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badań przed ugodą  z 1343 r. obejmowało ono znaczne obszary położone na północ od ustalonej wówczas granicy. Ukazuje 
to stałą  tendencję w polityce Zakonu wobec Mazowsza, która polegała na przejmowaniu lepiej zagospodarowanych ziem 
mazowieckich. Trzeci problem dotyczy organizacji obrony stałej wczesnośredniowiecznego państwa polskiego, a w szczegól-
ności jego prowincji mazowieckiej. Z badań autorki wynika, że objęte rozważaniami analitycznymi wały podłużne nie stano-
wiły jednolitego systemu pod względem czasu ich budowy i przypisywanych im funkcji.  Obiekty wzniesione przez stronę 
mazowiecką  w okresie od drugiej połowy XI po pierwszą  połowę XIII w. służyły do obrony północnego Mazowsza przed na-
jazdami plemion pruskich. Pozostałe umocnienia podłużne zostały zbudowane przez stronę krzyżacką  w drugiej połowie 
XIV w. w celu obrony państwa zakonnego przed najazdami litewskimi. 

Praca Elżbiety Kowalczyk ze względu na pionierski charakter i bogactwo zebranego materiału źródłowego jest nie-
zwykle cenną  pozycją.  Korzystanie z niej ułatwiają  liczne mapy, tablice, rysunki i ilustracje. Pogłębia ona naszą  dotychcza-
sową  znajomość średniowiecznych dziejów Mazowsza i pobudza do podjęcia dalszych interdyscyplinarnych badań mediewi-
stycznych. Będą  one mogły objąć  oprócz granic politycznych także granice kulturowe i etniczne. 

Mariusz  Weber 
Poznań 

Rycerstwo Europy Środkowo-Wschodniej  wobec idei  krucjat,  red. Wojciech Pe 11 z, Jarosław 
D u d e k , Uniwersytet Zielonogórski — Historia 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Zielona Góra 2002, ss. 166, Zusammenfassung. 

Prezentowany tom stanowi plon sesji naukowej, którą  8 XI 1999 r. zorganizował Zakład Historii Starożytnej i Średnio-
wiecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego). Zaprezentowane 
w książce  prace historyków reprezentujących  kilka ośrodków mediewistycznych w Polsce (Poznań, Toruń, Częstochowa, 
Szczecin, Gdańsk, Kielce i Zielona Góra) koncentrują  się głównie na zagadnieniu udziału rycerstwa Europy środkowo-
wschodniej w ruchu krucjatowym. Warto od razu zaznaczyć, że uwagę autorów tomu zajęły nie tyle wyprawy do Ziemi Świę-
tej, co przede wszystkim ideologia krzyżowa i jej konsekwencje dla tej części kontynentu. 

W polskiej literaturze historycznej wydarzenia związane  z ruchem krucjatowym nie cieszyły się szczególną  popularno-
ścią  — można wskazać tylko pojedyncze artykuły poświęcone ideologii krzyżowej (A. Gieysztor, A. F. Grabski) czy liczniej-
sze prace na temat polskich uczestników wypraw do Ziemi Świętej (R. Grodecki, M. Mendys, B. Włodarski, A. F. Grabski, 
B. Zientara, M. Gładysz)1. Recenzowana publikacja pomnaża ten niezbyt bogaty dorobek i wzbogaca wiedzę o ruchu kru-
cjatowym w środkowej i wschodniej Europie. 

Pierwszym referatem  zamieszczonym w zbiorze jest artykuł Karola Olejnika (Poznań) Wyprawy  krzyżowe  w średnio-
wiecznych źródłach  polskich  (s. 7-15). Zebranie i zinterpretowanie przez tego badacza informacji  o wyprawach do Ziemi 
Świętej w polskich źródłach doprowadziło po pierwsze do wykazania pewnej ewolucji w materiale źródłowym, po drugie zaś 
że i ta cecha pozostaje w zgodności z trendami, które można zauważyć w piśmiennictwie zachodnioeuropejskim. O ile bo-
wiem w najwcześniejszych zapisach źródłowych (zwłaszcza Galla Anonima i Wincentego Kadłubka) K. Olejnik dostrzega 
pełne poparcie idei zbrojnego nawracania pogańskich sąsiadów  Polski, to w Rocznikach  Jana Długosza (np. gdy potępia hu-
sytów za grzechy odstępstwa od prawowitej wiary, ale też wyraża z tego powodu żal i nadzieję, że zejdą  ze złej drogi) autor 
odnajduje ziarno wątpliwości.  Warto zauważyć, że prawdziwym pokłosiem intelektualnym, pogłębioną  refleksją  nad krucja-
tami stały się w Polsce dzieła takich twórców, jak Stanisław ze Skarbimierza (np. De bellis  iustis), Paweł Włodkowica (np. 
Tractatus  depotestatepapae  et imperatoris  respectu infidelium)  czy Jakub z Paradyża. 

Kolejną  pracą  jest artykuł Krzysztofa  Benyskiewicza (Zielona Góra) Rycerstwo polskie  wobec pogan i pogaństwa w XI-
-XIII  wieku  (s. 17-37). W wyniku analizy źródeł i literatury autor doszedł do konkluzji, że chrześcijaństwo w Polsce nie na-
potkało silnego oporu ze strony sił zachowawczych. Nową  wiarę wprowadzano rozważnie, nie powodując  zatargów we-
wnętrznych. Decydującym  okresem dla pozytywnej asymilacji chrześcijaństwa były czasy Bolesława Chrobrego, gdy odejście 

1 R. Grodecki, Polska  wobec idei  wypraw krzyżowych,  „Przegląd  Współczesny", 2, 1923, nr 18, s. 112 n.; M. Mendys, Udział  Władysława  II  w krucja-
cie r. 1147, „Roczniki Zakładu Naukowego im. Ossolińskich", 1/2, Lwów 1927/1928, s. 399-434; B. Włodarski, O udziale  Polski  w wyprawie krzyżowej 
Andrzeja  II  w 1217 roku,  Kwart. Hist., 38, 1924; A. Gieysztor, Przemiany ideologiczne  w państwie pierwszych Piastów a wprowadzenie  chrześcijaństwa, 
w: Początki  państwa polskiego.  Księga  Tysiąclecia,  red. K. Tymieniecki, t. 2, Poznań 1962, s. 165 n.; tenże, Ideowe  wartości kultury  polskiej  X-XI  w., 
Kwart. Hist., 67, 1960, s. 925 n.; A. F. Grabski, Polska  wobec idei  wypraw krzyżowych  na przełomie  XI  i XII  wieku,  Zap. Hist., 26, 1961, z. 4, s. 37-63; 
tenże, Polska  w opiniach obcych X-XIII  w., Warszawa 1964; B. Zientara, Bolesław  Wysoki  — tułacz,  repatriant,  malkontent.  Przyczynek  do  dziejów  poli-
tycznych Polski  XII  wieku,  Przegl. Hist., 62,1971, s. 367-396; M. Gładysz, W  sprawie udziału  polskiego  księcia w II  krucjacie  jerozolimskiej  (1147-1149), 
w: Krzyżownicy,  kronikarze,  dyplomaci,  „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 4,1997, s. 33-52; tenże, Udział  Polski  w Vkru-
cjacie lewantyńskiej  (1217-1221),  w: Szlachta,  starostowie,  zaciężni, „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 5, 1998, s. 63-82; 
tenże, O zapomnianych polskich  krzyżowcach  — kilka  uwag na marginesie wypraw jerozolimskich  księcia Henryka  Sandomierskiego  i Jaksy  z Miechowa, 
w: Książęta,  urzędnicy,  złoczyńcy,  „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza", red. B. Śliwiński, nr 6,1999, s. 45-64; tenże, Zapomniani  krzyżowcy.  Pol-
ska wobec ruchu krucjatowego  w XII-XIII  wieku,  Warszawa 2002. 
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od pogaństwa, początkowo  powierzchowne, okazało się definitywne.  Zdaniem K. Benyskiewicza rycerstwo polskie odegrało 
niebagatelną  rolę w procesie krzewienia chrześcijaństwa, zwłaszcza w zmaganiach z pogańskimi plemionami ludów półno-
cy, zaznaczając  swoje miejsce w gronie „niosących  krzyż". Ponadto autor zauważył, że na tej drodze pojawiły się także jed-
nostki, które nawiązywały  do wzorców propagowanych przez ówczesne elity intelektualne i polityczne (Bolesław Wysoki czy 
Henryk Sandomierski). Zwrócił też uwagę, że przekazy narracyjne starały się wykreować bohaterów walk z „barbarzyńca-
mi", rysując  portrety dwóch Bolesławów — Chrobrego i Krzywoustego. Jednak tak rycerstwu, jak i książętom  polskim dale-
ko było do ideału „rycerza Chrystusowego". 

Marek Cetwiński (Częstochowa) w artykule Andrzej  z Morawicy  w pruskim  labiryncie. Na  marginesie „ Cudów  św. Stani-
sława"  (s. 39-46) przeprowadził krytyczną  analizę fragmentu  tekstu źródłowego Wincentego z Kielc odnoszącego  się do 
Andrzeja z Morawicy, (który podczas pruskiej krucjaty, podkładając  ogień pod dom pewnego bogatego Prusa, sam omal 
nie stracił życia w płomieniach i tylko modlitwa i wstawiennictwo św. Stanisława ocaliły go od śmierci). Wnioski wypływa-
jące  z analizy są  następujące:  średniowieczne autorytety głosiły, że wszelkie teksty należy czytać dosłownie i alegorycznie 
oraz odczytywać ich sens moralny i mistyczny. Przeprowadzenie przez M. Cetwińskiego takiej poczwórnej analizy opowieści 
0 przygodzie Andrzeja z Morawicy wskazało, iż Wincenty z Kielc dobrze uzasadniał idee krucjat polskim czytelnikom i słu-
chaczom. 

Artykuł Urszuli Świderskiej-Włodarczyk (Zielona Góra) Wpływ  idei  krucjat  na wzorzec osobowy polskiego  rycerza-
-szlachcica na przełomie  średniowiecza  i czasów nowożytnych2 (s. 47-58) jest próbą  odpowiedzi na pytanie, jakie zadania sta-
wiono przed polskimi średniowiecznymi rycerzami i nowożytnymi szlachcicami3. Autorka dochodzi do wniosku, że zasadni-
czo powinności te były tożsame. Od modelowych wojowników oczekiwano przywiązania  do religii chrześcijańskiej, władzy 
1 państwa, a w razie potrzeby złożenia za te wartości ofiary  życia, wypełnienia praktyk religijnych, realizowania wymogów 
związanych  z przykazaniami i Ewangelią.  U. Świderska-Włodarczyk dostrzegła też, że wzorzec osobowy rycerza-szlachcica 
nie zachowywał przez cały czas charakteru statycznego, ewolucyjne zmiany dyktowała bowiem ekonomia i polityka. W pier-
wszym okresie walka z niewiernymi nosiła znamiona walki zaczepnej i była prowadzona w imię aneksji terytorialnej i religij-
nej. W drugim ograniczała się przede wszystkim do obrony stanu posiadania, do zachowania wiary i niezawisłego bytu pań-
stwowego. Zdaniem autorki ukształtowany na tej podstawie wzorzec osobowy rycerza i szlachcica w pierwszym okresie fun-
kcjonował na zasadzie monopolu. Z biegiem czasu wyrosły obok niego wzorce konkurencyjne, odnoszące  się do doskonałe-
go dyplomaty, senatora, dworzanina i ziemianina. Żaden z nich jednak nie wykluczał służby militarnej i gotowości do po-
święcenia, jeśli taka potrzeba stałaby się aktualna. 

Następnym referatem  jest artykuł Mikołaja Gładysza (Gdańsk) Wyprawa  jacwińska Kazimierza  Sprawiedliwego  w relacji 
mistrza Wincentego.  Przyczynek  do  recepcji haseł krucjatowych  w XII-wiecznej  Polsce4 (s. 59-67). Autor po szczegółowym 
przeanalizowaniu zwycięskiej wyprawy księcia Kazimierza Sprawiedliwego na Jacwież, (do której doszło zimą  1192 lub 
1193 r., i która miała na celu pacyfikację  plemion jacwińskich nękających  łupieżczymi najazdami północno-wschodnie tere-
ny Polski) przyjmuje, że w Kronice  Kadłubka znalazły zastosowanie hasła krucjatowe, rozprzestrzeniające  się w Europie 
szczególnie silnie po upadku Jerozolimy w 1187 r. Słusznie zauważył też, że dla polskiego rycerstwa naturalne pole do prak-
tycznej realizacji haseł krucjatowych stwarzały wojny z pogańskimi sąsiadami:  Pomorzanami, Prusami i Jacwingami. Arty-
kuł ten stanowi interesującą  próbę odczytania przekazu Kroniki  polskiej  mistrza Wincentego w kontekście programu krucja-
towego rycerstwa środkowoeuropejskiego w końcu XII i początkach  XIII w. 

Krystyna Zielińska-Melkowska (Toruń) w artykule Polskie  wyprawy krzyżowe  do  Prus w drugiej  połowie XII  i w pierwszej 
połowie XIII  w. na tle idei  krucjatowej  (s. 69-89) starała się ukazać i porównać dwa programy krucjatowe — ogólnoeuropej-
ski i polski, które jej zdaniem mają  równie wiele podobieństw, co różnic bo trudno porównywać skalę wypraw do Ziemi 
Świętej z lokalną  sprawą  chrystianizacji Prusów. Jeżeli chodzi o analogie, to Autorka zwróciła uwagę na fakt,  że najbardziej 
znamienne jest negatywne zakończenie obu tych akcji, pozostające  w sprzeczności ze szlachetnymi ideałami, które legły 
u ich podstaw. Podobnie jak krucjaty do Ziemi Świętej zakończone całkowitą  klęską,  także i polskie wyprawy krzyżowe do 
Prus miały smutny finał,  bowiem zarówno ekspedycje zbrojne, jak i pokojowa praca misyjna, prowadzona z inspiracji 
książąt  i biskupów polskich, niewiele zdziałały. Skuteczne okazały się dopiero krwawe boje Krzyżaków oraz ich niezawod-
nych pomocników — kolonistów z zachodniej Europy. 

Artykuł Joachima Zdrenki (Zielona Góra) Pielgrzymki  książąt  pomorskich  do  Ziemi  Świętej  i Rzymu w latach 1392/1393 
i 1406/14075  (s. 91-101) — z racji słabo oświetlonego w źródłach i bałamutnie przedstawionego w literaturze przedmiotu 
zagadnienia pielgrzymek książąt  pomorskich — zasługuje na szczególną  uwagę. Rezultatem dociekań jest stwierdzenie, że 
na przełomie XIV i XV w. dwie próby pielgrzymowania do Ziemi Świętej podjęli książęta  pomorscy. Jedną  z nich rozpo-
częli w sierpniu 1392 r. książę  Warcisław VII i książę  wołogojski Warcisław VIII, jednak po zachorowaniu pierwszego 
z nich na Węgrzech, dalej wyprawę kontynuował tylko Warcisław VIII, który w maju 1393 r. wyruszył z Wenecji i wrócił na 
Pomorze w końcu tego roku lub nieco później. Autor z braku źródeł nie precyzuje jednak czy Warcisław VIII dotarł do Je-

2 Zob. także U. Świderska, Kultura  rycerska  w średniowiecznej  Polsce, Zielona Góra 2001. 
3 Na s. 47, przyp. 4 Autorka pomyliła tłumacza Kroniki  Galla Anonima — zamiast R. Grodeckiego podano R. Grabskiego. 
4 Tezy zaprezentowane w tym referacie  znajdują  szersze rozwinięcie w innej pracy tego badacza, zob. M. Gładysz, Zapomniani  krzyżowcy.  Polska  wo-
bec ruchu krucjatowego  w XII-XIII  wieku,  Warszawa 2002. 
5 Jest to nieco zmieniona wersja pracy tego badacza z 1995 r. zob. J. Zdrenka, Die Pilgerfarten  derpommerschen  Herzöge  ins Heilige  Land  in den  Jah-
ren 1392/1393  und  1406/1407,  „Baltische Studien", 81,1995, s. 7-17. 
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rozolimy, nie wyklucza jednak możliwości, że w drodze powrotnej odwiedził on Rzym. Druga pielgrzymka Warcisława VIII 
według J. Zdrenki rozpoczęła się po 14 X 1406 lub na wiosnę 1407 r. i jego zdaniem najprawdopodobniej nie osiągnęła  celu 
jakim było dotarcie do Jerozolimy, gdyż podróż zakończono we Włoszech stawieniem się w Rzymie u papieża Grzegorza 
XII, który ofiarował  księciu złotą  różę. 

Lucyna Turek-Kwiatkowska (Szczecin) w pracy Idee  wypraw krzyżowych  w historiografii  pomorskiej  (s. 103-111) docie-
kała, w jakim stopniu idea wypraw krzyżowych wpływała na kształtowanie się modelu rycerza na przykładzie możnych po-
morskich. Jej zdaniem dawni panowie słowiańscy nie zaadaptowali nowego modelu rycerstwa, czuli się bowiem w tym 
ustroju feudalnym  jak homini novi, nieznający  etosu zachodniego rycerza. Autorka zauważyła też, że napływowa szlachta 
nie przyniosła na Pomorze ducha rycerskiego i nie była tematem chansons de  gestes,  lecz stanowiła grupę dekadentów, któ-
rzy szukali źródeł utrzymania. To właśnie na Pomorzu wykształciła się szlachta o niskich instynktach, tu powstało raubrit-
terstwo, nie odbywały się turnieje. Z drugiej strony L. Turek-Kwiatkowska zauważa, że ten niedostatek rycerskości pomor-
scy możni, a także ich władcy nadrabiali pielgrzymkami do Jerozolimy, a kiedy z końcem XV w. idea krucjat do Jerozolimy 
upadła namiastką  pielgrzymki do Ziemi Świętej stały się specjalne kaplice jerozolimskie. Na Pomorzu powstało wówczas 
wiele miejsc słynących  z cudów. 

Zagadnieniem krucjat jednego z władców średniowiecznych zajął  się Wojciech Iwańczak (Kielce) w referacie  Krucjaty 
Jana  Luksemburskiego  (s. 113-121). Autor ukazał aktywność Jana Luksemburskiego uczestniczącego  w pierwszej połowie 
XIV w. w wyprawach krzyżowych na tereny północno-wschodniej Europy, tj. do Prus i Litwy, obszarów gdzie można jeszcze 
było spotkać pogan. Również i w tym przypadku widoczne są  polityczne i wojskowe aspekty krucjat, w których czynnie 
udział brał król czeski. Jan Luksemburski wziął  udział w trzech takich przedsięwzięciach. W pierwszym, zorganizowanym 
na przełomie lat 1328-1329 współ z zakonem krzyżackim król czeski nie poniósł większych strat. Druga krucjata króla cze-
skiego z przełomu lat 1336/1337 skończyła się nieszczęśliwie, gdyż w drodze powrotnej zachorował we Wrocławiu na oczy, 
trzecia zaś z lat 1344/1345 (w doborowym składzie — ponad 200 książąt  i panów) także zakończyła się fiaskiem.  We wszyst-
kich tych wyprawach ważnym czynnikiem była pogoda, która w sposób istotny wpływała na ich przebieg. Artykuł ten stano-
wi interesującą  próbę ukazania złożonego zjawiska polityczno-kulturowego, jakim były wyprawy pruskie pierwszej połowy 
XIV w. 

Artykułem wskazującym  na militarne i polityczne aspekty krucjat jest referat  Wojciecha Peltza (Zielona Góra) Krzy-
żowcy w Europie północno-wschodniej  (s. 123-130), ukazujący  okoliczności i przebieg wypraw krzyżowych pod patronatem 
Rzymu przeprowadzonych do połowy XIII w. w ziemiach północno-wschodniej Europy, tj. Liwów, Estów, Bałtów i Rusi-
nów. Autor zauważył, że do lat pięćdziesiątych  XIII w. Ruś nie stała się głównym obiektem polityki inspirowanej przez Ko-
ściół w Europie wschodniej. Traktowano ją  raczej jako rywala w objętym akcją  misyjną  kraju Liwów i Estów. Pojawienie się 
łacinników i ich dążeń  do rozszerzenia panowania nad wschodnim Bałtykiem, jak słusznie dowodzi W. Peltz, tylko zaostrzy-
ło rywalizację między księstwami Rusi północno-wschodniej a krzyżowcami. Ponadto autor przedstawił wyprawy zbrojne 
krzyżowców na ziemie Liwów, Estów i Rusinów oraz skuteczne walki odwetowe tychże w pierwszej połowie XIII w. Warto 
zauważyć, że zwycięstwa ruskie nad siłami obozu katolickiego doprowadziły do zahamowania akcji krzyżowców na wschód, 
której celem miało być zajęcie Nowogrodu i być może chrystianizacja całej Rusi wedle rytu łacińskiego. Nie ustały co praw-
da wysiłki kurii, zmierzające  do ustanowienia kurateli łacińskiej nad Rusią,  ale nie przybrały one już formy  pochodów krzy-
żowych. 

W pracy Ilony Czamańskiej (Poznań) Aspekty  ruchu krucjatowego  na Węgrzech  w XI-XV  wieku  (s. 131-138) można zau-
ważyć, jak w miarę oddalania się w kierunku zachodnim i północnym od szlaku pątniczego  do Jerozolimy następowały prze-
miany w krzewieniu idei krucjat i jaki wyraz nadawała ona praktyce politycznej. Autorka na przykładzie państwa węgier-
skiego — z racji położenia objętego akcją  zachodnioeuropejskich krzyżowców — ukazała łączenie  się dwóch aspektów ru-
chu krucjatowego, gdyż miejscowi władcy, którym bliska była idea wypraw do Ziemi Świętej, ostatecznie zdecydowali się re-
alizować misję wśród Kumanów. To już osobliwość pojmowania idei krucjat w warunkach środkowoeuropejskich. I. Cza-
mańska wykazała też, że krucjaty miały wpływ na wszystkie niemal dziedziny życia na Węgrzech, jednak szansa, jaką  dawał 
ruch krucjatowy organizowany w interesie Węgier, nie została przez nie do końca wykorzystana. Ta heroiczna epoka kru-
cjat odegrała jednak ogromną  rolę po rozpadzie państwa węgierskiego. 

Artykuł Jarosława Dudka (Zielona Góra) Postawa arystokracji  bizantyńskiej  wobec idei  krucjat  w drugiej  połowie XI  wie-
ku  (s. 139-159) wskazuje, jaki oddźwięk znajdowała w Bizancjum, a więc na głównym szlaku wypraw palestyńskich, ideolo-
gia i działalność krucjatowa. Praca jest próbą  scharakteryzowania postawy wyższych warstw społeczeństwa bizantyńskiego 
wobec fenomenu  początków  ruchu krucjatowego. Autor przedstawił szeroko rozumianą  aktywność dyplomatyczną  cesarza 
bizantyńskiego Aleksa I Komnena (1081-1118) popierającego  idee krucjatowe oraz czynniki wpływające  na wstrzemięźliwą 
reakcję arystokratycznych środowisk Bizancjum na plany dużych grup krzyżowców, kolejno napływających  na tereny Cesar-
stwa w latach 1096-1101. Autor dowodzi, że cesarzem i jego najbliższymi współpracownikami kierowały przede wszystkim 
dążenia  do umocnienia autorytetu nowej dynastii. Podkreślił też, iż rządy  Aleksego I Komnena walnie przyczyniły się do 
odrodzenia mocarstwowego statusu Bizancjum. Uwypuklenie w tym procesie udziału obcych, zwłaszcza łacińskich elemen-
tów, było zdaniem autora nie tylko niedogodne z propagandowego punktu widzenia, ale również sprzeczne z zasadniczą  po-
stawą  arystokracji bizantyńskiej z drugiej połowy XI w., szczególnie obawiającej  się lewantyńskich aspiracji ambitnych feu-
dałów normańskich. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

Zdzisław Pentek (Poznań) w artykule Umocnienie  się państwa bułgarskiego  w czasach III  wyprawy krzyżowej.  Fryderyk 
Barbarossa i rycerstwo środkowoeuropejskie  na Bałkanach  (s. 159-163) prezentuje wypadki, jakie nastąpiły  w tej części 
Bałkanów w okresie III krucjaty do Ziemi Świętej. Autor skoncentrował się przede wszystkim na ukazaniu okoliczności 
i skutków dłuższego pobytu wojsk niemieckich Fryderyka Barabarossy (i rycerstwa środkowoeuropejskiego) na terenie Tra-
cji, co powstrzymywało pojawienie się na tym obszarze poważniejszych sił bizantyjskich Izaaka II, które zostałyby skierowa-
ne przeciwko Bułgarii. W ten sposób państwo bułgarskie czując  się bezpieczne, mogło umacniać odzyskaną  niepodległość, 
dając  jednocześnie dowód międzynarodowego uznania. Według Z. Pentka splot wydarzeń związanych  z przemarszem Fry-
deryka przez Bałkany przyczynił się do zaprowadzenia nowego ładu politycznego, który definitywnie  ujawnił dość wątpliwą 
już hegemonię Bizancjum na ziemiach bałkańskich. Autor dostrzega też skutki długofalowe  tego zajścia. Zrzucenie bowiem 
zależności bizantyjskiej otworzyło przed Bułgarią  możliwości rekonstrukcji nie tylko dawnych struktur administracyjnych 
i politycznych, ale także wydobycie bogactwa kulturowego Bułgarii. W ten sposób udział rycerstwa środkowoeuropejskiego 
w wyprawie Fryderyka Barbarossy do Palestyny przyczynił się do istotnych zmian politycznych na mapie ówczesnej Europy. 

W recenzowanym tomie, jak to często bywa w pracach zbiorowych, autorzy prezentują  dość zróżnicowany wachlarz 
problemów, trudno więc oczekiwać z góry przyjętej specyfiki  zagadnień, które wyznaczałyby oś syntezy. Ta różnorodność 
tematów i ujęć, w pewnym stopniu wpisuje się jednak w swego rodzaju spójny obraz: zainteresowania autorów zbioru objęły 
spełnianie się idei krucjatowej w Europie środkowej i wschodniej. Rozważają  oni wydarzenia rozgrywające  się na obszarze 
od Morza Czarnego po Zatokę Fińską  i od Bizancjum po Ruś północno-wschodnią.  Takie ujęcie pozwala wyjaśnić wiele 
kwestii, np. dostrzega się w ten sposób styk dwóch aspektów ruchu krucjatowego (lewantyńskiego i środkowoeuropejskie-
go), a zarazem odmienność praktyki odwołującej  się do ideologii krzyżowej w różnych stronach Europy i Bliskiego Wscho-
du. W sumie recenzowany tom przynosi wiele nowych spostrzeżeń dotyczących  idei krucjat. Jest to pozycja wartościowa 
i przydatna wszystkim badaczom dziejów wypraw krzyżowych, także historykom zajmującym  się polityką,  społeczeństwem 
i kulturą  tego okresu. Wiele artykułów otwiera nowe perspektywy badawcze — przypomnieć wystarczy postulaty wysunięte 
np. przez J. Dudka, W. Iwańczaka, K. Olejnika, J. Zdrenkę. Aby jednak mogły one zostać zrealizowane powinno się szerzej 
upowszechnić podjętą  problematykę. 

Gerard  Kucharski 
Kalisz-Poznań 

Jana N e c h u t o v a , Latinska  literatura  ceského  stredoveku  do roku 1400, Nakladatelstvî 
Vysehrad, Praha 2000, ss. 365. 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać co do przydatności opracowywania syntetycznych ujęć historii średniowiecznej 
literatury poszczególnych państw europejskich. Prace takie zawsze spotykają,  się ze sporym zainteresowaniem, także poza 
granicami państw, w których powstały i których w pierwszej kolejności dotyczą.  Truizmem jest stwierdzenie niezwykle sze-
rokiego stopnia oddziaływania w średniowiecznym świecie literatury spisanej w ogólnoeuropejskiej lingua Latina. Z rado-
ścią  więc także i polski czytelnik powinien przyjąć  wiadomość o najnowszej publikacji, zasłużonego dla badań nad średnio-
wieczną  literaturą  łacińską,  filologa  z Uniwersytetu w Brnie, Jany Nechutowej. 

Jej omawiana tu praca jest nieco przeredagowaną  i rozszerzoną  w aspekcie chronologicznym kontynuacją  akademic-
kiego skryptu opublikowanego w roku 1997 (Cesko-latinska  literatura  stredoveku  do  roku  1300). 

Ramy chronologiczne rozprawy zakreślają  najstarsze czeskie legendy hagiograficzne  z końca X stulecia oraz przełom 
XIV i XV wieku, a więc moment poprzedzający  wystąpienie  Jana Husa, który zaciążył  nie tylko na historii Czech, ale także 
na dziejach czeskiej i czesko-łacińskiej literatury. Ma niewątpliwie  rację autorka, pisząc  w Epilogu, iż literatura XV stule-
cia z jej specyfiką  (wczesny humanizm, devotio  moderna,  reformacja)  potrzebować będzie oddzielnego omówienia, możli-
wego dopiero po zintensyfikowaniu  badań nad literaturą  tego okresu. Autorka stojąc  przed wyborem między opublikowa-
niem okrojonej wersji syntezy a ewentualnym odłożeniem publikacji do czasu pojawienia się dalszych opracowań literatury 
czesko-łacińskiej ostatniego stulecia postąpiła  słusznie, dając  nam już teraz długo oczekiwane kompendium. 

Rozprawa dzieli się na dwie części omawiające  dzieje literatury czesko-łacińskiej do końca XIII w. oraz oddzielnie po-
traktowaną  wytwórczość piśmienniczą  epoki luksemburskiej. W obu częściach autorka zastosowała podobny schemat, ko-
lejno analizując  w odrębnych rozdziałach: hagiografię,  historiografię,  poezję z pieśniami, homiletykę oraz — co stanowi 
pewne novum w tego typu opracowaniach — dyplomatykę (ze szczególnym uwzględnieniem formularzy)  i jej związki  z reto-
ryką.  W części drugiej dodatkowo pojawiają  się rozdziały analizujące  literaturę wyrosłą  w kręgu założonego w 1348 r. Uni-
wersytetu praskiego, poezję świecką  oraz piśmiennictwo kręgu kościelno-reformatorskiego  z uwzględnieniem poprzedni-
ków Jana Husa. Ponadto pojawia się tu kilka rozdziałów omawiających  dzieła poszczególnych autorów, mających  szczegól-
ne znaczenie dla dziejów XIV-wiecznej literatury czeskiej: Bartłomieja z Chlumce, Jana ze Środy (Stredy), czy cesarza Ka-
rola IV. Niestety w przypadku dwóch ostatnich Autorka nie zdążyła  już spożytkować ustaleń Bernda-Ulricha Hergemöllera 
(Cogor  adversum  te. Drei Studien  zum literarisch-theologischen  Profil  Karls  IV  und  seiner Kanzlei,  Warendorf  1999, por. rec. 
T. Jasińskiego, „Roczniki Historyczne", 66, 2000, s. 254-255), który dzięki pomysłowej analizie źródłoznawczej wykazał, że 


