


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A 

Śląsk  i Czechy  a kultura  Wielkomorawska,  red. Krzy-
sztof  Wa c h ow s ki, Uniwersytet Wrocławski, Cen-
trum Badań Sląskoznawczych i Bohemistycznych, 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Wroclaw 
1997, ss. 148. 

Książka  przedstawia rezultaty konferencji  archeologów 
polskich i czeskich z 1995 r. Jak zwykle, najwięcej miejsca zaję-
ła kwestia przynależności ziem południowej Polski do Wielkich 
Moraw. Za taką  przynależnością  w wypadku Dolnego Śląska 
wraz z południową  Wielkopolską  oraz ziemiami zamieszkany-
mi przez Serbów opowiedział się zdecydowanie K. Wachowski 
(Północny zasięg ekspansji  Wielkich  Moraw  w świetle badań  ar-
cheologicznych).  Badacz ten datuje ją  na okres po ekspansji na 
Czechy ok. 885 r. Obszarem wypadowym miała być Kotlina 
Czeska, a droga na Dolny Śląsk  wiodła przez Kotlinę Kłodzką. 
Tezę tę poparł P. Kouril na podstawie rezultatów nowszych ba-
dań nad północnym przedpolem Bramy Morawskiej, a zwłasz-
cza grodziska Chotêbuz-Podobora. Interpretacji tej sprzeciwił 
się jednak D. Abłamowicz (Górny  Śląsk  a Wielkie  Morawy.  Fak-
ty i mity). Według niego, poza grodem w Chotêbuzu „badania 
i materiały archeologiczne nie dostarczają  nam żadnych, wy-
raźnych wskazówek mówiących  o zniszczeniu lub przebudowie 
w górnym Nadodrzu istniejącego  modelu kultury społecznej, 
w wyniku ekspansji przybyszów z terenu Wielkich Moraw". 
P. Boroń dowodził, że duże budowle halowe, spotykane także 
na ziemiach polskich, występują  „głównie na terenie Wielkich 
Moraw i na terenach z tym państwem i z tą  kulturą  powiąza-
nych". Z kolei nowsze badania nad wczesnośrednioweczną  Ma-
łopolską  wkazują,  że jej rozwój „przebiegał w okresie plemien-
nym między połową  VII a końcem X w. własną,  specyficzną  tyl-
ko dla niej drogą...  Nie ulega też wątpliwości,  że mieszkańcy 
Małopolski utrzymywali przez cały ten okres kontakty z terena-
mi ościennymi (Kaganat awarski, Wielka Morawa, Węgry, Cze-
chy, Ruś)" (J. Poleski, Kontakty  interregjonalne  mieszkańców Ma-
łopolski  w VI-X  wieku). 

Archeolodzy stale pogłębiają  wiedzę o kontaktach ziem 
Polski z kręgiem wielkomorawskim, a następnie czeskim. Przy-
kładów szczegółowych dostarczyły prezentowane na tej konfe-
rencji odkrycia wpływów wielkomorawskich w grodach dolno-
śląskich  w Starym Książu,  Dobromierzu, Gilowie, Granicznej 
i Niemczy (K. Jaworski) i w leszczyńskim Bruszczewie (M. Brzo-
stowicz) oraz oddziaływań południowych na ceramikę śląską 
(P. Rzeźnik). 

Czytelne archeologicznie wpływy wielkomorawskie są 
z pewnością  dowodem kontaktów gospodarczych i kulturowych, 
nie muszą  być jednak, jak słusznie dowodzi w podsumowaniu 

G. Labuda, dowodem zależności politycznej od Wielkich Mo-
raw. Takie stanowisko zajął  też K. Polek (Północna  i zachodnia 
granica państwa wielkomorawskiego  w świetle badań  historycz-
nych). Być może dalsze badania pozwolą  na ostateczne rozwią-
zanie tej „odwiecznej" zagadki historycznej. 

Pozostałe publikowane w tomie prace poświęcone były Cze-
chom w okresie wielkomorawskim (M. Śolle, N. Profantova, 
A. Bartoskova) oraz rezultatom nowszych badań w Libicach 
(J. Princova-Justova). 

M.D. 

P.-A. Burton, „Bibliotheca  Aelrediana  secunda". 
Une  bibliographie  cumulative  (1962-1996)  (Textes et 
études du Moyen Âge, 7), Brepols/Féderation Inter-
nationale des Instituts d'Études Médiévales, Lou-
vain-la-Neuve 1997, ss. 210. 

W ostatnich latach bardzo rozwinęły się badania nad dzie-
łami i postacią  Aelreda z Rievaulx (1110-1167), uważanego za 
najwierniejszego i najoryginalniejszego ucznia św. Bernarda 
z Clairvaux. Dobrze się zatem stało, że zasłużone wydawnictwo 
Brepols zdecydowało się wydać tę pracę, stanowiącą  kontynu-
ację opublikowanej w 1962 r. w ramach Instrumenta  patristica 
przez Anselma Hoste „Biblioteca Aelrediana".  A Survey  of  the 
Manuscripts,  Old  Catalogues,  Editions  and  Studies  concerning St. 
Aelred  of  Rievaulx. 

P.-A. Burton omawia opublikowane w latach 1962-1996 
krytyczne edycje i tłumaczenia dzieł Aelreda oraz poświęcone 
mu prace, w tym także hasła ze słowników i encyklopedii. Dob-
rym pomysłem był także wybór tych wcześniejszych edycji i prac 
na temat Aelreda uwzględnionych przez A. Hoste, które nadal 
zachowują  wagę. Tę bardzo pożyteczną  publikację uzupełnia 
indeks osób i rzeczy. 

Dodajmy wreszcie, że obchody rocznicy powstania cyster-
sów nadal podtrzymują  zainteresowanie postacią  Aelreda i jego 
utworami. Wspomnieć tu można wydane po 1996 r. tłumacze-
nia na francuski  części jego kazań (Aelred de Rievaulx, Ser-
mons. Première collection  de  Clairvaux,  traduction et notes par 
G. de Briey, présentation générale par G. Raciti (Pain de Cîte-
aux, 3e série, 11), Abbaye Notre-Dame du Lac 1997) i homilii 
(Aelred de Rievaulx, Homélies  pour l'année  liturgique,  de la col-
lection des Sermons  inédits  publiés par C. H. Talbot, Rome 
1952, première partie. Traduction et notes P.-G. Trudel, préface 
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