
twa i szlachty Rzplitej. Może należało w tym miejscu 
wspomnieć o tym, że chwilami szlachcic otrzymywał 
za swoje zboże 60% ceny, płaconej potem przez obcego 
kupca.

W rozdziałach dalszych omawia autor kolejno życie 
kulturalne gdańszczan, ślady polskości w architekturze 
miasta, charakterystyczne cechy mieszczanina gdań
skiego, wreszcie daje dość ogólną charakterystykę sto
sunków polsko-gdańskich w okresie międzywojennym.

Wydaje nam się, że można było szerzej nieco omó
wić architekturę gdańską i rolę jaką przy jej tworze
niu odegrali Holendrzy i ich współpracownicy Polacy. 
Przy omawianiu sylwetki mieszczanina gdańskiego 
można było dalej rzucić tę sylwetkę'na tło porównaw
cze, sięgając do przykładów branych z innych miast 
Rzplitej lub też innych miast portowych. W ten sposób 
nie powstawałoby w czytelniku przekonanie, jakoby 
podkreślone cechy mieszczanina gdańskiego były ce
chami specyficznie miejscowymi.

Omawiana książka jest, jak to już podkreśliliśmy, 
dziełem popularyzatorskim, ale jest popularyzacją 
w bardzo dobrym stylu. Jest bowiem wynikiem nie 
tylko przestudiowania szerokiej literatury specjalnej, 
ale równocześnie owocem samodzielnych poszukiwań 
w bogatych zasobach starodruków gdańskich, dzięki 
czemu autor nie tylko skorygował niejednokrotnie do
tychczasowe sądy, ale równocześnie wydobył na świa
tło dzienne nieznane dotąd szczegóły. Jeżyk dobry i ła
dny, przedstawienie żywe, jasne i zajmujące snrawia, 
że książkę czyta się z prawdziwa przyjemnością. Sze
reg dość dobrych ilustracji podnosi jeszcze wartość 
książki.

Władysław Czapliński

B a r t o  ś F. M., Z publicistiky velikoho schismatu 
a koncilu basilejskeho, (Vestnik Geske Akademie 
Ved a Umeni 1944, nr. 1).
Pośród licznych studiów z XIV i XV w., jakie ogło

sił F. Bartos w wojennych rocznikach Vestnika Ceske 
Akademie zasługuje zwłaszcza na uwagę historyków 
polskich drobny szkic, opublikowany w t. 53, r. 1944, 
a poświęcony głośnemu traktatowi reformistycznemu



z początku XV w .: Speculum aureum de titulis benefi- 
ciorum. Autorstwo tego śmiałego traktatu było dotąd, 
jak wiadomo sporne. Bogata poświęcona mu literatura 
wiązała go przeważnie z nazwiskiem Mateusza z Kra
kowa, bądź (J. Haller) padewskiego kanonisty Zaba- 
relli. Bartos w sposób wysoce przekonywujący przypi
suje autorstwo Speculum Pawłowi Włodkowicowi. 
Główne argumenty autora stanowią: 1) Powołanie się 
Włodkowica w jego traktacie De Annatis, na: tracta- 
tus, quem scripsi de śimonia, uchodzący dotąd za n ie
znany, 2) zbieżność cytatów z tego traktatu z tekstem 
speculum, 3) podpis pod speculum: P. Minimus, odpo
wiadający ściśle podpisowi pod traktatem  de annatis: 
M. Paulus W ladimiri... inter decretorum doctores m i
nimus.

Daleko posunięty radykalizm Speculum tłumaczy 
dostatecznie troskę młodego Włodkowica o' anonimo
wość traktatu; wszak w dziesięć lat później na soborze 
w Konstancji z racji tez o wiele bardziej powściągli
wych i już jako rektor Akademii Krakowskiej spotka 
się dr Paweł ze strony dominikanina Falkenberga z za
rzutem herezji. Z drugiej strony autorstwo Speculum 
rzuca nowy snop światła na postać Pawła Włodkowica, 
stawiając go nie tylko w rzędzie najgłośniejszych re- 
formistów XV stulecia, ale każe przypisać duże znacze
nie pobytowi jego w uniwersytecie praskim. Autor 
podkreśla bliski związek myślowy, jaki zachodzi mię
dzy Speculum a traktatem  Husa de simonia, kończąc 
swój piękny szkic stwierdzeniem, że nie dał się nigdy, 
jak tylu jego krakowskich kolegów, pociągnąć ku te 
mu, abv stanąć w rzędzie rzeczywistych przeciwników 
uczni Husa.

Ewa Maleczyńska

M a c o u r e k  J o s e f ,  Slezsko a jeho vyznam w će- 
skem state 14—18 stoleti, (Slezsko-ćesky stal 
a ćeska kultura), Opawa 1946 i odb. str. 22 +  2 
nlb.
Przedstawić wyczerpująco a bezstronnie stosunek 

Śląska do królestwa czeskiego na przestrzeni 4 wieków, 
w dodatku na 22 stronach małej oktawy, to zadanie 
trudne i wymagające wielkiej znajomości przedmiotu.
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