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WERNER PARAVICINI, Ehrenvolle Abwesenheit. Studien zum adligen Reisen im späteren 
Mittelalter, hg, von Jan Hirschbiegel und Harm von Seggern, Jan Thorbecke Verlag, 
Ostfildern 2017, ss. XII + 758 + ilustracje.

Werner Paravicini jest najlepszym obecnie znawcą szlachty i kultury dworsko-rycerskiej 
późnego średniowiecza. Naukową pozycję zapewnił sobie przede wszystkim wielotomowym 
dziełem, w którym odkrył zapomniany fenomen wypraw rycerskich do Prus (Die Preussen reisen 
des europäischen Adels, t. I-II, 1989-1995, zapowiedziane są trzy dalsze tomy), napisał też znako-
mity zarys problematyki kultury dworskiej (Die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, 1994, 
wyd. 2: 2011), wydawał rachunki dworu burgundzkiego (Comptes de l’Argentier de Charles le 
Téméraire, duc de Bourgogne, t. I-V, 2001-2014), stworzył i redagował zbiorowe tomy o póź-
nośredniowiecznych relacjach z podróży (Europäische Reiseberichte des späten Mittelalters. 
Eine analytische Bibliographie, t. I-III, 1994-2000) i wiele tomów z serii Residenzenforschung, 
ostatnio wystąpił ze znakomitym esejem w obronie tradycyjnego konceptu historii jako nauki 
zmierzającej do odkrycia „prawdy” o przeszłości (Die Wahrheit der Historiker, 2010), do tego zaś 
opublikował długi szereg artykułów, dotyczących głównie spraw szlachty, obyczaju rycerskiego 
i podróży, mających przeważnie charakter oryginalnych studiów źródłowych, często połączonych 
z prezentacją nieznanego dotąd lub zapomnianego przekazu. Podkreślenia wymaga też niezwykle 
elegancka forma literacka tych prac, które czyta się znakomicie. Artykuły te, rozproszone po 
rozmaitych zbiorach i księgach pamiątkowych, tworzą razem pewien niezwykle bogaty po-
znawczo korpus, którego wartość nie ustępuje głównym, książkowym dziełom Autora. Dobrym 
pomysłem było więc, że wychowankowie W. Paraviciniego postanowili kolejne jubileusze jego 
naukowej kariery czcić nie zwyczajowymi księgami pamiątkowymi, ale wyborami jego własnych 
operum minorum, finansowanymi poprzez subskrypcję wśród szerokiego, międzynarodowego 
grona przyjaciół, kolegów, uczniów czy współpracowników (jest tam też przeważnie po kilka 
nazwisk polskich). Po raz pierwszy stało się tak w 2002 r. z okazji sześćdziesięciolecia urodzin, 
na które ukazał się tom zbierający jego studia z prozopografii dworu burgundzkiego (Menschen 
am Hof der Herzöge von Burgund, ss. 716). Była to dziedzina, od której W. Paravicini zaczynał 
kiedyś swą naukową aktywność (doktorat dotyczył szlacheckiej elity burgundzkiej w czasach 
Karola Śmiałego – Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht 
unter Karl dem Kühnen, 1975), potem zaś przyćmiły ją zainteresowania Prusami, rezydencjami 
czy podróżami. Kolejne jubileusze znaczyły kolejne tematyczne tomy, wydawane zawsze w tym 
samym wydawnictwie Thorbeckego, w podobnej objętości i w jednolitej szacie graficznej. 
W 2007 r. wyszedł zbiór artykułów o szlachcie i kupcach na północy Europy (Edelleute und 
Kaufleute im Norden Europas, ss. XVI + 610), w którym zgrupowano studia dotyczące „kultury 
szlacheckiej na Północy”, wypraw do Prus i roli Zakonu Niemieckiego oraz roli Brugii i jej ku-
piectwa. W 2012 r. otrzymaliśmy tom o „szlachectwie i życiu szlacheckim” (Noblesse. Studien 
zum adeligen Leben im spätmittelalterlichen Europa, ss. X + 614), z tekstami ujętymi w cztery 
kręgi: „szlachta w domu” (tytuł jest nieco mylący, chodzi tu bowiem o ogólne problemy dziejów 
szlachty), „szlachta w podróży”, „szlachta na wyprawie do Prus” (bez tej tematyki trudno się 
obejść), wreszcie „szlachta w znakach” (W. Paravicini zawsze szeroko uwzględniał w swych 
badaniach heraldykę i dziedzinie tej, traktowanej z pewnym przymrużeniem oka, przywrócił 
wręcz status poważnej nauki pomocniczej).

Teraz zaprezentować można czwarty tom tej nieformalnej serii. Poświęcony został w całości 
podróżom szlacheckim. To jeden z ulubionych tematów Autora, obecny, przypomnijmy, już 
w poprzednich zbiorach (w każdym jednak umieszczano oczywiście inne teksty). Konstrukcja 
jest podobna do wcześniejszych tomów. Po spisie treści następuje Tabula gratulatoria, wyli-
czająca subskrybentów książki i z każdym tomem, niestety, coraz krótsza (s. VII-VIII). Potem 
idzie przedmowa (s. IX-XI) podpisana przez redaktorów. Podkreślają oni, że podróże szlachec-
kie stanowią „aspekt centralny” w twórczości W. Paraviciniego. „Badania są w toku”, a Autor 
stale nad tymi tematami pracuje, wracając też często do raz opracowywanych już wątków. Stąd 
tom niniejszy nie jest zbiorem zwykłych przedruków, ale raczej zaktualizowanych wznowień. 
Po właściwych tekstach umieszczone zostały „uzupełnienia” (Nachträge). Podobnie było już  
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w poprzednim zbiorze z 2012 r., ale teraz dodatki te są znacznie obszerniejsze (s. 561-598, w to-
mie poprzednim było to zaledwie 14 stron), a tym samym dokładniejsze i bardziej drobiazgowe. 
Tom ma też bardziej jednolity charakter niż trzy poprzednie. O ile tamte zawierały zawsze różne 
grupy problemów, w tym wszystko skupia się na problematyce podróży. Część pierwsza ma 
charakter wprowadzający (Einführung) i zawiera tylko jeden tekst o wartości poznawczej podróży 
szlacheckiej (Vom Erkenntniswert der Adelsreise, s. 3-27), stanowiący pierwotnie wprowadzenie 
do poświęconej tej tematyce konferencji i rzeczywiście znakomicie nadający się do roli wstępu. 
Następnie zgromadzono „cases studies”. Jedna ich grupa obraca się wokół „celów” i zawiera 
teksty dotyczące podróże do określonych miejsc. W pierwszym chodzi o wyprawy do „czyśćca 
św. Patryka” w Irlandii (Das Fegefeuer des hl. Patrick, s. 31-82 – tytuły poszczególnych pozycji 
bywają nieznacznie zmienione w stosunku do wersji oryginalnych), z dodaniem 18 świadectw 
źródłowych. Następne trzy dotyczą Prus: studium herbu włoskiej rodziny Albizzi, w którym 
krzyż stanowi wspomnienie pruskiej podróży jednego z przedstawicieli, Maso degli Albizzi, 
w 1388 r. (Das Wappen der Albizzi, s. 83-110, z trzema dokumentami w aneksie), przypadków 
zmierzających do Prus czternastowiecznych zaciężników (Mercenaires au Voyage de Prusse, 
s. 111-132) i wreszcie syntetyzujący zarys problemu zmiany charakteru „wypraw pruskich” od 
krucjat ku szukaniu zarobku w charakterze zaciężnika (Vom Kreuzzug zum Soldzug, s. 133-141). 
Zdecydowanie najobszerniejsza jest część następna, dotycząca „figur” podróżników. Mamy tu 
10 artykułów, których bohaterami są konkretne postacie: Alfonso Mudarra, Hiszpan objeżdża-
jący w 1411/1412 r. całą Europę aż po Polskę i Litwę (s. 145-169, z 9 dokumentami); Hans 
von Baysen [Bażyński], Otto von Dolen, Otto von Machwitz, pierwsi poświadczeni szlachcice 
z Prus, którzy w XV w. wyprawiali się do Europy Zachodniej (s. 171-194, z 10 dokumenta-
mi); Konrad von Scharnachtel, szlachetny patrycjusz ze szwajcarskiego Berna, podejmujący 
liczne podróże (s. 195-256, z 29 dokumentami); Georg von Ehingen, rycerz szwabski, który 
zostawił opis własnych podróży (s. 257-288, z 7 dokumentami); Leo von Rožmitál, magnat 
czeski wędrujący po Europie w 1465/66 r. (s. 289-355, z 22 dokumentami); Aleksander Sołtan, 
prawosławny bojar litewski, który zjeździł Italię, Hiszpanię, Portugalię, Francję, Burgundię 
i Anglię (s. 357-386, z 11 dokumentami); Hans von Waltheym, szlachcic-patrycjusz z Halle/
Saale, podróżujący do Prowansji (s. 387-409); Chrystian król duński, który w 1474 r. odbył 
bardzo bogato udokumentowaną („Wenn Könige reisen, sprudeln die Quellen”) pielgrzymkę 
do Rzymu (s. 411-502, z zestawieniami towarzyszy tej wyprawy i ekskursami źródłoznawczy-
mi); Nikolaus von Popplau, wrocławski patrcyjusz, jeżdżący po Europie i spisujący wrażenia, 
któremu poświęcone zostały aż dwa teksty (s. 503-540, 541-558; pierwszy z 7 dokumentami). 
Obecność w większości artykułów dodatków źródłowych nie jest sprawą przypadkową. Au-
tor gromadzi po prostu pieczołowicie pisemne świadectwa badanych podróży, głównie listy 
polecające, glejty, paszporty czy zaświadczenia z odwiedzanych dworów. Piętnastowieczne 
podróże obrastały takimi dokumentami, stanowiącymi zarazem ciekawe świadectwo narastającej  
kultury pisma. 

Zebrane studia opisują podróże w szerokim wymiarze geograficznym – zarówno wyprawy 
z Zachodu na Wschód, jak i w kierunku odwrotnym, W pełni dowartościowane są peryferie (od 
Portugalii, poprzez Irlandię, Danię, po Prusy, Litwę, nawet Mołdawię, do której dotarł Alfonso 
Mudarra), a widać wręcz, że to na nich skupia się uwaga Autora. Na równych prawach uwzględ-
niona jest Europa Środkowo-Wschodnia, co rzadko się zdarza przy ujęciach ogólnoeuropejskich. 
Dla nas to oczywiście miłe. Z punktu widzenia Autora dowartościowanie peryferii jest głęboko 
przemyślane. Dzięki temu pokazuje, że badany fenomen miał rzeczywiście w pełni europejski 
wymiar. Za motto służyć mogłyby słowa otwierające studium o Sołtanie: „Przynależność do 
Europy oznaczała też uczestnictwo w europejskiej kulturze szlacheckiej” (s. 357: „Zu Europa 
gehören heißt auch, an der europäischen Adelskultur teilhaben“). Obracając się po wszystkich 
krajach europejskich, W. Paravicini okazuje zawsze kompetentną orientację w miejscowych 
realiach, potrafi zacytować odpowiednią literaturę. 

Podkreślić trzeba z uznaniem zwartość tematyczną zbioru. Tom był tak właśnie z rozmysłem 
przygotowywany z udziałem samego Autora, który pragnął nadać mu postać przemyślanego 
i zunifikowanego zestawu poprawionych studiów. Nie zdołał, żali się, doprowadzić sprawy do 
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końca, ale efekty tych zabiegów są widoczne. Tytuły artykułów zostały przykrojone do potrzeb 
nowego kontekstu, w którym się teraz znalazły. Każdy otrzymał obszerne uzupełnienia i ko-
mentarze autorskie, o których była już mowa; tu pomieszczono też informacje o pierwodrukach 
(które zostały tym samym nieco ukryte). Całość spięta została wspólnym wykazem wydanych 
i analizowanych w książce dokumentów (w liczbie 165, s. 599-619) i wspólną dla wszystkich 
artykułów bibliografią (s. 621-757). Obie te pozycje zyskują walor znakomitych przewodników 
po źródłach i literaturze. Książka, będąca wszak zbiorem przedruków, do niepoznaki imituje 
jednolitą i zwartą monografię zagadnienia. Daje tym samym doskonały, choć trudny do naślado-
wania, wzór dla coraz częstszych i u nas inicjatyw wydawania zbiorów studiów autorskich czy 
przekształcania serii własnych przyczynków w jednolite dzieło (choćby na potrzeby przewodu 
doktorskiego „z dorobku”). Kolejny zbiór studiów W. Paraviciniego, w większym jeszcze chyba 
stopniu niż trzy poprzednie, będzie znakomicie służył badaczom z całej Europy i pełnił rolę 
podstawowego opracowania wielkiego zagadnienia szlacheckich podróży.

Tomasz Jurek (Poznań)

DOMINIK BUDSKÝ, Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo, Univerzita Karlova v Praze, 
Nakladatelství Karolinum, Praha 2016, ss. 206.

Mikołaj Puchník z Černic (zm. 1402), uczony prawnik (wykładowca uniwersytecki, a za-
razem praktyk przez wiele lat pełniący funkcję oficjała i wikariusza generalnego archidiecezji 
praskiej), kanonik kilku kapituł (m.in. metropolitarnej), wreszcie arcybiskup elekt praski, nie 
należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci czeskiego Kościoła doby przedhusyckiej. Przy-
czyną tego stanu rzeczy jest m.in. niewielkie zainteresowanie historyków, którzy wspominali 
o nim przede wszystkim na marginesie szerszych prac (zob. przede wszystkim: Z. Hledíková, 
Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, Praha 1971, s. 127-128, czy 
J. Tříška, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348-1409, Praha 1981, s. 414). 
Tymczasem – jak ukazuje to prezentowana praca – jego pogmatwany żywot oraz spuścizna 
naukowa (traktat Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem poświęcony postępowaniu 
procesowemu w sądach duchownych) zasługiwały na szczegółowe omówienie.

Książka Dominika Budskiego (ur. w 1980 r. archiwisty i historyka, byłego pracownika Insty-
tutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej), której zapowiedź stanowiła seria 
publikowanych od kilku lat artykułów (m.in.: Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem 
Mikuláše Puchníka [Rozbor dochovaných rukopisů], Studie o rukopisech 39, 2009, s. 255-277; 
Mikuláš Puchník. Biografie autora díla Processis iudiciarius secundum stilum Pragensem, Me-
diaevalia Historica Bohemica 13, 2010, 2, s. 85-106; Nicholas Puchnik, a Portrait of a Medieval 
Canonist, Bulletin of Medieval Canon Law 30, 2013, s. 123-140), dzieli się na trzy zasadnicze 
części. Pierwsza z nich to klasyczna monografia poświęcona autorowi i jego dziełu (s. 7-85). 
Otwiera ją (pominąwszy skrótowy wstęp na s. 7-9) rozdział poświęcony biografii Mikołaja 
Puchníka (s. 11-28). D. Budský omawia tu nie tylko kolejne szczeble kariery uniwersyteckiej 
Puchníka oraz żmudny proces gromadzenia beneficjów, ale także próbuje nakreślić jego syl-
wetkę intelektualną. Cenna jest w tym miejscu próba oszacowania jego dochodów na różnych 
etapach kariery oraz sporządzenie bilansu zarejestrowanych w znanych źródłach transakcji 
finansowych. Szczególnie wiele miejsca poświęcone zostało kluczowym momentom w życiu 
bohatera: wydarzeniom z marca 1393 r., kiedy to w wyniku ostrego konfliktu arcybiskupa pra-
skiego Jana z Jenštejna z królem czeskim Wacławem IV został on, jako wikariusz generalny, 
aresztowany i poddany torturom (drugi z ujętych wtedy wikariuszy, Jan z Pomuku [zwany 
w Polsce Nepomucenem], zginął wówczas wrzucony do Wełtawy i został później świętym) 
oraz niespodziewanej śmierci w 1402 r., która dosięgła go nagle w wieku ok. 50 lat wkrótce po 
tym, gdy został wybrany na arcybiskupa praskiego. Sporo miejsca (s. 23-28) Autor poświęcił 
także „drugiemu żywotowi” Puchníka oraz próbie wyjaśnienia, skąd wzięła się fatalna opinia 


