


Artykuły recenzyjne i recenzje 

Zdzisław Pentek (Poznań) w artykule Umocnienie  się państwa bułgarskiego  w czasach III  wyprawy krzyżowej.  Fryderyk 
Barbarossa i rycerstwo środkowoeuropejskie  na Bałkanach  (s. 159-163) prezentuje wypadki, jakie nastąpiły  w tej części 
Bałkanów w okresie III krucjaty do Ziemi Świętej. Autor skoncentrował się przede wszystkim na ukazaniu okoliczności 
i skutków dłuższego pobytu wojsk niemieckich Fryderyka Barabarossy (i rycerstwa środkowoeuropejskiego) na terenie Tra-
cji, co powstrzymywało pojawienie się na tym obszarze poważniejszych sił bizantyjskich Izaaka II, które zostałyby skierowa-
ne przeciwko Bułgarii. W ten sposób państwo bułgarskie czując  się bezpieczne, mogło umacniać odzyskaną  niepodległość, 
dając  jednocześnie dowód międzynarodowego uznania. Według Z. Pentka splot wydarzeń związanych  z przemarszem Fry-
deryka przez Bałkany przyczynił się do zaprowadzenia nowego ładu politycznego, który definitywnie  ujawnił dość wątpliwą 
już hegemonię Bizancjum na ziemiach bałkańskich. Autor dostrzega też skutki długofalowe  tego zajścia. Zrzucenie bowiem 
zależności bizantyjskiej otworzyło przed Bułgarią  możliwości rekonstrukcji nie tylko dawnych struktur administracyjnych 
i politycznych, ale także wydobycie bogactwa kulturowego Bułgarii. W ten sposób udział rycerstwa środkowoeuropejskiego 
w wyprawie Fryderyka Barbarossy do Palestyny przyczynił się do istotnych zmian politycznych na mapie ówczesnej Europy. 

W recenzowanym tomie, jak to często bywa w pracach zbiorowych, autorzy prezentują  dość zróżnicowany wachlarz 
problemów, trudno więc oczekiwać z góry przyjętej specyfiki  zagadnień, które wyznaczałyby oś syntezy. Ta różnorodność 
tematów i ujęć, w pewnym stopniu wpisuje się jednak w swego rodzaju spójny obraz: zainteresowania autorów zbioru objęły 
spełnianie się idei krucjatowej w Europie środkowej i wschodniej. Rozważają  oni wydarzenia rozgrywające  się na obszarze 
od Morza Czarnego po Zatokę Fińską  i od Bizancjum po Ruś północno-wschodnią.  Takie ujęcie pozwala wyjaśnić wiele 
kwestii, np. dostrzega się w ten sposób styk dwóch aspektów ruchu krucjatowego (lewantyńskiego i środkowoeuropejskie-
go), a zarazem odmienność praktyki odwołującej  się do ideologii krzyżowej w różnych stronach Europy i Bliskiego Wscho-
du. W sumie recenzowany tom przynosi wiele nowych spostrzeżeń dotyczących  idei krucjat. Jest to pozycja wartościowa 
i przydatna wszystkim badaczom dziejów wypraw krzyżowych, także historykom zajmującym  się polityką,  społeczeństwem 
i kulturą  tego okresu. Wiele artykułów otwiera nowe perspektywy badawcze — przypomnieć wystarczy postulaty wysunięte 
np. przez J. Dudka, W. Iwańczaka, K. Olejnika, J. Zdrenkę. Aby jednak mogły one zostać zrealizowane powinno się szerzej 
upowszechnić podjętą  problematykę. 

Gerard  Kucharski 
Kalisz-Poznań 

Jana N e c h u t o v a , Latinska  literatura  ceského  stredoveku  do roku 1400, Nakladatelstvî 
Vysehrad, Praha 2000, ss. 365. 

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać co do przydatności opracowywania syntetycznych ujęć historii średniowiecznej 
literatury poszczególnych państw europejskich. Prace takie zawsze spotykają,  się ze sporym zainteresowaniem, także poza 
granicami państw, w których powstały i których w pierwszej kolejności dotyczą.  Truizmem jest stwierdzenie niezwykle sze-
rokiego stopnia oddziaływania w średniowiecznym świecie literatury spisanej w ogólnoeuropejskiej lingua Latina. Z rado-
ścią  więc także i polski czytelnik powinien przyjąć  wiadomość o najnowszej publikacji, zasłużonego dla badań nad średnio-
wieczną  literaturą  łacińską,  filologa  z Uniwersytetu w Brnie, Jany Nechutowej. 

Jej omawiana tu praca jest nieco przeredagowaną  i rozszerzoną  w aspekcie chronologicznym kontynuacją  akademic-
kiego skryptu opublikowanego w roku 1997 (Cesko-latinska  literatura  stredoveku  do  roku  1300). 

Ramy chronologiczne rozprawy zakreślają  najstarsze czeskie legendy hagiograficzne  z końca X stulecia oraz przełom 
XIV i XV wieku, a więc moment poprzedzający  wystąpienie  Jana Husa, który zaciążył  nie tylko na historii Czech, ale także 
na dziejach czeskiej i czesko-łacińskiej literatury. Ma niewątpliwie  rację autorka, pisząc  w Epilogu, iż literatura XV stule-
cia z jej specyfiką  (wczesny humanizm, devotio  moderna,  reformacja)  potrzebować będzie oddzielnego omówienia, możli-
wego dopiero po zintensyfikowaniu  badań nad literaturą  tego okresu. Autorka stojąc  przed wyborem między opublikowa-
niem okrojonej wersji syntezy a ewentualnym odłożeniem publikacji do czasu pojawienia się dalszych opracowań literatury 
czesko-łacińskiej ostatniego stulecia postąpiła  słusznie, dając  nam już teraz długo oczekiwane kompendium. 

Rozprawa dzieli się na dwie części omawiające  dzieje literatury czesko-łacińskiej do końca XIII w. oraz oddzielnie po-
traktowaną  wytwórczość piśmienniczą  epoki luksemburskiej. W obu częściach autorka zastosowała podobny schemat, ko-
lejno analizując  w odrębnych rozdziałach: hagiografię,  historiografię,  poezję z pieśniami, homiletykę oraz — co stanowi 
pewne novum w tego typu opracowaniach — dyplomatykę (ze szczególnym uwzględnieniem formularzy)  i jej związki  z reto-
ryką.  W części drugiej dodatkowo pojawiają  się rozdziały analizujące  literaturę wyrosłą  w kręgu założonego w 1348 r. Uni-
wersytetu praskiego, poezję świecką  oraz piśmiennictwo kręgu kościelno-reformatorskiego  z uwzględnieniem poprzedni-
ków Jana Husa. Ponadto pojawia się tu kilka rozdziałów omawiających  dzieła poszczególnych autorów, mających  szczegól-
ne znaczenie dla dziejów XIV-wiecznej literatury czeskiej: Bartłomieja z Chlumce, Jana ze Środy (Stredy), czy cesarza Ka-
rola IV. Niestety w przypadku dwóch ostatnich Autorka nie zdążyła  już spożytkować ustaleń Bernda-Ulricha Hergemöllera 
(Cogor  adversum  te. Drei Studien  zum literarisch-theologischen  Profil  Karls  IV  und  seiner Kanzlei,  Warendorf  1999, por. rec. 
T. Jasińskiego, „Roczniki Historyczne", 66, 2000, s. 254-255), który dzięki pomysłowej analizie źródłoznawczej wykazał, że 
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byli oni autorami kilku utworów z kręgu dworu cesarskiego. W związku  z tym w pracy J. Nechutovej zabrakło m.in. miejsca 
na omówienie jednego z dzieł wspomnianego Jana, Cogor  adversum  te. 

Pracę zamyka obszerna tabela grupująca  w chronologicznym ciągu  pomniki czeskiej literatury łacińskiej i jej niełaciń-
skich krewniaczek (starosłowiańskiej i niemieckiej). Zestawienie to uzupełniono odniesieniami do najważniejszych wyda-
rzeń czeskiej historii politycznej i kościelnej. Takie obrazowe przedstawienie z pewnością  ułatwi, nie tylko nieprofesjonal-
nemu czytelnikowi, lekturę książki.  Rozprawę uzupełnia obszerna licząca  38 stron bibliografia,  ujęta w dwa oddzielne wy-
kazy. Pierwszy zawiera informacje  o nowszych tłumaczeniach na język czeski (edycje łacińskie przywołane w samym tekście 
pracy zostały tu pominięte) oraz podstawową  literaturę przedmiotu dotyczącą  poszczególnych pomników literatury cze-
sko-łacińskiej. Drugi wykaz mieści pogrupowane tematycznie prace o charakterze bardziej ogólnym. Niestety bibliografia 
nie cytuje rozpraw przywołanych wcześniej w przypisach oraz edycji tekstów źródłowych (o tych ostatnich jest mowa w tek-
ście pracy), co niewątpliwie  utrudni trochę korzystanie osobom chcącym  szybko znaleźć podstawowe wskazówki bibliogra-
ficzne.  Przypisy zostały dołączone  na końcu książki,  co również nie jest rozwiązaniem  najwygodniejszym dla czytelnika. 
Z zadowoleniem należy natomiast przyjąć  indeks osób zawierający  nazwiska autorów średniowiecznych i antycznych (lub 
zwyczajowo przyjęte tytuły dzieł anonimowych) oraz współczesnych badaczy, na których prace powoływała się autorka 
w tekście. Te ostatnie, z przyczyn wyżej opisanych, w zdecydowanej większości odnoszą  się do stron bibliografii  i przypisów, 
co zmusza czytelnika do ciągłego  wertowania książki  w poszukiwaniu potrzebnych informacji. 

Pomimo drobnych niedogodności książka,  zwłaszcza dla czytelnika polskiego, będzie niezwykle użytecznym przewod-
nikiem po bogactwie średniowiecznej łacińskiej spuścizny literackiej naszego południowego sąsiada.  Jej pojawienie się po-
winno zaowocować też zintensyfikowaniem  dalszych badań w samych Czechach, co być może doprowadzi w przyszłości do 
powstania bardziej wyczerpującego  kompendium, obejmującego  swym zasięgiem także wiek XV. 

Wojciech  Baran-Kozłowski 
Poznań 

Marek C e t w i r i s k i , Śląski  tygiel.  Studia  z dziejów  polskiego  średniowiecza,  Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2001, ss. 318. 

Praca ta jest zbiorem w większości publikowanych już wcześniej tekstów autora w wydawnictwach o małych nakładach 
oraz niepublikowanych lecz wygłoszonych już referatów  na różnych spotkaniach naukowych. Te pierwsze autor poddał 
pewnym, niewielkim zmianom (tam, gdzie inni badacze wysunęli inne propozycje, M. Cetwiński pozostał jednak przy swo-
ich poglądach).  Zbiór jest częścią  zamierzonej śląskiej  trylogii, autor planuje bowiem opublikować jeszcze dwa tomy, które 
zawierać mają  rozprawy, częściowo już opublikowane, poświęcone światu Księgi  henrykowskiej  oraz problemom źródło-
znawczym i historiograficznym.  W ten sposób M. Cetwiński planuje przedstawić w pełni swoje poglądy  na to, czym był 
i czym dla nas jest średniowieczny Śląsk. 

Książka  składa się z czterech części tematycznych: 1. Imiona,  ludzie,  pokolenia,  2. Wokół  klasztorów  i świętych, 
3. Wzdłuż  podsudeckiej  drogi,  4. Władza  a społeczności lokalne,  ponadto z noty bibliograficznej  oraz wykazu skrótów używa-
nych częściej. Zaprezentowane w zbiorze artykuły i szkice poświęcone są  przede wszystkim przemianom społecznym, kultu-
rowym i etnicznym na Śląsku  w średniowieczu. Zebrane w książce  studia, jak twierdzi autor, są  rezultatem jego sprzeciwu 
wobec tradycyjnych poglądów  historiografii  na społeczeństwo średniowiecznego Śląska,  głoszących  o rodowej rzekomo 
strukturze śląskiego  rycerstwa. I tak pierwszym zaprezentowanym w książce  studium jest praca poświęcona podstawowym 
problemom identyfikacji  osób występujących  w źródłach. Chodzi m.in. o określenie liczebności warstwy rycerskiej na 
Śląsku,  czynnika istotnie wpływającego  na ludzkie zachowania i rodzaj społecznych więzi. Autor wykazał, iż te ostatnie 
w niewielkiej społeczności mają  zawsze charakter konkretnych kontaktów konkretnych jednostek. Jego zdaniem są  jakby 
bardziej intymne, mniej oficjalne,  choć czasem mogą  być zrytualizowane. Mając  świadomość, że ludzie są  przede wszystkim 
przedstawicielami konkretnego pokolenia wzrastającego  wśród krewnych i sąsiadów,  a przede wszystkim wśród rówieśni-
ków, M. Cetwiński przez porównanie z karierami rówieśników dość precyzyjnie ukazuje przedsiębiorczość i zdolności jed-
nostek. Ponadto przybliża mechanizmy średniowiecznych karier na Śląsku  oraz próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie: na 
ile pokrewieństwo a na ile osobiste talenty były głównym czynnikiem kariery i czy zawsze jeden z tych czynników miał prze-
wagę. 

W książce  zaprezentowano też zagadnienia związane  z poglądem  o silniej początkowo,  a słabnącej  dopiero z czasem, 
władzy piastowskich książąt.  Autor przybliża też na ile istniała wówczas na Śląsku  administracja podobna do tej, jaką  zna-
my współcześnie. Uwidacznia również własną  refleksję  nad rolą  więzi sąsiedzkich,  klientarnych oraz nad istotą  śląskich  ka-
sztelanii i powstawaniem parafii.  Ponadto ukazuje prymat stosunków wewnętrznych, nie negując  jednak roli obcych koloni-
stów, która zdaniem M. Cetwińskieo, była różna w różnych częściach Śląska  — słabsza na Opolszczyźnie, silniejsza na Dol-
nym Śląsku.  To związane  z napływem niemieckich kolonistów zagadnienie zostało przez autora szczegółowo opracowane 
w jednym ze studiów poświęconym drodze podsudeckiej, szlakowi dzięki któremu następował szybszy ich napływ. Autor 


