


Zapiski krytyczne i sprawozdania 237 

w Pradze — od wielu lat zajmuje się średniowieczną  historio-
grafią  czeską  i jej europejskimi związkami.  Omawiane dzieło 
nie jest bynajmniej tylko monografią  Kroniki  tzw. Dalimila;  in-
tencje i wiedza autorki nadały mu znacznie szerszy zakres. W roz-
dziale I M. Blâhovâ zawarła syntetyczne omówienie dziejopisarstwa 
średniowiecznego do XV w.; przedstawiła klasyfikację  źródeł histo-
riograficznych  ze względu na ich zawartość rzeczową,  środowiska 
powstania, formę  literacką  itp. Szczególnie dużo miejsca poświę-
cono zagadnieniu kształtowania się literatury w językach naro-
dowych. W tej części pracy znalazły się też rozważania ogólniej-
szej natury na temat czynników wpływających  na charakter i war-
tość źródeł historiograficznych,  tj. osobowość autora, jego wykształ-
cenie, stosunek do władzy, czy środowisko odbiorców dzieła. Drugi 
rozdział pracy poświęcony został średniowiecznej historiografii  cze-
skiej od jej najstarszych utworów z X w. — żywotów śś. Wacława 
i Ludmiły, aż po początek  XVI stulecia. Autorka dokonała bardzo 
użytecznego przeglądu  dzieł dziejopisarskich, charakteryzując 
krótko autorów, zakres chronologiczny i rzeczowy poszczegól-
nych kronik i roczników. Wiele uwagi poświęciła środowiskom 
i instytucjom, w których najlepiej rozwijała się twórczość histo-
ryczna — kapitułom praskiej, ołomunieckiej i wyszehradzkiej, 
a także największym klasztorom czeskim. W dalszej części wykła-
du M. Blâhovâ przedstawiła społeczne i kulturalne warunki poja-
wienia się literatury tworzonej przez ludzi świeckich, jakie zaist-
niały w Czechach w drugiej połowie XIII i w XIV w. Były nimi 
wzrost znaczenia i świadomości możnych i szlachty, recepcja za-
chodniej kultury rycerskiej, rozwój miast oraz kształtowanie się 
świadomości narodowej, objawiające  się wrogością  do przyby-
szów, w szczególności Niemców. 

Ostatni, trzeci rozdział pracy M. Blâhovej jest właściwą 
monografią  Staroczeskiej  Kroniki  tzw. Dalimila.  Autorka doko-
nała przede wszystkim analizy źródeł wykorzystanych przez kroni-
karza — głównie przetwarzał on informacje  zaczerpnięte od Ko-
smasa i jego kontynuatorów, ostatnie rozdziały zaś pisał z auto-
psji, co wielokrotnie sam stwierdza. Szczególnie interesująca  jest 
u M. Blâhovej analiza treści dzieła, zwłaszcza przedstawionej w nim 
rzeczywistości społecznej. Autorka scharakteryzowała zespół po-
glądów  tzw. Dalimila, które złożyły się na ogólną  tendencję jego 
kroniki — opinię na temat stosunków między monarchą  i możno-
władztwem, charakter władzy królewskiej, rolę szlachty w pań-
stwie, stosunki czesko-niemieckie, itp. Równie zajmująco  przed-
stawiają  się rozważania końcowe, w których autorka podjęła pró-
bę ukazania osobowości autora. Niestety, dokładna jego identy-
fikacja,  mimo wielu domysłów i hipotez jest ciągle  niemożliwa. 
M. Blâhovâ uznała go za przedstawiciela stanu duchownego — 
wskazuje na to jego erudycja i oczytanie — ale związanego  uczu-
ciowo, a zapewne i wywodzącego  się z elity możnowładczej. Nie 
ulega też wątpliwości,  że tzw. Dalimil stworzył swe dzieło na uży-
tek tej właśnie grupy społecznej i zawarł w nim podstawy jej sta-
nowej ideologii. Staroczeska  kronika  miała w tym środowisku 
spełniać rolę kompendium historii „narodowej", przystępnego ze 
względu na swój język i rymowaną  formę.  Dzieło to pozostaje fe-
nomenem dziejopisarskim w średniowiecznej Europie Środkowej. 

Dalsza część tomu zawiera wspomniany już komentarz hi-
storyczny do poszczególnych rozdziałów kroniki, a także godną 
polecenia bibliografię,  gdzie obok najnowszych prac historyków 
czeskich znaleźć można wiele prac obcojęzycznych. 

Jan K u r e k, Eucharystia,  Biskup i Król.  Kult  św. Sta-
nisława,  „Acta Universitatis Wratislaviensis", 1923, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroc-
law 1998, ss. 400, mapa, summ. 

Mylący  podtytuł może wprowadzić w błąd.  Pracy tej nie 
można bowiem uważać za monografię  dziejów kultu św. Sta-
nisława biskupa. Autor jest entnografem,  który, niestety, wy-
kroczył daleko poza swoje kompetencje, próbując  własnych in-
terpretacji historycznych i, co gorsza, własnych analiz źródło-
wych. We wszystkich miejscach (niestety — licznych), w których 
Autor poruszał zagadnienia historyczne, jego praca jest całko-
wicie chybiona. 

Wiele wątpliwości  budzą  zresztą  także wywody Autora opar-
te na źródłach etnograficznych.  Zastrzeżenia można mieć za-
równo co do wykorzystanej bazy źródłowej, jak i założeń meto-
dycznych. Pewną  wartość ma zebranie współczesnych śladów 
i przejawów kultu św. Stanisława, jednakże, wobec wykazane-
go w całej pracy braku krytycyzmu, zalecana jest ostrożność w ewen-
tualnym korzystaniu z nich. 

M.  D. 

Isabel Röskau-Rydel , Archiwa krakowskie  i zbio-
ry rękopisów w bibliotekach  Krakowa  = Die Krakauer 
Archive und Handschriftensammlungen  der  Bibliothe-
ken im Krakau,  „Niemiecki Instytut Historyczny w War-
szawie-Deutsches Historisches Institut Warschau. 
Biuletyn", 2, 1996, s. 35-51 [wersja polskojęzyczna], 
91-108 [wersja niemieckojęzyczna], s. 109-110 [ad-
resy]; Maria Dębowska, Archiwa kościoła  katolic-
kiego w Polsce  = Archive der  römisch-katholischen  Kir-
che in Polen,  ibid., 3, 1997, s. 36-50 [wersja polsko-
języczna], 81-97 [wersja niemieckojęzyczna, über-
zetzung: Birgit D e ku l s ki], s. 98-106 [adresy]; Bo-
gusław D y b a ś, Toruńskie  zbiory archiwalne,  biblio-
teczne i muzealne  jako warsztat  pracy historyka  = Die 
Thorner  Archive und Handschriftensammlungen  der 
Bibliotheken  im Thorn,  ibid., 4,1998, s. 53-68 [wersja 
polskojęzyczna], 117-132 [wersja niemieckojęzycz-
na], s. 133-134 [adresy]. 

Biuletyn wydawany przez Niemiecki Instytut Historyczny 
rozpoczął  systematyczną  publikację przeglądów  głownych pol-
skich zbiorów rękopiśmiennych. Autorzy przedstawiają  dzieje 
kształtowania się i zasób najważniejszych archiwów oraz innych 
zbiorów rękopiśmiennych. Opisy sporządzone  są  w dwu języ-
kach, po polsku i po niemiecku, a uzupełnia je lista adresów. 
Dotychczas ukazały się opracowania dwu miast (Krakowa i To-
runia) oraz archiwów kościelnych (diecezjalnych, archidiecezjal-
nych [29] i zakonnych [15]) 
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