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dopełnia 7-stronicowy Epilog, w którym najpierw czytamy raczej przypadkowe refleksje o późniejszych przydatkach (Die
Nachzügler) w tejczęści E uropy (m.in. Macedończycy, M ołdawianie), o czystkach etnicznych X X w., oraz próbujem y wraz
z autorem raz jeszcze zastanowić się nad kwestią „Czym jest E u ro p a W schodnia” (keine Erfindung des 18. Jh., sondern eine
alte historische Realität (s. 637). Niewiele w ięcejm o żn a począć z kolejną rew elacją autora: Wenn also Ostmitteleuropa Teil
Osteuropas ist — was ist dann Mitteleuropa? Maliziös gesagt: entweder der Bereich großdeutscher Allmachtsphantasien oder die
H eim at der Ostmitteleuropäer, die nicht zu Osteuropa gehören wollen (s. 638). Jest również zupełnie niezbędny w tego typu
opracow aniach indeks osób.
Starając się o możliwie łagodną i sprawiedliwą ocenę kom pendium Tornow a, trudno zakończyć to omówienie inną
konkluzją, jak tylko sceptyczną. Nie zaprzeczam mu wartości poznawczych, zwłaszcza w zasadniczejkulturalno-lingw istycznejw arstw ie. C hętnie przyznaję, że sam wiele się z lektury dowiedziałem. Przedkładana w om aw ianejksiążce w iedza jest
jednak często fragm entaryczna i niepełna, czasami powierzchowna, niekiedy wyraźnie anachroniczna, dotyczy to wprawdzie
przede wszystkim rozdziałów „historycznych”, nie w olne od tych cech są jed n ak także pozostałe p artie tekstu. R zut oka na
rzeczywiście wielojęzyczną bibliografię (s. 641-651) zdaje się potw ierdzać sceptycyzm. Sądząc po n ie j ( a znajduje to p o 
tw ierdzenie w odsyłaczach w tekście oraz — na ile zdołałem się zorientow ać — w nim samym), swą wiedzę o Polsce, P ola
kach, języku i sprawach polskich (by ograniczyć się tylko do „naszego podw órka”), T ornow czerpie głównie z prac G ottholda Rhodego, Geschichte Polens (D arm stadt 1980), A ndrei Schm idt-R ösler, Polen. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart (R e
gensburg 1996), Z enona Klemensiewicza, Historia języka polskiego (W arszawa 1974), K arela Krejci, Geschichte der polni
schen Literatur (H alle 1958), D ietgera Langera, Grundzüge der polnischen Literaturgeschichte (D arm stadt 1975), Literatury
polskiej. Przewodnik encyklopedyczny (t. I-II, W arszawa 1984-85), oprócz tego znajdujemy w wykazie Historię Litwy Jerzego
O chm ańskiego (1982), Historię literatury litewskiej Zygm unta Stoberskiego (1986), M arii Barbary Topolskiej Czytelnika
i książkę w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie renesansu i baroku (1984), G ottfrieda Schram m a Der polnische A d el und die
Reformation 1548-1607 (1965). Z najdujem y w bibliografii Im ię róży U m berto Eco, Intelektualistów wieków średnich Jacques’a Le Goffa, a naw et zbiorowe wydanie dzieł M arksa i Engelsa, ale ani śladu Jerzego Kłoczowskiego, czy — co już
szczególnie dziwi — Klausa Zernacka. W tejsytuacji nie m ożna, nie będąc specjalistą w jakiejś konkretnejdziedzinie szcze
gółowej, wyrobić sobie zdania co do kom petencji i naukow ejścisłości, a także stopnia oryginalności wywodów i tez autora
(tym bardziej, że w wykazie bibliograficznym wiele miejsca zajęły opracow ania o charakterze kom pendialnym i encyklo
pedycznym).
Z kom pendium S iegfrieda T ornow a zapew ne nie bez pożytku skorzysta specjalista, miałbym je d n a k pow ażne
wątpliwości, czy zasługuje ono na polecenie studentom i wszystkim tym, których głębiejinteresuje historyczna i k u ltu ralno-lingwistyczna przeszłość „Europy W schodniej”.
Jerzy Strzelczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Historii

Roman S o b o t k a, Powoływanie władcy w „Rocznikach” Jana Długosza, W ydział Prawa i Ad
m inistracji U niwersytetu W arszawskiego, seria: m onografie, prace zbiorowe, Liber, War
szawa 2005, ss. 213.

D zieła Jana Długosza, które wywarły tak bardzo przem ożny wpływ na polską historiografię, ciągle, póki będzie ona ist
nieć, pozostaną w kręgu jejzain tereso w ań . Twórczość kronikarza stanowi bowiem, co zabrzm i w tym miejscu jak zwykły
truizm , zaskakujący fenom en. Zaw iera w sobie nieoceniony zestaw informacji, przem yśleń, historiograficznych i historiozo
ficznych koncepcji. Korzystanie z Długosza jest jed n ak tyleż nieodzowne, co trudne. Z pozoru wydaje się, że skoro poświę
cono mu dziś już ogrom ną ilość specjalistycznych, często w prost znakom itych opracow ań, zdołano zgłębić niem al wszelkie
tajniki jego pisarstwa, m entalności, poglądów, w zasadzie wykryto jego priorytety i określono zakres spraw i postaw, które
opisywał z ogrom ną dozą autorskiego subiektywizmu — pisarstwo kanonika krakowskiego stanowi otw artą k artę, z której
m ożna czerpać pełnym i garściami, nie bacząc na niebezpieczeństwa nadinterpretacji czy zbyt dalekiego zaufania dla przy
woływanych przez niego wiadomości.
Pisarstwo Długosza, przede wszystkim jego Annales, nie poddaje się jed n ak prostym rozwiązaniom, nie zwalnia więc
nikogo z krytycznego doń podejścia. Tego krytycznego podejścia nie zabrakło R om anow i Sobotce, który już we wstępie
sw ejksiążki stwierdza: „Korzystało z niego [Annales Długosza — J. N.] wielu, lecz jeszcze liczniejsi poprzestaw ali na lektu
rze dość pobieżnej, często zniekształconejżyw ionym i w cześniejuprzedzeniam i, przesądam i i stereotypam i myślowymi, cha
rakterystycznymi zresztą dla każdej z kolejno następującej po sobie formacji umysłowej. Jeszcze inni, a tych było najwięcej,
ufnie polegając na już w cześniejuform ow anych opiniach, w ogóle z dziełem D ługosza bezpośrednio nie obcowali, utrw ala
jąc krążące m niem ania, co gorsza zaś i pom yłki” (s. 9). N a szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że autor jest
świadom roli, jaką w twórczości kronikarza odegrała sztuka retoryczna (expressis verbis wyrażone zostało to we W stępie,
s. 10). Bez oddzielenia bowiem przywoływanych przez dziejopisa faktów i ich interpretacji od środków wyrazu, którymi się
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posługiwał, dokonując tego, narażam y się nie tylko na spłycenie analiz, ale wręcz na niezrozum ienie kronikarskiego p rze
słania. Świadomość wyzwań, czyhających na badacza, zajm ującego się Annales, całkowicie usprawiedliwia R. Sobotkę, gdy
pisze, że w swych analizach posłużył się połączeniem dwóch m etod: „głębokiego wczytania się w sam tekst, zwaną czasami
close reading [kursywa autora — J. N.], z herm eneutyką rezultatów tego odczytu odwołująca się do historycznych pojęć
i unikającą przede wszystkim ahistoryzm u — grzechu śm iertelnego dla historyka” (s. 10-11). Z pozoru mogłoby się wydaw
ać, że są to sprawy oczywiste, o których nie m a potrzeby przypom inać, ale lektura — niektórych przynajmniej — p rac p o 
wstałych w ostatnim okresie, siłą rzeczy odwołujących się do Długosza, przekonuje jednak, że deklaracja R. Sobotki jest
w pełni uzasadniona.
T em atem recenzow anejrozpraw y jest uchwycenie i zinterpretow anie występującego na kartach A nnales Ja n a Długosza
zagadnienia wyboru władcy i roli, jaką odgrywały w tejsp raw ie instytucje, m ające ów wybór regulować. Innymi słowy, jak uj
muje to autor, jest to także p ró b a przedstaw ienia „stosunków między, najszerzejujm ując, władcą a społeczeństwem ”, tym
ostatnim rozumianym, oczywiście, w znaczeniu nadawanym m u w średniowieczu, a więc odnoszącym się wyłącznie do
warstw aktywnych politycznie (s. 11). W celu uniknięcia dwuznaczności interpretacyjnych, R. Sobotka (wzorem S. Gawlasa,
w cześniejpiszącego o świadomości narodow ejD ługosza) zdecydował się, co uznać trzeba za zabieg w pełni słuszny i p o 
trzebny, na „dołączenie krótkiego słowniczka pojęć występujących w dziele D ługosza”, by określić znaczenie, jakie poszcze
gólnym term inom dziejopis nadawał (s. 20, wykaz tych pojęć, s. 20-24).
Pracę swą autor podzielił na trzy rozbudow ane, zasadnicze części, w ram ach których, w form ie wyszczególnionych
„podrozdziałów ” analizował treści szczegółowe. Część pierwsza — zdecydowanie najobszerniejsza — „Tytuły do tro n u ”
(s. 25-110) zaw iera dziewięć (część z nich podzielono jeszcze na mniejsze fragmenty) takich, ró żn ejo b jęto ści podrozdzia
łów: „Funkcjonalność kompozycji roczników”, „Problem tytułów do tronu w dziele D ługosza”, R óżnorodność tytułów”,
„Czasy bajeczne w dziele D ługosza”. „Powołanie władców — czasy piastow skie”, „Rozwiązania odbiegające od schem atów
wzorcowych”, „Dziedziczność a elekcyjność tro n u ”, „W skazanie następcy”, „Czasy popiastow skie”. Część drugą „Instytucje
w zmacniające dziedziczność tro n u ” (s. 111-130) R. Sobotka podzielił na następujące podrozdziały (wewnętrznie rozbudo
wane bardziejjeszcze szczegółowo, niż miało to miejsce w części poprzedniej): „Rządy opiekuńcze”, „Legitymizacyjna fun
kcja im ienia”, „Jednom yślność w powoływaniu władcy i skutki niezgody”. O statnia część „Elekcja” (s. 131-186) składa się
z dwóch, również w ewnętrznie rozbudowanych podrozdziałów: „Paradygm at elekcji” i „Elekcja w dziele D ługosza”. W za
myśle autorskim części druga i trzecia miały „w pewien sposób” uzupełniać pierwszą, były jed n ak niezbędne „ze względu na
wiele nieporozum ień i uproszczeń istniejących w literaturze dotyczącejspraw ustrojowych, kwestii dziedziczności i elekcyj
ności tron u oraz ich wzajemnych relacji” (s. 19-20).
Z aproponow anem u przez autora podziałowi tekstu jego rozprawy m ożna by postawić zarzut, że pew ne sprawy n iepot
rzebnie może w jakiś szczególny sposób w yodrębnia, że niektóre kwestie z uwagi na brak w iększejkum ulacji treści trochę
na wyrost zostały eksponow ane, ale z dru g iejstron y , to autor najlepiejw ie, jak skonstruować wewnętrzny podział swego
dzieła. Jeśli zaś — a z takim przypadkiem mamy do czynienia, rozpatrując książkę R. Sobotki, — ów podział nie zakłóca ja 
sności wykładu i nie wpływa na precyzję wyrażanych przez niego myśli, nie m a pow odu (nawet, gdy w szczegółach nie ze
wszystkim się zgadzamy), by czynić m u z tego pow odu zarzuty.
A utor dowodzi, że obok najczęściejw ystępujących w Annales tytułach do tronu, którym i były dziedziczenie, elekcja
i desygnacja, Długosz, opisujący czasy bajeczne, wymieniał szereg różnych względów (varii respectus), którym i kierowali się
pretendenci do tronu, zgłaszający swe kandydatury: pochodzenie (genus), bogactwo (divicia), przedsiębiorczość (factivitas),
przemyślność (industria), pom oc licznych krewnych (consanguineorum crebra suppelex), szeregi sławnych przodków (maior
um clare ymagines). O ne też, poza dziedziczeniem , m ożna uznać, zdaniem autora, za najczęściejpojaw iające się praw a do
tronu, choć tytułem najważniejszym (też jednak nie dającym pewności osiągnięcia sukcesu) było pochodzenie od władcy
(s. 29-30). Analizując przekaz dziejopisa odnoszący się do dziejów bajecznych, R. Sobotka dochodzi do wniosku, że D łu
gosz, piszący o tytułach do tronu, traktow ał elekcję, dziedziczenie i desygnację w gruncie rzeczy łącznie. Desygnacja łączona
była z dwiema pozostałym i w jed n ą zasadę ustrojow ą. „Desygnacja — stwierdza autor — jest najw yraźniejniezbędna w p a 
radygm acie pow ołania władcy stworzonym przez Długosza: poniew aż elekcyjność występuje obok dziedziczności, desygna
cja jest łącznikiem obu zasad” (s. 42-56, cyt. s. 56).
A nalizę poglądów Długosza o powoływaniu władców w czasach piastowskich autor słusznie rozpoczął od dyskusji z do
tychczasową literatu rą (s. 56-61). Posiłkując się opiniam i innych badaczy (szczególne znaczenie m ają uwagi J. A dam usa),
R. Sobotka słusznie dostrzegł, jak bardzo zwodniczy bywał zbyt daleko idący formalizm prawniczy (O. Balzer), odrzucający
możliwość jednoczesnego występowania zasad dziedziczności i elekcyjności tronu. K anonik krakowski, twierdzi d alejau to r,
nie rozróżniał rodzajów elekcji, uznając ja za jed en z tytułów do tronu.
Z racji bardzo szczegółow ejanalizy, ja k ie jd o k o n a n o w pracy, próbując dojść do konstruktywnych wniosków, trudno
jest rozpatrywać wszystkie zaproponow ane przez autora wnioski i towarzyszące im argum enty z rów ną dokładnością. Nie
wydaje się zresztą, by było to potrzebne. Pragnę więc jedynie zwrócić uwagę na pewne w yodrębnione kwestie, które w moim
m niem aniu zasługują na szczególne podkreślenie. Ciekawie brzm ią uwagi poświęcone analizie Długoszowego przekazu,
odnoszącego się do testam entu Krzywoustego. Z daniem R. Sobotki, kronikarz, choć nie ujm ował tego w sposób dobitny,
uważał, że wyznaczenie dzielnic synom nastąpiło na mocy praw a spadkowego (legat), natom iast wprowadzenie zwierzchnich
rządów Władysława II i podporządkow anie m u braci wynikało z praw a publicznego (s. 64). Długosz był przekonany, że roz
porządzenie księcia nie stanowiło w prowadzenia zasady ustrojow ej, a więc nie było statutem , wyznaczającym porządek p o 
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woływania księcia zwierzchniego, ale jedynie testam entem (s. 66). Podążając śladem K adłubka, Długosz uważał, że od cza
sów Kazim ierza Sprawiedliwego tro n krakowski znajdował się we władzy jego linii dynastycznej (s. 66-67), co w oczach ka
nonika krakowskiego miało dodatkow e znaczenie, poniew aż posłużyło m u do legitymizacji rządów krakowskich W ładysła
wa Ł okietka (s. 70). B ardzo interesująco brzm i również spostrzeżenie autora, gdy twierdzi, że Długosz, odchodząc od wy
kładu i argum entacji K adłubka (np. w sprawie legalności rządów Leszka Białego), kiedy nie musiał się martwić tym, by swe
zdanie uzasadniać, pisał z myślą o „pokazaniu czytelnikowi nauki mechanizmów sprawowania rządów ” (s. 73).
Skoro poruszyliśmy związek obu kronikarzy, w arto dodać, że — zdaniem R. Sobotki — o b ajau to rz y w różny sposób
pojm owali istotę elekcji. D la K adłubka elekcja miała miejsce wówczas, gdy następował wolny, nieskrępow any wybór (liberr
ima deliberationis libertas), i tym się różniła od dziedziczenia, które pociągało za sobą stosowanie norm praw a cywilnego.
Długosz to rozgraniczenie pom ijał, uważając, że elekcja nie była związana tylko z nieograniczonym wyborem (s. 74-75).
A utor wyraźnie dostrzega i podkreśla, że w oczach Długosza (był to zresztą pogląd bardzo popularny u jego współczesnych,
trafnie R. Sobotka przywołuje w tym miejscu przykład Jan a D ąbrówki, o którym wiemy, że wywarł spory wpływ na kształto
w anie się poglądów dziejopisa) w ładca dziedziczny był lepszy i odpowiedniejszy od elekcyjnego. Starał się bowiem o dobro
rządzonego państwa, m ając na uwadze dobro swego potom stwa, którem u miał władzę przekazać, a zam iarów władcy obier
alnego nikt nie mógł bliżejpoznać, a od nich i ich realizacji miał wszak zależeć los państw a (s. 76-77).
W uwagach poświęconych opiniom kronikarza na tem at wyznaczania następcy, autor zauważa, że dla Długosza to wy
znaczenie przede wszystkim oznaczało zwykłą desygnację. Dziejopis uważał zresztą, że wyznaczenie swego następcy należa
ło do podstawowego obowiązku dobrego władcy. Desygnacja miała spełniać jeszcze dodatkow a rolę. Powinna być bardzo
ważnym argum entem dla elit politycznych, dokonujących wyboru panującego. W edług Długosza była p otrzebna także wów
czas, gdy m onarcha miał tylko jednego syna (s. 77). W tejczęści rozważań R. Sobotka dokonuje ważnego rozróżnienia. Pi
sze bowiem, że desygnacja to „wysunięcie kandydata przez panującego”, a nie „mianowanie przez niego następcy”, p o nie
waż Długosz używał w swym dziele term inu desygnacja wyłącznie w pierwszym znaczeniu tego słowa. Desygnowany to —
zdaniem kronikarza — ta osoba, któ ra potrzebuje jeszcze „elekcji potw ierdzającej” (s. 78). D la okresu rozbicia dzielnico
wego dziejopis wyróżniał dwie desygnacje: na m onarchę — ta dotyczyła wyłącznie Krakowa i na władcę księstwa, w którym
tro n podlegał zwykłej zasadzie dziedziczenia — ta dotyczyła pozostałych księstw polskich i pojaw iała się w A nnales raczej
sporadycznie. „Nie była to desygnacja — stwierdza autor — w znaczeniu technicznym (wskazanie kandydata do tronu),
a jedynie rozporządzenie testam entow e. Nie była też związana z koronacją lub władzą zwierzchnią następcy i dlatego nie
wymagała zgody doradców ” (s. 81). W arte uznania, choć lapidarne, są fragm enty książki poświęcone o p isan ejp rz ez D ługo
sza adopcji i umowom między panującymi jako sposobom wyznaczania następcy (s. 83-87).
D oskonałe i n ajb ard ziejin teresu jące (choć to drugie stwierdzenie jest jak najbardziejsubiektyw ne, wynika bowiem
z zainteresow ań recenzenta, ale z drugiej strony rzecz ujm ując, z tego samego względu recenzent ze szczególną uwagą przy
glądał się spostrzeżeniom autora) są te fragm enty pracy, któ re odnoszą się do czasów popiastow skich (s. 87 nn.). R om an
Sobotka twierdzi np., że opisany przez Długosza fragm ent, mówiący o sprawie ustalenia przyszłych rządów Ludwika W ę
gierskiego (1339 r.), o którym kronikarz napisał, że desygnacji d o k o n a n ejp rz ez K azimierza W ielkiego miał towarzyszyć
sejm walny (om nium terrarum regni generalem conventus), podejm ujący decyzję w sprawie następstw a tronu, nie zasługuje
na zaufanie. Z daniem autora, passus o sejmie został wykoncypowany przez dziejopisa, który „nie wyobrażał sobie podjęcia
tak ważnej decyzji bez udziału sejm u”. „Jego autorstw a — stwierdza dalej — są też argum enty przem awiające przeciw ro 
dzimym książętom . Co ciekawe, argum enty te bardziejodpow iadały sytuacji po śmierci K azimierza W ielkiego, ale nie zdez
aktualizowały się za Jagiellonów. M o ż n a j e z a t e m o d c z y t a ć j a k o w z m o c n i e n i e p o z y c j i d y n a s t i i l i 
t e w s k i e j w o c z a c h k r o n i k a r z a [podkreślenie — J. N .]” (s. 96-100). Powyższe stwierdzenie zasługuje na szczegól
ną uwagę historiografii, przede wszystkim tejje jc z ę śc i, któ ra w zbyt jednostronny (co w tym konkretnym przypadku ozna
cza jednocześnie uproszczony) sposób patrzy na opinie D ługosza o Jagiellonach. W ydaje się bowiem rzeczą oczywistą, że
należy oddzielić to, co nazwać m ożna przejawem sympatii, czy też je jb ra k u u kronikarza, piszącego o kolejnych przedstaw i
cielach tej dynastii, od jego widzenia roli samej dynastii, której przypadł w zaszczycie (to określenie zdaje się u Długosza
nie budzić wątpliwości) los rządzenia Polską. A ta druga kwestia nie może być oddzielana od kronikarskiego patriotyzm u
i rozum ienia polskiej„racji stanu”, które siłą rzeczy narzucały mu bardziejpozytyw ne spojrzenie na Jagiellonów i ich prawa
do tronu polskiego.
Podobną wartość przedstaw iają dalsze spostrzeżenia autora. O dnosząc się do kilku problem ów o niem al fundam ental
nym znaczeniu, którym poświęcono sporo uwagi w dotychczasowej historiografii, poddał je ponownej analizie, przy czym —
a to w arte jest szczególnego podkreślenia — zgodnie z deklaracjam i wyrażanymi we W stępie, odwoływał się w pierw szejkolejności przede wszystkim do tekstu źródła, i doszedł do odm iennych wniosków. Przekonywująco brzm ią jego uwagi o tym,
że w 1413 r. nie doszło do elekcji i koronacji Jadwigi Jagiełłówny. U znać m ożna, że odbyło się wówczas jedynie warunkowe
wyrażenie zgody na jeje le k cję (s. 91-92). N iejako na marginesie rozważań na tem at przekazu Długosza R. Sobotka p o dda
je krytyce pogląd, mówiący o tym, że synowie Jagiełły jako nie mający żadnego pow iązania z daw ną dynastią, nie mieli p o d 
staw prawnych do sukcesji po ojcu. D ochodzi przy tym do wniosku, że takie postawienie problem u „nie docenia jed n ak roli
zwyczaju oraz przecenia praw a Jadwigi [Jagiełłówny — J. N.] do tro n u ” (s. 93). Jest to stwierdzenie ze wszech m iar słuszne,
dobrze świadczące zarówno o bystrości, jak i szerokich horyzontach autora, który, gdy zachodzi taka potrzeba, dostrzega
problem y w ich szerszym kontekście.
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N atom iast wręcz odkrywczo brzm i uwaga o tym, że „w świetle przekazów Długosza Jagiełło zajmował wyższą i bardziej
sam odzielną pozycję jako władca, niż przedstaw iają to współcześni badacze” (s. 100). N a poparcie swego stwierdzenia autor
przywołuje pięć argum entów, które w kolejności wymieniam: 1) F ragm ent o desygnacji Ludwika W ęgierskiego, w którym
pada stwierdzenie, że rodzim i Piastowie nie zasługują na objęcie tronu, co wzmacniało późniejsze praw a Jagiełły. D la k ro 
nikarza, słusznie przekonuje R. Sobotka, bardzo wielką wagę odgrywały argum enty natury politycznej, wynajdował je więc
i używał przeciw rywalom Jagiełły (Siemowit, W ładysław Opolczyk, W ilhelm H absburg). 2) Sam odzielne rządy Jadwigi
w oczach sterników państw a z założenia uznaw ane były za jedynie „tymczasowe” (s. 100-101). 3) W ybór Jagiełły uznawał
Długosz na najlepszy z możliwych, twierdził przy tym, że Litwin zdobył poparcie w iększeji „zdrowszej”, czyli rozsądniejszej,
części panów (maior et sanior pars). 4) K ronikarski opis sytuacji Jagiełły po śmierci Jadwigi, który w wyraźny sposób świad
czy o pozycji króla (przy okazji autor odrzucił hipotezę J. Kurtyki o dom niem anejponow nejlegitym izacji praw Jagiełły po
śmierci żony — s. 88-89, 102). 5) A rgum entem kolejnym jest, zdaniem badacza, Długoszowa rola przypisywana O patrzno
ści, czuw ającejnad losem Polski i Polaków. „O tóż — stwierdza — w świetle prow idencjalizm u dziejopisa należy przyjąć, że
Opatrzność, odsuwając Piastów od władzy królewskiej, legitymowała jednocześnie translatio regni [kursywa autora — J. N.]
w ręce A ndegawenów i Jagiellonów ” (s. 102). W konkluzji tych rozważań R. Sobotka stwierdza: „Elity polityczne zatem,
a wśród nich i Długosz, były świadome pierwszeństwa praw Jagiellonów do tro n u polskiego” (s. 103).
W podobny sposób m ożna kom plem entow ać autora za spostrzeżenia na tem at stosunku Długosza do sprawy następ
stwa tronu po Jagielle (s. 104-110). R om an Sobotka wypowiada szereg uwag polemicznych z dotychczasowymi, w tym naj
nowszymi, ustaleniam i historiografii. Zwrócić uwagę należy np. na przekonywającą obronę Długoszowego przekazu o zjeź
dzie sieradzkim z 1432 r., przeciwstawiającą się koncepcji zaprezentow anejniedaw no przez J. Sperkę. W kontekście wypo
wiedzi autora z wielkim zainteresow aniem należy oczekiwać zapow iadanego przez niego artykułu o praw ach potom ków J a 
giełły do tronu polskiego (przyp. 465, s. 104). Z daniem R. Sobotki, z którym całkowicie się zgadzam, kronikarz przedstawił
konflikt rozgrywający się po śmierci Jagiełły nie jako spory o elekcję, ale spory o koronację. Długosz, co zdecydowanie nale
ży podkreślić, przyznając rację autorowi, uważał, że K azimierz Jagiellończyk miał „oczywiste praw o do tro n u (ius clarissi
m um ) na mocy elekcji (ex eleccione) i dziedzictwa ojcowskiego (ex successione paterne). Dziedziczne praw a podkreślało
nazwanie K rólestwa ojcowskim i braterskim (regnum paternum et fraternum ) dla K azim ierza”. Jasne jest więc, że do „rze
czywistej i form alnej elekcji” K azimierza zdecydowano się doprowadzić dopiero wówczas, gdy on sam odrzucił ofiarowane
m u rządy.
Podsum owaniem dla tej części rozważań autora są następujące stwierdzenia (przytaczam je tutaj w dłuższym fragm en
cie, poniew aż na to w pełni zasługują): „Prawa dziedziczne Jagiellonów obojga płci były bardzo silne w Królestwie Polskim.
Jednak, poniew aż tro n był form alnie elekcyjny, sam o pochodzenie z rodu królewskiego nie gwarantowało następstwa. To
naród polityczny, reprezentow any przez dostojników w radzie królewskiej, rzeczywiście decydował o obsadzie tronu królew 
skiego. D latego w ładca starał się jeszcze za życia ułożyć z panam i rady tak, by zyskać od nich zgodę na objęcie władzy przez
swych potom ków. Gdy taką władzę uzyskał, form alna elekcja nie była konieczna. Tak miały się sprawy z pow ołaniem na
tro n Władysława III, kiedy elekcji nie przeprow adzono, poniew aż panowie zobowiązali się przyjąć jednego z synów Jagiełły
na króla. Powyższa zgoda była jednorazow a — panowie zobowiązali się obrać jednego, a nie każdego z synów. Tak więc po
tragicznejśm ierci W ładysława W arneńczyka kwestia obsady tronu była otw arta. D latego mogło dojść do form alnejelekcji,
choć najpoważniejsze, dziedziczne tytuły do tronu miał w swoim ręku Kazimierz Jagiellończyk. Jego obiór byłby tylko elek
cją potw ierdzającą. D opiero wobec jego zwłoki z objęciem tronu polskiego doprow adzono do obioru nieograniczonego róż
nymi względami. Jednak i ta «wolna» elekcja była tylko warunkowym wyborem mającym na celu wywarcie nacisku na Kazi
m ierza. W skazuje to jednoznacznie na wysoką pozycję dziedzicznych praw Jagiellonów do tronu polskiego. To, że sprawy
wyglądały w ten sposób dla Długosza, nie świadczy jednoznacznie o powszechności takiego p unktu widzenia. K ronikarz
zdaje się nie uwzględniał, a przynajm niejnie dawał tem u wyrazu, tak poważnego czynnika sprzyjającego Jagiellonom , jakim
były korzyści płynące z unii z Litwą” (s. 109-110).
W artościowa jest część druga książki, mówiąca o instytucjach wzmacniających dziedziczność tronu, z ciekawymi i kom 
petentnym i uwagami o rządach opiekuńczych, legitymizacyjnej funkcji imienia, jednom yślności w powoływaniu władcy
i skutkach niezgody. Podobnie ocenić m ożna rozw ażania z części o statn iejp o św ięco n ejelek cji. A u to r w przekonywujący
sposób dowodzi, że m odel przebiegu elekcji, który znamy z trzech źródeł (Annales, opisu obioru Jan a O lbrachta, drukow a
nego w III tom ie Codex epistolaris saeculi decimi quinti, i z pochodzącego z początku X V I w. M odus eligendi regis, doty
czącego elekcji A leksandra Jagiellończyka i Zygm unta I Starego), miał swoje źródło w praktyce ukształtowanej już w X V w.
Co oznacza zarazem (R . Sobotka udow odnił to swoje tw ierdzenie), że przekaz Długosza i M odus eligendi były źródłam i od
siebie niezależnymi. Dalej zanalizow ano ordines coronandi, w prowadzając też pewne uściślenia term inologiczne, odnoszące
się do treści w nich zawartych (s. 135).
A utor dowodzi również, że Długoszowa elekcja nie była ani potw ierdzająca czy solenna, ani „wolna”. W ujęciu kroni
karskim elekcja „jest tytułem do tronu, wynikającym z poparcia aktywnych i upraw nionych warstw społeczeństwa. Jed n o 
cześnie elekcja może mieć charakter zatwierdzający. Poza tym pełni funkcję k o ntrolną przed objęciem tronu przez osobę
niedającą gwarancji należytego pełnienia sw ejgodności (tj. szaleńca czy tyrana). [...] W ybór w Annales m a charakter łączący
cechy elekcji so le n n e jz potw ierdzającą” (s. 188). Nie wyczerpując wszystkich poruszanych w książce wątków, wypada jesz
cze na koniec zwrócić uwagę na spostrzeżenia R. Sobotki, odnoszące się do roli, jaką w dziele Długosza zajm owała konfir
m acja praw (s. 165-174) i koronacja królewska (s. 175-185).
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W raz z ukazaniem się „Powoływania władcy w Rocznikach Jan a D ługosza” R. Sobotki, otrzymaliśmy dzieło bardzo doj
rzałe, pisane ze świadomością słuszności przedstaw ianych rozstrzygnięć, nie stroniące od polem ik z utartym i już lub
całkiem świeżymi poglądam i historiografii, wolne od obaw przed zajm owaniem wyraźnego, własnego stanowiska, z praw ni
czą precyzją wyrażające prezentow ane czy proponow ane rozstrzygnięcia — książkę, z k tó r e ja u to r może być napraw dę
dumny.
Jarosław Nikodem
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Historii

Ivan H l a v a c e k , Knihy a knihovny v ceském stredoveku (Studie k jejich dejinâm do husitstvi),
U niverzita Karlova w Praze, N akladatelstvi K arolinum 2005, ss. 395.

Ivan Hlavacek jest uznanym autorytetem w zakresie problem atyki książki ręk o p iśm ien n ejw Czechach, zwłaszcza
w okresie przedhusyckim . Wyniki swoich b adań nad katalogam i księgozbiorów i ich użytkowników, „zestawem ” najpoczyt
niejszych autorów i tekstów, rolą użytkową książki i jejo b ieg iem w średniowiecznych Czechach publikuje już od 1956 r. Od
tego czasu dał się poznać jako wnikliwy i krytyczny badacz pam iątek z odległejprzeszłości, cechujący się wysoką kulturą
pracy naukowej, który przy ferowaniu sądów i stawianiu hipotez badawczych unikał nieudokum entow anych i apodyktycz
nych sformułowań.
Omaw iana książka jest swego rodzaju podsum ow aniem jego pracy naukowej. Zaw iera 15 rozpraw (artykułów), które
ukazały się w latach 1964-1996 i jed en nieopublikowany dotychczas tekst, wygłoszony w 2001 r. w O środku Studiów Mediewistycznych w Pradze. Przygotowując książkę, autor dokonał niezbędnych uzupełnień w bibliografii oraz uwzględnił wyniki
najnowszych badań w tym zakresie, na ile mogły one zweryfikować jego wcześniejsze wnioski i hipotezy. Jak sam napisał we
wstępie, dokonując wyboru tekstów, kierował się przede wszystkim ich reprezentatyw nością dla problem atyki książki rękop iśm ien n ejw średniowiecznych Czechach. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że do p ełn ejsy n tezy historii książki w C ze
chach przedhusyckich jest jeszcze daleka droga i wyraził nadzieję, że przygotowany przez niego zbiór studiów stanie się dla
młodszych badaczy zachętą do jejo p raco w an ia w przyszłości.
Z anim przejdziem y do omów ienia poszczególnych tekstów, w arto przypom nieć, że niektóre z prac I. H lavacka znane
są polskim badaczom historii książki i kultury w średniowieczu. M am tu na myśli artykuły opublikowane w 19781, 19902
i 20023 r. Należy też zaznaczyć, że om aw iana książka pow inna zostać dostrzeżona przez polskich badaczy z jednego jeszcze
powodu. O tóż od bardzo dawna, bo już od przełom u X IX i X X w. dostrzegano czeskie wpływy na piśmiennictwo, kulturę
książki i język polski w okresie średniowiecza. A. B rückner pisał: „Ściekały czechizmy literaturą, [...] wymianą profesorów
i księży, szerzeniem książek czeskich — dedykowali drukarze prascy swe nakłady panom polskim ...”4, a Górnicki w Dworza
ninie wyraził się jeszcze dosadniej: „[...] nasz Polak [...] chociaż nie będzie w Czechach, jedno iż granicę śląską przejedzie, to
już inaczejnie będzie chciał mówić, jed n o po czesku [...], że m u się przyrodzony język prawdziwie gruby widzi [...]”5.
Z asadniczą część książki poprzedza przedm ow a i bibliografia prac I. Hlavacka. Pierwszy tekst traktuje o problem atyce
zw iązanejz funkcją książek w średniowiecznych Czechach do około 1420 r. (Rukopisy , jejich fu n kce a ctenari v ceském state
od nejstarsich dob do husitstvi. Strucny ndstin problematiky, s. 19-35). A u to ra interesowały zwłaszcza funkcje wspólne dla
wszystkich czeskich rękopisów, gdyż tylko takie ujęcie może wyjaśnić wpływ książki rę k o p iśm ien n e jn a kulturę czeską.
W przypadku Czech badania historycznoliterackie w spom agają się dyscyplinami pokrewnymi, bowiem oprócz mediewistyki
swoje zadania m ają także bohem istyka i germ anistyka. G eneralnie autor zakłada, że dzieje książki czeskiejtego okresu na
leży dzielić na trzy etapy: 1) od jejp o cz ą tk ó w do II połowy X III w.; 2) od II połowy X III w. do założenia uniw ersytetu
w Pradze i 3) od założenia uniw ersytetu do 1420 r., przy czym za czas przełomowy uważa X II w., kiedy doszło do założenia
wielu klasztorów, biskupstwa ołom unieckiego i kapituł kolegiackich, co bardzo znacznie powiększyło grupę osób mogących
korzystać z rękopisów łacińskich. D la I. Hlavacka nie ulega wątpliwości, że najstarsze książnice miały charakter liturgiczny
i teologiczny. Jeśli chodzi o funkcje i zawartość zbiorów ksiąg w stuleciu poprzedzającym założenie uniwersytetu, to widocz
ne są ich cechy dydaktyczne, a głównym odbiorcą produkcji rękopiśm iennejbyły instytucje kościelne. D om inow ał w tych
kolekcjach język łaciński, ale w zbiorach prywatnych pojawiały się języki czeski i niemiecki, czego przykładem są biblioteki
Przem ysła O ttokara II i W acława II, zawierające również teksty z zakresu prawa.

1 I. Hlavacek, Przyczynek do czesko-polskich kontaktówksiążkowychzapanowania Przemyślidów, ABMK33,1978, s. 313-328.
2 Tenże, K cesko-polskymkulturnim vztahùmv dobepredhusitske, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XXIV, Nauki humanistyczno-społeczne, 1990, z. 204, s. 79-87.
3 Tenże, Knihy a knihovny naprazské univerzite v dobêpredhusitské, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, pod red. A. Barciaka, Katowice 2002,
s. 311-323.
4 A. Brückner, Dziejejęzykapolskiego, wyd. 2, Lwów1913, s. 80.
5 Cyt. za K. Piekarski, Drobiazgi bibliograficzne, „Exlibris” 5,1924, s. 32-33.

