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mi przez wojska prowadzące  działania wojenne, dowodzenia 
chorągwiami,  zdobywania chorągwi  nieprzyjaciół oraz znacze-
nia utraty własnych znaków bojowych. Rozważając  zagadnienia 
ustroju chorągiewnego  i roli chorążych  na ziemiach koronnych 
autor pominął  jednak charakter tego ustroju w Wielkim Księ-
stwie Litewskim. Nie uwzględnił również znaków polskich na 
morzu (bandery okrętów). 

Praca Jana Ptaka jest niezwykle cennym opracowaniem 
funkcjonowania  chorągwi  w komunikacji społecznej we wczes-
nym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych. Rolę tę au-
tor widzi w trzech aspektach: w wymiarze religijnym, państwo-
wo-prawnym i militarnym. Szkoda tylko, że tak interesująca 
praca nie została zaopatrzona w ilustracje weksyliów. 

I.  M.  D. 

Urszula S w i d e r s k a , Kultura  rycerska w średnio-
wiecznej  Polsce,  Uniwersytet Zielonogórski, Zielona 
Góra 2001, ss. 226. 

W polskiej mediewistyce widoczne jest od pewnego czasu 
ożywienie zainteresowania dziejami różnych kultur i warstw 
społecznych na ziemiach polskich. Po części wynika to z przy-
swojenia zgłaszanych od wielu lat postulatów ukazania proble-
mu kultury rycerskiej w średniowiecznej Polsce. O analogicz-
nej grupie społecznej, funkcjonującej  na zachodzie Europy na-
pisano już bowiem wiele, natomiast dla terenów polskich brak 
jak dotąd  szerszego opracowania. Brak większego zaintereso-
wania tą  problematyką  skłonił U. Świderską  do podjęcia pró-
by wypełnienia luki w wiedzy o średniowiecznej kulturze 
rycerskiej. I dobrze, bowiem do tej pory wiadomości na ten te-
mat ograniczały się do niewielkich wzmianek, sporadycznie wy-
rażonych na marginesie syntetycznych ujęć dziejów kultury, czy 
drobnych informacji  rozproszonych w czasopismach specjali-
stycznych. 

Autorka postawiła sobie za cel przedstawienie narodzin, 
głównych elementów rozwoju oraz zmierzchu kultury rycer-
skiej w Polsce. Opowieść o życiu codziennym rycerzy, ich zaję-
ciach i rozrywkach, zwyczajach i obrzędach, stosunkach rodzin-
nych i towarzyskich, mentalności i etyce U. Świderska opiera 
na bazie zmiennych stosunków społeczno-gospodarczych i po-
litycznych. Sporo miejsca poświęcono też dworom i zamkom 
oraz ubiorowi i uzbrojeniu bowiem każde z wydarzeń rycer-
skiej egzystencji rozgrywało się właśnie w takiej scenerii. Tak 
zaprezentowana historia znacznie bardziej przybliża nam ludzi 
i czasy minione niż opis wielkich wydarzeń czy równie wielkich 
idei. Wydaje się jednak, że autorka chwilami zbyt mocno zmar-
ginalizowała czasoprzestrzeń niektórych ważkich momentów 
dziejowych, prezentując  zbyt wiele uogólnień. 

Praca obejmuje okres od X do XV w. Pod względem po-
litycznym są  to czasy od narodzin państwowości za Piastów 
przez rozbicie dzielnicowe aż do zjednoczenia, a potem umoc-
nienia kraju za pierwszych Jagiellonów. U. Świderska ma pełną 
świadomość, że pod względem społeczno-gospodarczym jest to 
okres, w którym ludność podzielono na stany, a podstawowym 
źródłem dochodów szlachty stały się folwarki,  jak i to, że pod 
względem kultury jest to epoka sztuki romańskiej i gotyckiej. 
Dostrzega też, że w ostatnim półwieczu tego okresu w różnych 
dziedzinach zaczęły pojawiać się już zjawiska nowe, charakte-
rystyczne dla następnego stulecia. Ramy terytorialne jakie 

przyjęła autorka miały objąć  ziemie etnicznie polskie. W pracy 
widać jednak pewną  niekonsekwencję, bowiem najwięcej uwa-
gi poświęcono Wielkopolsce, Małopolsce i zwłaszcza Śląskowi, 
mniej zaś Pomorzu i Mazowszu, pomijając  całkowicie Ruś i Li-
twę. O ile bowiem zrozumiałe jest pominięcie Rusi i Litwy, 
które co prawda znalazły się w granicach państwa polskiego, 
ale długo jeszcze pozostawały obce cywilizacyjnie i obyczajo-
wo, o tyle niezrozumiałe jest poświęcenie mniejszej uwagi Po-
morzu i Mazowszu, dzielnic, które w ciągu  średniowiecza miały 
na swym terenie znaczące  ośrodki kulturalne, tak samo jak to 
miało miejsce w trzech pierwszych dzielnicach, gdzie kultura 
rycerska rozwinęła się najpełniej. 

Z badań autorki wynika, że w Polsce nie zaistniała instytu-
cja rycerstwa w pojęciu zachodnioeuropejskim, bowiem system 
feudalny  nigdy nie został zaszczepiony w całej rozciągłości. 
Także i kultura tej warstwy społecznej przybrała nieco inny 
charakter. Na Zachodzie bowiem stanowiła efekt  i odzwier-
ciedlenie stosunków wasalno-lennych, natomiast w Polsce 
ustrój lenny pojawił się znacznie później i nigdy nie rozwinął 
się w skali porównywalnej do zachodniego. Stąd  też kultura ry-
cerska na ziemiach polskich kształtowała się na odmiennym 
gruncie społecznym. U. Świderska słusznie zauważyła też, że 
dwór panującego  tworzył pewien wzorzec postaw i zachowań, 
który przejmowany przez dwory możnowładców, następnie po-
wielany był w mniejszym lub większym stopniu przez rycerstwo. 
Na wzorzec ten, obok niewątpliwie  obcych wpływów, składały 
się w dużej mierze tradycje rodzime, co nadawało mu specy-
ficzny  i niepowtarzalny charakter. Z jednej strony bowiem, 
dzięki przyjęciu chrześcijaństwa Polska przynależała do wiel-
kiej prowincji związanej  z Europą  łacińską,  z drugiej zaś, wszel-
kie przemiany kultury toczyły się na miejscowym podłożu. Au-
torka na konkretnych przykładach wykazała, że nawet w siedzi-
bach królewskich i książęcych,  pełnych obcego elementu, prze-
ważał obyczaj rodzimy, a dominował on całkowicie wśród masy 
rycerskiej. Z drugiej strony ukazała, że mimo to zachodnia kul-
tura zaznaczyła tu swoją  obecność, czego przykładem może być 
np. udział Polaków w turniejach, pojedynkach, posługiwanie 
się herbami, powoływanie się na uniwersalne normy etyczne, 
służbę Chrystusowi, służbę damom itd. 

U. Świderska uznała, że kultura rycerska w Polsce, podo-
bnie jak na Zachodzie, nie była zjawiskiem statycznym i podle-
gała licznym przemianom. Ukazała elementy stałe i niestałe 
modelowego rycerza w średniowiecznej Polsce. Zdaje też sobie 
sprawę, że w przeciwieństwie do ekonomicznie ustabilizowa-
nych rycerzy późnego średniowiecza, dysponujących  podstawa-
mi wiedzy o otaczającym  świecie, którym nieobce było zrozu-
mienie dla ideałów, wartości etycznych, lokalnych i uniwersal-
nych norm postępowania, przedstawiciele tej grupy z czasów 
pierwszych Piastów to osobnicy o niewielkim jeszcze bagażu 
umysłowym, ograniczonym do prymitywnych wierzeń, rodowych 
reguł postępowania, do znajomości najprostszych zasad walki, 
żyjący  w poczuciu niepewności i nieustannego zagrożenia. 

Praca U. Świderskiej, ukazująca  wykształcenie się i ewo-
lucję kultury rycerskiej w średniowiecznej Polsce, pobudza do 
dalszych badań nad poszczególnymi elementami tego zagad-
nienia w oparciu o jeszcze inne źródła (np. inwentarze, ra-
chunki itp.), których tu nie wykorzystano lub wykorzystano 
w sposób niepełny (odnosi się to również do źródeł ikonogra-
ficznych  i archeologicznych). Dużym mankamentem jest też 
nie uwzględnienie pełniejszej literatury przedmiotu (brak np. 
prac: D. Piwowarczyka, J. Bieniaka, A. Boguckiego, U. Bor-
kowskiej, G. Myśliwskiego, M. Gładysza, S. K. Kuczyńskiego, 
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T. Michałowskiej, Z. Piecha, S. Russockiego, J. Wroniszewskie-
go, M. Wilskiej, J. Wiesiołowskiego, H. Zaremskiej, R. Barbe-
ra, T. Grabarczyka, J. Szymczaka, A. Nadolskiego czy szeregu 
opracowań prozopograficznych  i genealogicznych, np. A. Su-
pruniuk, K. Jasińskiego, K. Górskiego, T. Jurka, M. Cetwiń-
skiego i innych badaczy, są  za to prace P. Jasienicy i wydawnic-
twa encyklopedyczne i słownikowe). Ważną  refleksją  z lektury 
książki  jest to, że pojęcie rycerskości nigdy nie było jedynie pu-
stym dźwiękiem. Do dziś bowiem niesie za sobą  moralnie po-
zytywną  treść. 

G.K. 

Statuta  capituli  ecclesiae  cathedralis  Wratislaviensis  ex 
anno 1482/83,  Innitendis materiis praeparatis 
a Vincento Urban edidit Casimirus D o l a. In lin-
guam Polonorum convertit Norbertus Widok, 
Wratislaviae-Opoliae, Uniwersytet Wrocławski, 
Centrum Badan Sląskoznawczych i Bohemistycz-
nych, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, 
2004, ss. 400. 

Edycja obejmuje skodyfikowany  w latach 1460-1480 zbiór 
statutów kapituły katedralnej wrocławskiej zawarty we wspa-
niałym, iluminowanym kodeksie rękopiśmiennym przechowy-
wanym w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu (III a 1), 
stanowiącym  najstarszy tego typu zabytek na obszarze archi-
diecezji gnieźnieńskiej. Wydawcy wykorzystali też jego 11 za-
chowanych odpisów (dalsze 3 zaginęły). Tekst wydano z za-
chowaniem zasad sztuki wydawniczej, z równoległym tłuma-
czeniem polskojęzycznym. 

W obszernym wstępie wydawca zarysował dzieje wrocław-
skiej kapituły katedralnej oraz kształtowania się jej statutów 
do 1500 r. Wydana kodyfikacja  powstała na bazie wcześniej-
szych prac porządkujących  archiwum kapitulne. Dokonał jej 
któryś z kanoników katedralnych, którzy w tym okresie należeli 
do ścisłej elity intelektualnej Wrocławia. Wydawca datuje jego 
prace na lata 1482-1483 i rządy  biskupa Rudolfa. 

Zbiór zawiera 193 nienumerowanych tytułów-nagłówków, 
w oryginalnym układzie, niespotykanym w ustawodawstwie ka-
pituł prowincji gnieźnieńskiej. Dzieli się na cztery części: Statu-
ta (64 artykuły oraz 1 bez podania treści), Consuetudines 
(40 artykułów), Ordinationes  (62  artykuły) i Conclusiones  (27 
artykułów). Osobną,  piątą  część stanowią  Onera praelatorum  et 
officia  praelatorum  — po zarysie dziejów diecezji i jej uposaże-
nia zawierają  dwa tytuły: De oneribus episcopi et eius officio 
i De ordinatione  capituli  in genere, gdzie kolejno omówione są 
obowiązki  prepozyta, dziekana, archidiakona, kantora, scho-
lastyka, kustosza i kanclerza. Część ta powstała współcześnie 
z kodyfikacją  statutów i stanowi jej integralną  część. 

Najwięcej wcześniejszych przepisów, z których niektó-
re mogą  sięgać nawet początków  kapituły, znajduje się w czę-
ściach pierwszej i drugiej. Mimo deklaracji twórcy kodyfika-
cji, iż sięgnie „do zwyczajów i tradycji niemieckich kościołów 
katedralnych" (Stat. 7r) zbiór ukazuje ścisłe związki  diecezji 
z prowincją  gnieźnieńską,  znajdujemy w nim bowiem liczne po-
wołania na jej prawodawstwo. 

Edycję wzbogacają  zamieszczone w aneksach: kalendarz 
liturgiczny diecezji wrocławskiej z XIV/XV w. oraz słowni-

ki: osób, miejscowości, a także łacińsko-polski terminów praw-
nych i kościelnych. Korzystanie z niej ułatwiają  indeksy: osób, 
nazw geograficznych  i rzeczy. 

M.  D. 

Album pozdnë stredovëkého pisma. Album scriptu-
rae medii aevi posterioris: Severni  Cechy.  Svazek 
I. Soudni  knihy mesta Loun. Bohemia septentrionalis. 
Volumen I. Libri  iudiciales  civitatis  Lunae, oprac. 
H. Pat ko va, Dolni Breźany 2002; Severni  Cechy. 
Svazek II. Mestska  kniha soudni  a pametni  Usti  nad 
Labem 1438-1514. Bohemia septentrionalis.  Volumen 
II. Liber iudicialis  et memorabilium  civitatis  Austiae 
super Albea 1438-1514, oprac. H. Pat ko va, Dolni 
Breźany 2003; Severni  Cechy.  Svazek III. Kniha 
prijimaniza  mestany mesta Ceské  Lipy 1461-1722.  Bo-
hemia septentrionalis.  Volumen III. Liber civium civi-
tatis  Lipae 1461-1722,  oprac. H. Pat ko va, Dolni 
Breźany 2002. 

W 2000 r. Hana Patkova zapowiedziała publikację paleo-
graficznych  albumów opartych na materiale z późnośrednio-
wicznych ksiąg  kancelarii miejskich z terenu północnych Czech 
(Projekt  regionâlnich  paleografickych  edic  jako zâklad  sledovâni 
obecného vyvoje pisma, w: Septuaginta  Paulo Spunar  oblata, 
Praha 2000, s. 639-641). Celem takich edycji jest prezentacja 
różnych rodzajów pism stosowanych w kancelariach miejskich 
oraz rozróżnienie i identyfikacja  poszczególnych rąk  pisarzy. 
Publikacje te są  wynikiem projektu badawczego: „Pismo miej-
skich kancelarii północnoczeskich miast w późnym średniowie-
czu (ok. 1450-1520)". Autorka wskazywała przy tym na możli-
wości, jakie przyniosą  tego typu edycje — umożliwią  badania 
nad związkami  personalnymi między kancelarią  miejską  a nau-
czycielami szkół miejskich, czy szerzej między środowiskiem 
szkolnym i kancelaryjnym, oraz dostarczą  materiału do badań 
na temat wpływów uniwersytetu na pismo późnego średniowie-
cza w Czechach oraz nad komunikacją  Czech z krajami sąsied-
nimi w epoce husyckiej. Do tej pory ukazały się trzy zeszyty-al-
bumy z podobiznami fragmentów  ksiąg  sądowych  miast Loun, 
Usti nad Labem i Ceské Lipy. 

Każdy z zeszytów zawiera we wstępie dokładną  charakte-
rystykę poszczególnych rąk  pisarskich, występujących  w danej 
księdze. Opisy te, ułożone w porządku  chronologicznym, obej-
mują  określenie typu pisma, jego wielkości i modułu oraz 
szczegółowe omówienie poszczególnych liter i ligatur, któremu 
towarzyszą  fotografie  poszczególnych liter. Po wstępie paleo-
graficznym  zaprezentowano wybrane fragmenty  księgi miej-
skiej. Wyboru dokonano ze względu na rękę pisarza. Autorka 
wydania w pierwszej części zamieściła edycje wybranych frag-
mentów, natomiast w drugiej ich fotografie.  Zamieszczenie 
tłumaczenia wstępu na język łaciński poszerza znacząco  krąg 
odbiorców, wprowadzając  te publikacje w obieg światowy. Na-
leży podkreślić, że zeszyty zostały wydane bardzo starannie. 
Zaletą  wydawnictwa jest również format  A4, dzięki czemu za-
mieszczone reprodukcje są  wyraźne i czytelne. 

J.K. 


