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pojawiają się także przejawy bardziej czy mniej otwartego po
dziwu, a nawet fascynacji dynamiką i świetnością tego nowe
go aktora na europejskiej scenie politycznej. Niekiedy elemen
ty obu przeciwstawnych postaw występują, w różnych propor
cjach, łącznie. Na przykładzie Tractatus de moribus, condictio
nibus et nequicia Turcorum węgierskiego (nie wiadomo, czy ro
dowitego Węgra, czy węgierskiego Niemca) Jerzego (Georgius 
de Hungaria), żyjącego w latach 1422/23 do 1502 (ostatnia ła- 
cińsko-niemiecka edycja Reinharda Klockowa: Georgius de 
Hungaria, Tractatus de moribus, condictionibus et nequicia Tur
corum. Traktat über die Sitten, die Lebensverhältnisse und die 
Arglist der Türken [Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, 
Bd. 15], Köln-Weimar-Wien 1994), Classen próbuje wydobyć 
i wyjaśnić ambiwalentny stosunek autora do obcej, a tak dob
rze sobie znanej, potęgi. Znanej, ponieważ Jerzy, wzięty 
w młodości do tureckiej niewoli, przeżył w niej, u różnych wła
ścicieli, jako niewolnik, 20 lat (kilka wcześniejszych prób 
ucieczki zakończyło się niepowodzeniem), bardzo zbliżył się 
w pewnym okresie do islamu, tym gorliwiej powrócił do chrze
ścijaństwa, by wreszcie po udanej kolejnej ucieczce osiąść 
w Italii. Jego traktat, dość popularny w XV i XVI w. (Klockow 
ustalił istnienie 7 rękopisów, 12 druków w latach 1481-1550 
i 11 przekładów na niemiecki od 1482/83 do 1531), zwróci) 
uwagę Marcina Lutra, a poglądy Jerzego wywarły wpływ na po
glądy niemieckiego reformatora na kwestię turecką. Traktat 
Jerzego zawiera dużo trafnych obserwacji i informacji o sytua
cji w Imperium Osmańskim, a dokładność i często niespodzie
wana obiektywność obserwacji i sądów kontrastuje z ostrymi 
tyradami na tematy ogólne, zwłaszcza w stosunku do ich religii. 
Tego rodzaju dychotomia, zwłaszcza u autora, który tak wiele 
na własnej skórze doświadczył z rąk Turków, nie byłaby jesz
cze niczym nadzwyczajnym; nowością w dociekaniach Classena 
jest wykazanie, że nienawiść do Turków i islamu jest u Jerzego 
swego rodzaju moralnym zadośćuczynieniem za (nie tylko) 
uprzednią fascynację i okresową apostazję i w dodatku nie 
zdołała wyeliminować z dzieła wielu elementów poświadcza
jących aprobatę autora dla pewnych rysów ustroju społeczne
go, kultury życia codziennego i pobożności muzułmanów. Ze
stawiając „Traktat” Jerzego z mniej więcej współczesnym mu 
tekstem literackim (anonimową popularną powieścią „Fortu
natus”), w którym świat islamu został przedstawiony jako pozy
tywne przeciwstawienie zdeprawowanej Europy chrześcijań
skiej, Classen śledzi początki przełamywania wszechwładnego 
dotąd paradygmatu wyższości „własnego świata” nad „światem 
zewnętrznym”, pozostającym we władaniu szatana.
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Janusz  K u r t y k a ,  Repertorium podolskie. Doku
menty do 1430 roku, „Rocznik Przemyski” 40, 2004, 
z. 4: H istoria, s. 127-269.

Ten wydany w mało znanym i rzadko branym do ręki cza
sopiśmie pierwszy tom regestów dokumentów podolskich ła
two może ujść uwagi badacza. Tymczasem jest to publikacja 
podstawowa dla dalszych badań nad dziejami Podola, bardzo 
oczekiwana i wzorowo przygotowana. Dzieje Podola, ziemi

pogranicznej, sprawiły, że historyk zajmujący się tym zagad- 
nienim zmuszony był szukać dokumentów w najróżniejszych 
i na ogół przestarzałych wydawnictwach polskich, rosyjskich 
i ukraińskich. Jak stwierdza J. Kurtyka, zajęcie Podola naj
pierw przez Turków, a następnie Rosjan spowodowało częścio
wo zniszczenie, częściowo rozproszenie zbiorów.

Znaczą część powstałych tu zespołów akt wywieźli 
uchodźcy. Na miejscu pozostały praktycznie tylko dwa zespoły: 
księgi ziemskie i grodzkie kamienieckie oraz księgi miejskie 
kamienieckie (od lat 1520-1521), przechowywane obecnie 
w Głównym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie. 
Inne zespoły akt podolskich i ich resztki rozproszone są po 
rozmaitych archiwach i bibliotekach Lwowa, Krakowa, Wrocła
wia i Warszawy. Autor wykorzystał też zawierające wiele podo- 
lianów resztki ksiąg sądowych bracławskich i archiwa podwor
skie, zwłaszcza Potockich i Zamoyskich, dziś w Głównym Pań
stwowym Archiwum Historycznym w Kijowie oraz przechowy
wane w warszawskim Archiwum Głównym Akt Dawnych różne 
akta powstałe w kancelarii koronnej. Kwerenda ta przyniosła 
informację o 199 dokumentach dotyczących tematycznie lub 
terytorialnie Podola, wydanych do 1430 r.

We wstępie autor krótko omówił badania nad dziejami 
Podola, zestawiając w odsyłaczach obszerną literaturę przed
miotu. Krótko też przedstawia propozycję periodyzacji jego 
dziejów w XIV-XV w.: 1. do 1394 r. (rządy Koriatowiczów);
2. 1394-1411 (trzy obszary administracyjne); 3. 1411-1430 
(rządy Witolda); 3. 1430-1447 (walki o Podole i podział na 
część litewską i polską); 4. po 1447 r. (stabilizacja w ramach 
Korony).

Omawiana tu część repertorium  obejmuje okres do 
1430 r. Autor zapowiada wydanie kolejne, która obejmie lata 
1430-1447.

Autor uwzględnił dokumenty dotyczące Podola oraz za
wierające o nim informacje, a także wzmianki źródeł narracyj
nych i historiograficznych o takich dokumentach. Podzielił je 
na dwie części. W pierwszej, zatytułowanej Dokumenty sprzed 
1411 roku, znajdziemy 90 (nr 1-89) dokumentów, w drugiej, 
Dokumenty z  okresu administracji wielkiego ksiêcia litewskiego 
Witolda na Podolu (1411-1430) — 110 (nr 90-189). Każdą po
przedza krótki, oparty na źródłach, zarys dziejów politycznych 
i administracji Podola w danym okresie.

Repertorium zawiera 200 (numerowanych od 1 do 199: 
dokument lokacji Kamieńca z 1374 r. ma dwie wersje) rege
stów dokumentów, w tym czterech falsyfikatów, jednego do
kumentu podejrzanego, jednego hipotetycznego i jednego być 
może nieistniejącego. Po dacie i miejscu wystawienia (spora
dycznie in extenso), następuje dokładny regest (co ważniejsze 
kontrowersyjne nazwy lub określenia podawane są in extenso), 
a następnie informacje o miejscu przechowywania oryginałów 
i kopii oraz wszelkich formach udostępnienia (wydania, rege
sty, wzmianki). Bardzo ważne są kończące niemal każdy regest 
odautorskie analizy źródłoznawcze i uwagi, które często przy
bierają formę małych rozprawek. Publikację uzupełniają skróty 
bibliograficzne oraz indeks nazw miejscowych i osobowych.

Będzie to podstawowa pomoc dla każdego zajmującego 
się nie tylko dziejami Podola czy ziem ruskich, ale w ogóle 
dziejami Polski i Litwy tego okresu.
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