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Zapiski krytyczne i sprawozdania

pujące w wierszu Nobis astate, który poprzedza drugą księgę Kro- więc dobrym instrumentem weryfikacji obrazu topografii miejniki Galla Anonima. Autorka dowodzi, że nawiązywały one do
skiej konstruowanego na podstawie tekstów pisanych. Lektura
topiki egzordialnej, sam utwór stanowi zaś unikatowe w piśmienksiążki przekonuje, że intencją Autora było nie tyle dokonanie
nictwie polskim „wierszowane exordium, zawierające przekaz tre- konfrontacji dorobku różnych specjalności, co ich harmonijne
ści metaliterackich".
połączenie. Wykład zbudowany jest w ten sposób, że często doTerminologii, pojęciu snu, a także polskim sennikom oraz
piero szczegółowa analiza przypisów pozwala domyślać się, czy
opisom snów, wizji sennych i snów złowróżbnych poświęca Aumamy do czynienia z ustaleniami archeologa czy też historyka.
torka piękny esej, w którego konkluzji słusznie stwierdza: „Sny
J. Piekalski nie tylko korzysta z obfitej literatury historycznej:
literackie, zarówno symboliczne, jak i »jasne«, były poddane
widać też dobre opanowanie warsztatu historyka. Dzięki tym
regułom rządzącej nimi tendencji i realizowały z góry założenia
walorom książka jest — i chyba jeszcze długo pozostanie —
budujące".
cenną pomocą dla reprezentujących różne dziedziny badaczy
wczesnych etapów urbanizacji Europy Środkowej. Jej wartość
Ważne miejsce zajmuje w pracy dobrze osadzone w histopodnosi fakt, że zawiera ona ponad 70 planów miast.
riografii zachodnioeuropejskiej studium poświęcone roli twórczości ustnej w procesie formowania się piśmiennictwa średnioZakres tematyczny pracy jest ogromny. Ramy przestrzenwiecznego. Autorka analizuje ją na przykładzie średniowieczne oddaje sam tytuł; uwzględniony został okres od epoki karonych pieśni polskich, solowych i chóralnych. Początkowo były
lińskiej po XIII w. Topografia miasta jest tu rozumiana bardzo
one przeznaczone do obiegu ustnego, a w piśmie utrwalane
szeroko. Omówiona została rola późnoantycznych civitates i capóźno (najstarszy przekaz z 1365 r.) i przypadkowo. Sytuacja zastra, ośrodków władzy świeckiej i kościelnej, klasztorów, miejsc
czyna zmieniać się od końca XV w., gdy forma pisana, przeznawymiany handlowej, fortyfikacji. Jest zatem zrozumiałe, że maczona dla uczniów, wyprzedza ustną i staje się dla niej odniesiemy do czynienia z syntezą, będącą przede wszystkim podsuniem. Dużą rolę odegrały w tym procesie zakony, zwłaszcza
mowaniem dotychczasowych badań, która przynosi stosunkobernardyni.
wo niewiele nowych ustaleń. Brak jakiejś generalnej tezy, która
stanowiłaby oś rozważań, wywołuje jednak wrażenie pewnego
Jaka była wizja świata w poezji polskiej XV w.? Według
chaosu. Autor podkreśla, że celowo omawia w jednym miejAutorki cechowała ją „radykalna dwoistość": świat materialny
scu obszary bardzo od siebie różne. Rzeczywiście wydaje się,
i duchowy, ziemia jako materia i siedlisko grzechu, niebo i pieże stare metropolie nadreńskie i Kruszwicę czy Kalisz więcej
kło, aniołowie i szatani, cielesno-duchowy Człowiek, boskość
i człowieczeństwo — to motywy, którymi bliżej zajmuje się w tym dzieliło, niż łączyło. Na tę mozaikę nakłada się objęcie analizą
dwóch jakościowo odmiennych, czego Autor jest w pełni świastudium T. Michałowska.
Kolejna praca stanowi monografię pieśni Dusza z ciała wy- dom, etapów w rozwoju tych ośrodków: kształtowania się osad
leciała, którą T. Michałowska datuje na lata 1461-1470 i uznaje wczesnomiejskich i miast komunalnych. Być może da się z tak
za utwór nieznanego autora, być może kompilatora Skargi umie- bogatej tematyki stworzyć spójną całość, nie wydaje się jedrającego. Spopularyzowana przez widowiska pogrzebowe, pieśń ta nak, by Autor takiemu zamierzeniu w pełni podołał. Również
styl prezentacji zebranego materiału w obrębie rozdziałów buzaczęła funkcjonować wśród mas wiernych i weszła do folkloru.
dzi pewne wątpliwości. W każdym z nich są omówione kolejno
Część tomu poświęconą średniowieczu kończy próba wskazania
poszczególne miasta. Ogólne wnioski znajdziemy jedynie w króna cechy decydujące o „względnej jednolitości literatury polskietkim podsumowaniu na końcu książki. Można odnieść wrażego średniowiecza".
nie, że opublikowana praca sytuuje się gdzieś w połowie drogi
Dwie ostatnie opublikowane w tomie prace poświęcone są
od materiałowej fiszki do ostatecznej konkluzji.
Kochanowskiego refleksji o twórcy oraz Problemom taksonomii
literackiej. Bibliografia prac Autorki kończy ten pożyteczny zbiór
rozpraw jednej z najlepszych znawczyń literatury polskiego średniowiecza.

Zgłaszając te zastrzeżenia daleki jestem od podważania wartości książki. Zebranie wyników badań archeologicznych i historycznych, i to w odniesieniu do tak obszernej problematyki,
jest już samo znaczącym osiągnięciem.
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Jerzy Piekalski, Od Kolonii do Krakowa. Przemiany w topografii wczesnych miast, Katedra Archeologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: Monografie archeologiczne nr 4, Wrocław 1999, ss. 322.
Mediewistyka wrocławska może się poszczycić czymś, co
w innych ośrodkach pozostaje jedynie powtarzanym od lat postulatem badawczym. Są to zakrojone na szeroką skalę, udane
próby podjęcia studiów interdyscyplinarnych. Historycy śmiało czerpią z dorobku archeologów czy historyków architektury
i urbanistyki. Jerzy Piekalski jest archeologiem. Podkreśla jednak, że dla badań nad wczesnym etapem rozwoju miast konieczna jest współpraca różnych dyscyplin, wśród których na
pierwszym miejscu wymienia historię sensu stricto. Archeologia
natomiast, choć ważne sfery średniowiecznej rzeczywistości są
jej niedostępne, daje wyniki względnie pewne. Jej ustalenia są

Ewa Łużyniecka, Gotyckie świątynie Wrocławia.
Kościół Bożego Ciała. Kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 1999, ss. 154.

Książka prezentuje wyniki pierwszego etapu projektu badawczego obejmującego rekonstrukcję faz budowy wszystkich
kościołów wrocławskich powstałych lub przebudowanych
w XIV i — tu deklaracje Autorki nie są jednoznaczne — XV w.
Nawiasem mówiąc, umieszczenie na okładce tylko pierwszej
części tytułu pracy, odnoszącej się do całego zamierzenia (Gotyckie świątynie Wrocławia), jest nieco mylące. Pewne zamieszanie może też wywołać podane wezwanie drugiej z omawianych
świątyń. Jego pełne brzmienie, zaczerpnięte z dokumentów erekcyjnych, po prostu się nie przyjęło i wystarczyłoby wspomnieć

