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byli oni autorami kilku utworów z kręgu dworu cesarskiego. W związku  z tym w pracy J. Nechutovej zabrakło m.in. miejsca 
na omówienie jednego z dzieł wspomnianego Jana, Cogor  adversum  te. 

Pracę zamyka obszerna tabela grupująca  w chronologicznym ciągu  pomniki czeskiej literatury łacińskiej i jej niełaciń-
skich krewniaczek (starosłowiańskiej i niemieckiej). Zestawienie to uzupełniono odniesieniami do najważniejszych wyda-
rzeń czeskiej historii politycznej i kościelnej. Takie obrazowe przedstawienie z pewnością  ułatwi, nie tylko nieprofesjonal-
nemu czytelnikowi, lekturę książki.  Rozprawę uzupełnia obszerna licząca  38 stron bibliografia,  ujęta w dwa oddzielne wy-
kazy. Pierwszy zawiera informacje  o nowszych tłumaczeniach na język czeski (edycje łacińskie przywołane w samym tekście 
pracy zostały tu pominięte) oraz podstawową  literaturę przedmiotu dotyczącą  poszczególnych pomników literatury cze-
sko-łacińskiej. Drugi wykaz mieści pogrupowane tematycznie prace o charakterze bardziej ogólnym. Niestety bibliografia 
nie cytuje rozpraw przywołanych wcześniej w przypisach oraz edycji tekstów źródłowych (o tych ostatnich jest mowa w tek-
ście pracy), co niewątpliwie  utrudni trochę korzystanie osobom chcącym  szybko znaleźć podstawowe wskazówki bibliogra-
ficzne.  Przypisy zostały dołączone  na końcu książki,  co również nie jest rozwiązaniem  najwygodniejszym dla czytelnika. 
Z zadowoleniem należy natomiast przyjąć  indeks osób zawierający  nazwiska autorów średniowiecznych i antycznych (lub 
zwyczajowo przyjęte tytuły dzieł anonimowych) oraz współczesnych badaczy, na których prace powoływała się autorka 
w tekście. Te ostatnie, z przyczyn wyżej opisanych, w zdecydowanej większości odnoszą  się do stron bibliografii  i przypisów, 
co zmusza czytelnika do ciągłego  wertowania książki  w poszukiwaniu potrzebnych informacji. 

Pomimo drobnych niedogodności książka,  zwłaszcza dla czytelnika polskiego, będzie niezwykle użytecznym przewod-
nikiem po bogactwie średniowiecznej łacińskiej spuścizny literackiej naszego południowego sąsiada.  Jej pojawienie się po-
winno zaowocować też zintensyfikowaniem  dalszych badań w samych Czechach, co być może doprowadzi w przyszłości do 
powstania bardziej wyczerpującego  kompendium, obejmującego  swym zasięgiem także wiek XV. 

Wojciech  Baran-Kozłowski 
Poznań 

Marek C e t w i r i s k i , Śląski  tygiel.  Studia  z dziejów  polskiego  średniowiecza,  Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, ss. 318. 

Praca ta jest zbiorem w większości publikowanych już wcześniej tekstów autora w wydawnictwach o małych nakładach 
oraz niepublikowanych lecz wygłoszonych już referatów  na różnych spotkaniach naukowych. Te pierwsze autor poddał 
pewnym, niewielkim zmianom (tam, gdzie inni badacze wysunęli inne propozycje, M. Cetwiński pozostał jednak przy swo-
ich poglądach).  Zbiór jest częścią  zamierzonej śląskiej  trylogii, autor planuje bowiem opublikować jeszcze dwa tomy, które 
zawierać mają  rozprawy, częściowo już opublikowane, poświęcone światu Księgi  henrykowskiej  oraz problemom źródło-
znawczym i historiograficznym.  W ten sposób M. Cetwiński planuje przedstawić w pełni swoje poglądy  na to, czym był 
i czym dla nas jest średniowieczny Śląsk. 

Książka  składa się z czterech części tematycznych: 1. Imiona,  ludzie,  pokolenia,  2. Wokół  klasztorów  i świętych, 
3. Wzdłuż  podsudeckiej  drogi,  4. Władza  a społeczności lokalne,  ponadto z noty bibliograficznej  oraz wykazu skrótów używa-
nych częściej. Zaprezentowane w zbiorze artykuły i szkice poświęcone są  przede wszystkim przemianom społecznym, kultu-
rowym i etnicznym na Śląsku  w średniowieczu. Zebrane w książce  studia, jak twierdzi autor, są  rezultatem jego sprzeciwu 
wobec tradycyjnych poglądów  historiografii  na społeczeństwo średniowiecznego Śląska,  głoszących  o rodowej rzekomo 
strukturze śląskiego  rycerstwa. I tak pierwszym zaprezentowanym w książce  studium jest praca poświęcona podstawowym 
problemom identyfikacji  osób występujących  w źródłach. Chodzi m.in. o określenie liczebności warstwy rycerskiej na 
Śląsku,  czynnika istotnie wpływającego  na ludzkie zachowania i rodzaj społecznych więzi. Autor wykazał, iż te ostatnie 
w niewielkiej społeczności mają  zawsze charakter konkretnych kontaktów konkretnych jednostek. Jego zdaniem są  jakby 
bardziej intymne, mniej oficjalne,  choć czasem mogą  być zrytualizowane. Mając  świadomość, że ludzie są  przede wszystkim 
przedstawicielami konkretnego pokolenia wzrastającego  wśród krewnych i sąsiadów,  a przede wszystkim wśród rówieśni-
ków, M. Cetwiński przez porównanie z karierami rówieśników dość precyzyjnie ukazuje przedsiębiorczość i zdolności jed-
nostek. Ponadto przybliża mechanizmy średniowiecznych karier na Śląsku  oraz próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: na 
ile pokrewieństwo a na ile osobiste talenty były głównym czynnikiem kariery i czy zawsze jeden z tych czynników miał prze-
wagę. 

W książce  zaprezentowano też zagadnienia związane  z poglądem  o silniej początkowo,  a słabnącej  dopiero z czasem, 
władzy piastowskich książąt.  Autor przybliża też na ile istniała wówczas na Śląsku  administracja podobna do tej, jaką  zna-
my współcześnie. Uwidacznia również własną  refleksję  nad rolą  więzi sąsiedzkich,  klientarnych oraz nad istotą  śląskich  ka-
sztelanii i powstawaniem parafii.  Ponadto ukazuje prymat stosunków wewnętrznych, nie negując  jednak roli obcych koloni-
stów, która zdaniem M. Cetwińskieo, była różna w różnych częściach Śląska  — słabsza na Opolszczyźnie, silniejsza na Dol-
nym Śląsku.  To związane  z napływem niemieckich kolonistów zagadnienie zostało przez autora szczegółowo opracowane 
w jednym ze studiów poświęconym drodze podsudeckiej, szlakowi dzięki któremu następował szybszy ich napływ. Autor 
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ukazał genezę i znaczenie tej drogi dla wymiany dóbr i idei. Zwraca szczególnie uwagę na fakt,  który nie mieści się w trady-
cyjnym schemacie polskiej historiografii,  a mianowicie, że księstwo świdnicko-jaworskie, ukształtowane właśnie wzdłuż 
drogi podsudeckiej i z mieszkańcami w większości pochodzącymi  z niemieckich Łużyc, najmniej etnicznie polskie, najdłu-
żej zachowało swą  niezależność od czeskich królów. Jest to jak gdyby potwierdzenie trafnie  dobranego tytułu zbioru M. Ce-
twińskiego, chcącego  ukazać mieszanie się kultur i przyczyny owego mieszania: Śląsk  jako tygiel ludów, języków i kultur. 
Autor dla przybliżenia pełniejszego obrazu owego mieszania przytacza także szkic poświęcony narodzinom antysemickich 
stereotypów na Śląsku  w XIV i XV w. 

Omawiany tom i zaprezentowane w nim 25 studiów i szkiców M. Cetwińskiego wzbogaca i upowszechnia wiedzę 
o średniowiecznym Śląsku.  Wyniki badań autora w klarowny sposób dają  się odczytać i zrozumieć. Z lektury książki  przebi-
ja refleksja,  iż przemiana językowa i kulturalna Ślązaków,  ich narodowościowa transformacja,  jest skutkiem świadome-
go wyboru miejscowej ludności. Wyboru wynikającego  z chęci znalezienia nowych środków bardziej odpowiadających  zmie-
niającym  się, wskutek społecznego rozwarstwienia, dość egalitarnego pierwotnie, społeczeństwa śląskiego,  stosunkom gos-
podarczym, politycznym i prawnym. Miejmy nadzieje, że zapowiadane pozostałe dwa tomy śląskiej  trylogii M. Cetwińsiego 
już niedługo ujrzą  światło dzienne. 

Gerard  Kucharski 
Kalisz-Poznań 

Dokumenty strony polsko-litewskiej  pokoju mełneńskiego  z 1422 roku, wydali Przemysław N o -
w a k i Piotr P o k o r a (z przedmową Stefana  K. K u c z y ń s k i e g o ) , Wydawnictwo Poz-
nańskie, Poznań 2004, ss. XVIII, 102 il. barwne. 

Wydawnictwa źródeł średniowiecznych do dziejów Polski w ostatnich dziesiątkach  lat przeżywają  renesans, co z pew-
nością  należy przyjąć  z dużą  satysfakcją.  Mieliśmy okazję otrzymać dzięki temu reedycję szeregu tomów Pomników dziejo-
wych Polski,  Roczników  Jana Długosza, kontynuację uzupełniającą  Kodeksu  dyplomatycznego  Wielkopolski,  czy Kodeksu  dy-
plomatycznego  Mazowsza,  a także Zbiór  dokumentów  małopolskich,  Bullarium  Poloniae i wielu innych nie mniej cennych wy-
dawnictw. 

Dwaj ambitni młodzi historycy z Krakowa i Poznania podjęli się trudnego zadania edycji źródła pisanego — dwóch do-
kumentów traktatowych strony polskiej pokoju mełneńskiego, z których jeden nie był dotąd  publikowany, zaś drugi ogło-
szony drukiem przez Macieja Dogiela jeszcze w XVIII wieku, posiada znaczne mankamenty. W wydawnictwie dokumentów 
traktatowych zakonu krzyżackiego Ericha Weise'go pomieszczono jedynie dokumenty strony krzyżackiej1. Dokument głów-
ny traktatu mełneńskiego wystawiony przez stronę polsko-litewską,  został wywieziony z Archiwum Głównego Akt Daw-
nych w 1940 r. przez Niemców i znajduje się obecnie w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie, zaś do-
kument wstępny nadal znajduje się w AGAD w Warszawie. Gdy idzie o kopie tych dokumentów, to warto nadmienić o je-
szcze jednym ich odpisie znajdującym  się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (rkps III 233, s. 328-359). Edycję źródła 
pisanego dopełnia publikacja wizerunków przywieszonych i zachowanych pieczęci wraz z ich opracowaniem. 

Ze Wstępu  wydawnictwa dowiadujemy się, że autorzy w różnych fazach  powstawania dzieła korzystali z życzliwej po-
mocy wielu historyków polskich, niemieckich i litewskich, co przyczyniło się z pewnością  do uzyskania wysokiej jakości 
publikacji. Traktat pokojowy zawarty nad jeziorem Mełno 27 września 1422 r. jest o tyle interesujący,  że był pierwszym, 
w którym Królestwo Polskie odzyskało od państwa zakonu krzyżackiego w Prusach terytoria odpadłe od Polski jeszcze 
w XIII wieku, a mianowicie tzw. terytorium nieszawskie oraz wsie na terenie Kujaw inowrocławskich, a mianowicie Orłowo, 
Murzynno i Nową  Wieś, które król Władysław Jagiełło zapisał następnie swej czwartej żonie Zofii  Hoszańskiej. Nie były to 
wielkie nabytki, ale wraz z dostępem do Wisły w okolicy Torunia stanowiły strategiczny punkt gospodarczy2. Większą  ko-
rzyść z tego traktatu wyniosło Wielkie Księstwo Litewskie, bowiem uzyskało od Krzyżaków zrzeczenie się praw do Żmudzi. 

Krótką  przedmowę do tego wydawnictwa napisał Stefan  K. Kuczyński, który w zwięzłym tekście docenił kompetencje 
i znawstwo edytorskie obu autorów wydawnictwa. We Wstępie  (s. VII-IX) autorzy informują  o dotychczasowych osiągnię-
ciach w dziedzinie wydawania traktatów i umów zawieranych między Polską  a zakonem krzyżackim uzasadniając  postawio-
ny przed sobą  cel podjęcia tej pracy edytorskiej, a także przedstawiając  metodę jej realizacji. Kolejną  częścią  jest wykaz 
skrótów (s. XI-XVII) będący  jednocześnie wykazem wykorzystanych źródeł i literatury. Zasadniczą  część pracy natomiast 
stanowią:  Edycja tekstów dokumentów (s. 1-13) i Edycja pieczęci (s. 15-99). Na końcu (s. 101) pomieszczony spis treści. 

Przy edycji treści dokumentów Przemysław Nowak zastosował model porządkowania  tekstu źródłowego widoczny 
w wydawnictwie E. Weisego numerując  punkty spraw poruszanych w traktacie. Taki zabieg z pewnością  ułatwia korzystanie 
ze źródła czyniąc  go bardziej przejrzystym. Wydawca dokonał też innego zabiegu, a mianowicie druku obu dokumentów 

1 E. Weise, Die Staatsverträge  des  Deutschen Ordens  in Preussen im 15. Jahrhundert,  Erster Band (1398-1437), wyd. 2, Marburg 1970, nr 152 i 154, 
s. 150-164. 
2 J. Tęgowski, O powstaniu Nowej  Nieszawy  naprzeciwko  Torunia  (dokument  lokacyjny  miasta), „Rocznik Toruński", 16,1983, s. 311-320. 


