
szego znaczenia. 

Przywilej Bolesława Pobożnego z 1264 r. odegrał ważną  rolę 
w kształtowaniu ustawodawstwa żydowskiego Śląska  i Polski. Spo-
śród czterech wydanych przywilejów śląskich  zachowały się tek-
sty dwóch, wystawionych przez książąt  Bolka I z 1295 r. i Hen-
ryka III głogowskiego z 1299 r. Natomiast tylko ze wzmianek 
w dokumencie Bolka I znane są  przywileje Henryka IV Prawego 
i Henryka V Brzuchatego. Jak wykazała analiza Z. Kowalskiej, 
oba zachowane przywileje śląskie  opierały się na przywileju wiel-
kopolskim z 1264 r. oraz czeskim z 1268 r., być może za pośred-
nictwem nie istniejącego  dzisiaj, powstałego na Śląsku  wcześniej-
szego przywileju żydowskiego. Do aktu Bolesława Pobożnego od-
woływało się też późniejsze średniowieczne i nowożytne usta-
wodawstwo w sprawach żydowskich w Polsce i na Litwie. 

Precyzyjne wywody Z. Kowalskiej istotnie przyczyniają  się 
do wyjaśnienia genezy i znaczenia wielkopolskiego i śląskich  przy-
wilejów żydowskich, a osadzenie w szerokim kontekście środko-
woeuropejskiego ustawodawstwa żydowskiego pozwala na zro-
zumienie występujących  w nich tendencji i zależności. 

W.  M. 

Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, 
tomi III fasciculus  tertius: Acta spuria et addita-
menta inde ab anno MCCXXXI usque ad annum 
MCCXL, ed. Gustav F r i e d r i c h , Zdenek K r i -
s t e n , Jan B y s t r i c k y , Universitas Palackiana 
Olomucensis, Olomucii MM. 

Wolno ale konsekwentnie posuwają  się prace wydawnicze 
nad dokumentami czeskimi epoki Przemyślidów, rozpoczęte na 
początku  ubiegłego stulecia przez Gustawa Friedricha. W trzy 
lata od ukazania się indeksów i dodatków, które zamknęły 
edycję tomu piątego,  otrzymujemy trzeci zeszyt tomu trzeciego, 
obejmującego  materiał dyplomatyczny z lat 1231-1240. Wydany 
został on przez Jana Bystrickiego staraniem Katedry Historii 
Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, co stanowi pewien wy-
jątek,  gdyż prace nad kontynuacją  kodeksu prowadzone są  w Brnie. 
W wydawnictwie znalazło się 18 dyplomów uznanych za falsyfi-
katy oraz prawie 40 dokumentów autentycznych, w przewadze 
papieskich i innych wystawców zagranicznych (część z nich, mar-
ginalnie odnoszących  się do historii Czech, zgodnie z przyjęty-
mi wcześniej zasadami opublikowano jedynie w formie  rege-
stów). Zeszyt zawiera ponadto wykaz wystawców i odbiorców 
dokumentów dla całego tomu trzeciego, konkordancję nume-
rów z wydawnictwami Regesta Bohemiae et Moraviae  Josefa 
Emlera i Codex  diplomaticus  et epistolarius  Moraviae  Antonina 
Bocka oraz bibliografię  prac cytowanych w skróconej formie 
w nagłówkach. Zgodnie z zasadami przyjętymi już w publikacji 
dodatków do czwartego tomu w aneksach umieszczono próbki 
duktu pisma wszystkich pisarzy z kancelarii króla Wacława I, 
margrabiego morawskiego Przemysła, biskupich oraz wybra-
nych wystawców duchownych i świeckich. Aneks II zawiera re-
produkcje wszystkich zachowanych pieczęci z tego okresu. Zau-

ważyć trzeba jednak, że prezentowane wydawnictwo nie zawie-
ra niestety indeksów i pomija glosy, w które zaopatrzone były 
zeszyty uzupełniające  do tomów IV i V. Nie wiadomo, czy wy-
dawca zrezygnował zupełnie z ich opublikowania. 

Na marginesie warto dodać, że od 1999 r. trwają  inten-
sywne prace nad dalszymi tomami kodeksu dyplomatycznego, 
który ma zostać doprowadzony do roku 1310. W celu przyspie-
szenia i koordynacji działań zreorganizowano zespół edytorski 
i powołano radę CDB, na której czele stanął  prof.  Miroslav 
Flodr. Tom VI obejmujący  okres od momentu śmierci Przemy-
sła Otokara II pod Suchymi Krutami w sierpniu 1278 r. do ob-
jęcia rządów  przez Wacława II w 1283 r., opracowywany przez 
Z. Svitaka, J. Krejcikovą  i H. Krmickovą,  jest już w fazie  końco-
wej i znalazł się nawet w zapowiedziach wydawniczych na rok 
2000. Biorąc  jednak pod uwagę fakt,  że wydanie wzbudziło sze-
reg krytycznych uwag recenzentów, z pewnością  trafi  on do 
rąk  zainteresowanych ze sporym opóźnieniem. Prace nad to-
mem VII, obejmującym  cały okres panowania Wacława II (1283-
-1305), ze względu na rozmiary materiału dyplomatycznego 
przysporzą  chyba najwięcej problemów. Ma on zostać podzielo-
ny na trzy części, a granice wewnętrzne podziałów wyznaczą 
daty 1289 i 1297. Tom VIII, którego opracowaniem zajmuje się 
K. Maraz obejmie dokumenty z okresu od wygaśnięcia dynastii 
Przemyślidów po wstąpienie  na tron czeski Jana Luksembur-
skiego. Odrębny tom edycji poświęcony zostanie obszernemu 
materiałowi zawartemu w formularzach  dyplomatycznych, udo-
stępnionych jak dotąd  w rozproszonych i przestarzałych wyda-
niach z końca XIX i początku  XX wieku. 

M.  P. 

Janusz T r u p i n d a, Ideologia  krucjatowa  w Kronice 
Piotra  z Dusburga, (Peribalticum Meridionale. Bał-
towie, Germanie i Słowianie w średniowieczu i we 
wczesnej epoce nowożytnej, vol. 1), Officina  Ferbe-
riana, Gdańsk 1999, ss. 237. 

W polskiej mediewistyce widoczne jest od pewnego czasu 
ożywienie zainteresowań dziejami krucjat i ich różnorodnymi 
refleksami  na ziemiach polskich. Po części wynika to z przyswo-
jenia zgłaszanych od niemal czterdziestu lat postulatów trakto-
wania zakonu krzyżackiego nie tylko jako wrogiego wobec Pol-
ski organizmu państwowego, ale także jako wspólnoty religijnej 
wyrosłej z ruchu krucjatowego. Realizacja tych postulatów wy-
maga także nowego spojrzenia na zabytki historiografii  krzy-
żackiej, uwzględniającego,  poza klasyczną  problematyką  źród-
łoznawczą,  także ich wymowę ideologiczną  i związek  ze współ-
czesnymi prądami  kulturalnymi i religijnymi. Praca Janusza Tru-
pindy wpisuje się w ten nurt badawczy. 

Postawione sobie przez Autora zadanie wybrane zostało 
trafnie.  Kronika Piotra z Dusburga jest pierwszym w dziejopi-
sarstwie krzyżackim tak pełnym przedstawieniem ideologii za-
konu, spisanym na tyle wcześnie, iż mogło wywierać wpływ na 
formację  żyjących  w XIV i XV w. pokoleń rycerzy zakonnych. 
Interesujący  jest też fakt  spisania dzieła nawiązującego  wyraź-
nie i świadomie do ideologii krzyżowej już po zakończeniu „kla-
sycznych" krucjat w Ziemi Świętej, świadczący  o trwałości pojęć 
ukształtowanych w trakcie walk na Lewancie. Słuszna jest też 
obrana przez Autora metoda badań polegająca  na śledzeniu nie 
tyle zapożyczeń z dzieł konkretnych dziejopisów wypraw do Zie-
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mi Świętej, co na badaniu obecności w Kronice poszczególnych 
wątków  ideologii krzyżowej. Tak przeprowadzona analiza poka-
zuje, że podstawowe składniki ideologii krucjat żyły własnym 
życiem, także w oderwaniu od znanych dzisiejszym badaczom 
tekstów źródłowych i stanowiły część formacji  intelektualnej 
i systemu wartości ludzi wykształconych żyjących  na przełomie 
XIII i XIV w. Spośród różnorodnych i zmieniających  się w cią-
gu kilku wieków funkcjonowania  pojęcia „świętej wojny" ele-
mentów ideologii krucjatowej Autor uznał za jej wyznaczni-
ki takie sprawy jak świadomość wypełniania przez krzyżowców 
boskiej misji, charakterystyczne dla ruchu krucjatowego formy 
religijności i przysługujące  wojownikom za wiarę odpusty. 

Z badań Autora wynika, że elementy ideologii krucjatowej 
były obecne już w źródłach krzyżackich, z których korzystał Piotr 
z Dusburga. Cenne jest zwrócenie uwagi na wymowę ideolo-
giczną  dokumentów krzyżackich znanych kronikarzowi. Jednak 
dopiero Piotr z Dusburga stworzył spójny obraz Zakonu Krzy-
żackiego jako otoczonej Bożą  opieką  wspólnoty walczącej  za 
wiarę. Wizja kronikarza zakonnego nie była zapożyczeniem z żad-
nego z dzieł kronikarzy krucjatowych, ale czerpała z tego same-
go zasobu pojęć. Okoliczność, iż poszczególne składniki ideolo-
gii krucjatowej sięgały korzeniami Starego Testamentu i myśli 
wczesnochrześcijańskiej, sprawiała, że dziejopis zakonny, podo-
bnie jak autorzy opisujący  krucjaty w Ziemi Świętej, nawiązy-
wał do tych samych motywów biblijnych czy wczesnochrześci-
jańskich (np. Machabeusze czy cudowne pojawianie się znaku 
krzyża). Idąc  za ustaleniami Marzeny Pollakówny, Autor po-
strzega dzieło Dusburga w kontekście różnorodnych działań re-
formatorskich  wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Uznanie 
kroniki za dzieło przemyślane i celowe inspiruje pytanie o adre-
sata, dla jakiego było ono przeznaczone. Nie rozstrzygając  tej 
kwestii definitywnie,  J. Trupinda wskazuje zarówno na przydat-
ność propagandową  tego dzieła w polemikach politycznych pro-
wadzonych przez państwo zakonne z jego adwersarzami, jak 
i na prawdopodobieństwo wykorzystania go dla kształtowania 
postaw braci, zwłaszcza dzięki sporządzonemu  wkrótce prze-
kładowi niemieckiemu. 

Praca J. Trupindy, wykazująca  dojrzałość ideologii krucja-
towej w kronice Piotra z Dusburga pobudza do dalszych badań 
nad obecnością  ideologii krucjatowej w innych, pisanych i iko-
nograficznych,  zabytkach krzyżackich. 

M.  S. 

Ryszard Skrzyn iarz , Zbiory  kazań w polskich 
księgozbiorach  okresu średniowiecza,  „Archiwa, Bib-
lioteki i Muzea Kościelne" 70, 1998, s. 247-260, Zu-
sammenfassung. 

R. Skrzyniarz na podstawie dotychczasowych badań zesta-
wił dane na temat rękopisów zawierających  materiały kazno-
dziejskie, znajdujących  się w średniowieczu w księgozbiorach na 
ziemiach polskich (przy czym zostały też uwzględnione niektó-
re biblioteki późnośredniowiecznego Śląska,  co w kontekście sfor-
mułowania tytułu uznać należy za problematyczne). Zaprezen-
towane informacje  odnoszą  się przede wszystkim do bibliotek 
kościelnych i klasztornych oraz księgozbiorów profesorów  Aka-
demii Krakowskiej. Dokładniej zostały przedstawione materia-
ły kaznodziejskie z bibliotek: kapituły krakowskiej, katedr 
w Krakowie i Gnieźnie, klasztorów benedyktynów na Łysej Gó-

rze, bożogrobców w Miechowie i dominikanów we Wrocławiu. 
Autor stwierdził szczególną  popularność kazań i homilii patry-
stycznych, a także dzieł Jakuba de Voragine, Peregryna z Opola 
i Konrada Waldhausena. Mimo ciekawych wyników uzyskanych 
przez R. Skrzyniarza, podkreślić należy ich fragmentaryczny 
charakter: Autor odwołuje się wyjątkowo  do średniowiecznych 
bądź  nowożytnych inwentarzy rękopisów, natomiast przede 
wszystkim korzysta z ustaleń literatury przedmiotu (jednak bez 
np. prac A. Brücknern), które ciągle  są  dalekie od kompletno-
ści; tylko wybiórczo uwzględnia zbiory zachowanych rękopisów 
średniowiecznych. Interesująca  byłaby też próba odpowiedzi na 
pytanie (z odwołaniem zwłaszcza do repertoriów J. B. Schneye-
ra), jak polska i śląska  spuścizna kaznodziejska sytuuje się na 
tle europejskim. Przegląd  zbiorów kazań opracowany przez R. 
Skrzyniarza należy więc potraktować jako ważny punkt wyjścia 
do dalszych studiów nad materiałami kaznodziejskimi. 

W.M. 

Wacława Sze l ińska , Ślązacy  w Uniwersytecie  Kra-
kowskim w XV  i XVI  wieku w świetle  ich książek  i księ-
gozbiorów,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kato-
wice 1997, ss. 51, 5. 

Uniwersytet Krakowski był w XV i XVI w. najczęściej wy-
bieranym przez Ślązaków  miejscem studiów. W latach 1400-
-1525 studiowało tu ok. 3500 osób ze Śląska,  tj. 14% wszystkich 
ówczesnych studentów krakowskich. Znaczna była też liczba 
profesorów-Ślązaków.  Problem ich obecności w Krakowie zo-
stał ukazany przez pryzmat zachowanych księgozbiorów. W. Sze-
lińska, która tą  pracą  nawiązała  do swoich wcześniejszych stu-
diów (Biblioteki  profesorów  Uniwersytetu  Krakowskiego  w XV 
i początkach  XXVI  wieku,  Wrocław 1966), wykorzystała zasoby 
bibliotek Jagiellońskiej w Krakowie, Uniwersyteckiej i Ossoli-
neum we Wrocławiu (przede wszystkim rękopisy i inkunabuły 
oraz krakowskie archiwalia uniwersyteckie). Na tej podstawie 
wyodrębniła grupę ok. 90 Ślązaków  (do pracy został dołączony 
ich wykaz w układzie chronologicznym), którzy byli właściciela-
mi ksiąg  albo kopistami rękopisów. 

Największy księgozbiór należał do Jana Sommerfelda  Star-
szego (ok. 250 dzieł), jako właściciele pokaźniejszych bibliotek 
wyróżnili się też Marcin Biem z Olkusza (ok. 150 ksiąg),  Michał 
Falkener z Wrocławia (ok. 90 ksiąg).  Wśród innych Ślązaków, 
których związek  z uczelnią  krakowską  odzwierciedlił się w księ-
gozbiorach, warto wspomnieć Wawrzyńca z Raciborza, Franci-
szka Krzyżowica, Mikołaja Tempelfelda  z Brzegu, Jana Isnera 
czy Jana Szelinga z Głogowa. Interesujące  są  spostrzeżenia Au-
torki dotyczące  cyrkulacji niektórych ksiąg  w zamkniętym gro-
nie śląskich  właścicieli, co jej zdaniem świadczy o istnieniu sil-
nych więzów solidarności grupowej wśród Ślązaków  aktywnych 
w krakowskim środowisku akademickim. Zachowane informac-
je na temat księgozbiorów bądź  same księgozbiory pozwoli-
ły Autorce na dokonanie przeglądu  ich zawartości treściowej, 
dzięki czemu czytelniejsze stają  się zainteresowania poszczegól-
nych właścicieli. 

W.  M. 


