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0 NOWYM ZARYSIE HISTORII POLSKI SREDNIOWIECZNEJ 

W ostatnich latach jestesmy swiadkami pojawiania si� na rynku ksi�
garskim wielu historycznych pozycji syntetycznych, ksiq:i:ek na szersze 
tematy, przeznaczonych dla szerszych rzesz czytelnik6w. Historycy sta

rajq si� nie tylko tworzyc trudno dost�pne monografie, lecz pisac te:i: po
pularnie dla przeci�tnie wyksztakonych milosnik6w historii, kt6rych 
liczba wraz z awansem kulturalnym narodu wzrasta i wzrastac b�dzie 
w coraz wi�kszym stopniu. Jednym z historyk6w, kt6ry umie pisac o za
wilych zagadnieniach naukowych w spos6b jasny, ciekawy i przyst�pny, 
jest znany Autor cennych prac o chrzcie Polski i historii kosciola pol
skiego Jerzy Dowiat. 

Podj�cie si� napisania zwi�zlej popularnonaukowej ksiq:i:ki o polskim 
'sredniowieczu nale:i:y uznac za przedsi�w21i�cie smiale i •trudne '· Trudnosc 
polega na tym, :i:e dzieje Polski sredniowiecznej w gl6wnych zarysach 
nale:i:q do podstawowego kanonu wiedzy historycznej ka:i:dego Polaka. 
Nielatwo jest wi�c w syntetycznym wykladzie dawac rzeczy nowe, czy
telnikowi ca!kiem nie znane i przez to interesujqce. Natomiast wejscie 
w zawile spory mediewist6w na tematy bardzo szczeg61owe grozi zagubie
niem si� w plqtaninie niezrozumialych dla laika polemik naukowych. 

We wst�pie do ksiq:i:ki Autor usi!uje okreslic jej charakter. Stwierdza 
wi�c, :i:e nie wyczerpuje ona tematu i nie pretenduje do miana syntezy 
polskiego sredniowiecza. Oswiadcza, :i:e nie chce w niej przedstawiac 
aktualnego stanu badan i systematycznego zestawienia istniejqcych po
glqd6w. Wedlug deklaracji J. Dowiata omawia on w uporzqdkowanym 
chronologicznie wykladzie pobie:i:nie te kwestie, w kt6rych „nie mo:i:na 
zaproponowac nowego spojrzenia", przedstawia zas szerzej te fakty, 

1 J. D ow i a t, Polska pa'nstwem §Tedniowieczne; Eu.ropy, Warszawa 1968, 

PWN, ss. 437+3 nlb. Przedstawione tu uwagi wyglosilem w dniu 30 V 1969 r. 

w obecnoSci doc. dra J. Dowiata jako odczyt na posiedzeniu naukowym Wroclaw

skiego Towarzystwa Mil0Snik6w Historii. 

7 - Sob6tka 1970/1 
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kt6re pr6buje „oswietlic inaczej, nii to jest dotychczas przyj�te". Zastrze

ga si� tei, ie podaje w tekscie hipotezy nie zawsze informujiic o ich dy

skusyjnosci, zwlaszcza tarn, gdzie w bib!iografii m6gl si� powolac na 

wlasnii prac�. Uwaia przy tym, ie podawanie hipotez „w wykladzie 

przeznaczonym nie tylko dla specja!ist6w" jest sluszne, poniewai sluiy 

podnoszeniu kultury humanistycznej narodu, przybliiajiie do og6lu spory 

i polemiki naukowe. Zdajiie sobie spraw� z naturalnej sklonnosei kaidego 

autora do wysuwania na plan pierwszy wlasnyeh siidow, J. Dowiat za

strzega si�, ie nie „referuje dogmat6w, leez propozycje" •. 

Tyle Autor. A jak spogliida na ksiiiik� reeenzent b�diicy historykiem, 

lecz usilujiiey oceniac jej funkej� jako lektury dla niefaehowego ezytel

nika? Na wst�pie ehe� stwierdzic, ie oeena tej ksiiiiki nie jest dla mnie 

sprawii latwii. Dostrzegam w niej bowiem z jednej strony wiele uj�c no

watorskieh, godnych uznania, z drugiej zas widz� takie pewne rzeczy, 

kt6re mi nie odpowiadajq. Nie chodzi zresztii o kwestie szezeg6lowe, eru

dycyjne i nie te moie w reeenzji praey tego typu sq najwainiejsze. 

Na ezolo wysuwa si� sprawa przeznaezenia ksiqiki. W swietle jej 

wykladu i deklaraeji wst�pnyeh Autora rzeez nie przedstawia si� zbyt 

jasno. Wyklad jest prosty, syntetyezny, informujiiey niejednokrotnie 

o rzeezach elementarnyeh, o metodach pracy wsp61czesnego historyka 

i podstawowyeh faktach historyeznyeh. Sugerowaloby to przeznaezenie 

ksiiiiki dla laik6w. Z drugiej strony deklaracje wst�pu m6wiiiee, ie mamy

do ezynienia z dzielem „nie tylko dla speejalist6w" i „etapem na drodze

do syntezy", zdajii si� swiadezyc, ie w intencjach J. Dowiata ma to byc 

jakas lektura dla faehowc6w, kt6rej przeznaczeniem byloby zapoeziitkowa

nie dyskusji nad rewizj,i dotyehezasowyeh uj�c dziej6w naszej ojezyzny 

w wiekach srednich. 

Zdaniem reeenzenta niezaleinie od deklaracji autorskieh ksi,iika po

siada w zasadzie eharakter pracy popularnonaukowej i b�dzie pelnila 

w pierwszym rz�dzie rol� popularyzaeyjnii. Wiitpi�, ezy historyey nau

kowey b�dii uwzgl�dniac jq w swych polemikach naukowyeh wplywaj,i

cyeh na ksztaltowanie si� pogl,id6w nauki historyeznej na omawiane 

w niej problemy. Jest jui bowiem zwyczajem, moie zreszt,i i nie najlep

szym, ie w badaniaeh szezeg6lowyeh uwzgl�dnia si� u nas monografie, 

a nie pisane syntetyeznie i popularnie praee szerszego zasi�gu. Dlatego 

tei ehe� oeeniac ksiiiik� J. Dowiata jako og6lnii syntez� dziej6w Polski 

dla kulturalnego, wyksztalconego ezytelnika, bo takq rol� b�dzie ona 

spelniac w praktyee. Historyk speejalista nie b�dzie w niej szukac roz

strzygni�eia interesujiieyeh go kwestii szczeg6lowyeh, a dla ezytelnika 

bez pewnego poziom1:1 wyksztalcenia stanowi ona lektur� mimo wszystko 

zbyt trudn,i. 

2 Dowiat, op. cit., s. 5-7. 
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Merytoryczrn\ ocen� ksiqzki rozpoczn� od kwestii og6lriych. Na wst�
pie wypada stwierdzic, :i:e jest ona napisana ladnym i zrozumialym j�zy
kiem, stanowi pozycj�, kt6rq czyta si� z zaciekawieniem i bez znu:i:enia. 
Autor potrafi zajmujqco referowac sprawy w spos6b „dogmatyczny", jak 
i przedstawiac r6:i:nice zdan i polemiki naukowe w kwestiach spornych. 
Cennym novum, jakie wnosi J. Dowiat, jest polo:i:enie du:i:ego nacisku 
w tego rodzaju syntezie na sprawy mentalnosci i psychiki ludzkiej, na :i:y- • 
cie duchowe czlowieka, kt6ry stanowi przecie:i: podmiot dziej6w. Sq to 
kwestie przez autor6w syntez historycznych interesujqcych si� z reguly 
w pierwszym rz�dzie politykq, :i:yciem gospodarczym i spolecznym cz�sto 
nie dostrzegane i pomijane. Osiqgni�ciem ksiq�ki jes.t te:i: fakt, :i:e J. Do
wiat uprzyst�pnia w niej czytelnikowi niekt6re najnowsze osiqgni�cia 
mediewistyki polskiej, rewidujqce dawne uj�cia, ze wskazaniem na auto
r6w tych:i:e osiqgni�c. Tyle og6lnie o dodatnich stronach ksiq:i:ki. 

Mo:i:na jednak w pracy J. Dowiata dostrzec tez i pewne braki, na 
kt6re chcialbym wskazac, aby uzmyslowic Autorowi, jak jq odbiera jeden 
z czytelnik6w, i dopom6c w ten skromny spos6b w jak najlepszym przy
gotowaniu zapowiadanej przyszlej syntezy czy wznowienia analizowa
nego dziela. Kwestia pierwsza - to stosunek tytulu ksiqzki do jej tresci. 
Obi�tnica, jakq otrzymuje czytelnik w tytule Polska paiistwem srednio

wiecznej Europy, nie zostala spelniona. W ksiqzce mamy do czynienia 
z historiq Polski, a tla europejskiego i szerszych por6wnan poza kilku 
wyjqtkowymi miejscami (jak tablica ludnosci Europy w X w. po s. 80, 
wzmianki o powstawaniu niekt6rych panstw feudalnych, kilka og6lnych 
uwag o problemach polityki europejskiej) w niej nie znajdujemy. Budzi 
to w czytelnikach - o czym mialem si� okazj� w dyskusjach nad ksiqz
k& przekonac - pewne uczucie zawodu. A szkoda, bo wlasnie por6wna
nie naszego rozwoju z rozwojem innych narod6w w r6znych dziedzinach 
zycia mogloby stanowic przelom w dotychczasowym troch� zascianko
wym sposobie traktowania historii naszego kraju. 

Drugim mankamenteril natury og6lnej S'l wyplywaj&ce zapewne 
z osobistych zainteresowan Autora dosc znaczne dysproporcje w trakto
waniu poszczeg6lnych okres6w naszej historii sredniowiecznej. Tak wi�c 
czasom od IX w. do 1138 r., do kt6rych posiadamy bardzo niewiele zr6-
del, poswi�ono w sumie 190 stron, a okresowi od 1138 do 1454 r., 
o znacznie bogatszej problematyce i obfitszym materiale zr6dlowym, 
tylko 176 stron. Odbija si� to oczywiscie na tresci poszczeg6lnych partii 
dziela. W dw6ch pierwszych rozdzialach spoty1rnmy drobiazgowe ana
lizy i hipotezy dotycz&ce takich szczeg616w, jak imiona wladc6w, le
gendy historyczne, uwagi o pracy historyka itd. Natomiast w dw6ch roz
dzialach nast�pnych zbywa si� pojedynczymi zdaniami cale problemy 
historyczne o pierwszorz�dnym znaczeniu dla dziej6w naszego narodu, 
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jak zagadnienie unii polsko-litewskiej, stosunki z Czechami i W�grami 
w XV w. itd. Wprawdzie Autor zastrzega si� we wst�pie, :i:e nie zajmuje 
si� wszystkim,. :i:e pomija niekt6re problemy, w kt6rych nie ma nie no
wego do powiedzenia, ale de facto stara si� naszkicowac najwa:i:niejsze 
wydarzenia ka:i:dej epoki i bardzo cz�sto daje elementarne informacje 
podr�cznikowe, od siebie nie nowego nie wnosz;,ic. W tych warunkach 

• powy:i:sze dysproporcje i pomini�cia wydaj;,i si� zbyt ra:i:;,ice. Do kwestii 
tych w dalszym ci;,igu jeszcze powr6cimy. 

Zasadniczy trzon ksi;,i:i:ki stanowi;,i 4 rozdzialy ujmuj;,ice rozw6j dzie
jowy Polski w czterech okresach: 1. od IX do polowy X w., 2. ok. 960-
1138, 3. 1138-1300, 4. 1300-1454. Rozdzialy te nie nosz;,i poza podanymi 
wy:i:ej datami :i:adnych tytu!6w, eo przy pracy charakteru popularyzacyj
nego wydawaloby si� poz;,idane. Tytuly charakteryzuj;,ice tresc wywod6w 
Autora dano dopiero w podrozdzia!ach. Przedstawiony w czterech g!6w
nych rozdzialach schemat periodyzacyjny nie r6:i:ni si� zbytnio od perio
dyzacji panuj;,icej w polskiej nauce historycznej w ostatnich latach. Je
dyn;,i istotniejsz;,i r6:znic;,i jest przyj�cie daty 1300 r. jako prze!omu ozna
czaj;,icego zjednoczenie kraju i pocz;,itek okresu monarchii stanowej, eo 
wynika z pogl;,id6w Autora na rol� rz;,id6w Waclawa II w Polsee. 

Przejdzmy do problematyki poszczeg6lnych rozdzia!6w. Zajmiemy si� 
przy tym tylko wybranymi kwestiami, poniewaz referowanie calej ich 
tresci nie jest w tym miejscu ani mozliwe, ani celowe. Co do rozdzia!u 
pierwszego obejmuj;,icego czasy od polowy IX w. do pierwszej po!owy 
X w. nie chcialbym si� szerzej wypowiadac. Niemniej mozna tu zanoto
wac, ze w kwestii identyfikacji plemion Geografa Bawarskiego Autor 
przychyla si� do rzadkiego zdania K. Tymienieckiego, ze L�dzianie to
mieszkancy Wielkopolski, przodkowie Polan. Dopuszcza przy tym ich 
identyfikacj� z Licikawikami Widukinda z Korbei. 

W calym g;,iszczu hipotez dotycz;,icych 6wczesnej geografii politycz
nej ziem polskich popelnia jedn;,i, moim zdaniem dosc wazn;,i, niekon
sekwencj�. Z jednej strony twierdzi, ze ziemie polskie nie by!y jeszcze 
w IX w. wyzej politycznie zorganizowane, ze powstawa!y jedynie „drob
nych rozmiar6w" organizacje regionalne, z drugiej zas strony m6wi p6z
niej o podporz;,idkowaniu „wschodnich L�dzian" Kijowowi 3• Jesli nie 
bylo szerszej jednosci politycznej, to sk;,id L�dzianie, przodkowie wielko
polskich Polan, braliby si� na wschodzie na pograniczu Rusi. Czy mozna 
stoj;,ic na gruncie koncepcji Autora m6wic w og6le o „wschodnich L� 
dzianach''? 

Kwesti� dalsz;,i stanowi zdanie Autora, ze do roli wi�kszych rozmia
r6w tzw. panstwa kantonalnego nie dor6sl $1;,isk •. Jeäli stan;,ic na gruncie 

3 TamZe, s. 47. 
t TamZe, s. 43. 
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definicji J. Dowiata, ze panstwo kantonalne to „obszar wi�kszej liczby 
wsp6lnot opolnych" •, to· panstwa takie na Sl;;isku istnia!y. Pozostaje oczy
wiscie kwestia ich rozmiar6w. Jak wiadomo, mamy spor;;i ilosc przes!a
nek pozwalaj;;icych·mniemac, ze ziemie plemion sl;;iskich zostaly zjedno
czone przez centralne plemi� Sl�zan (og6lna nazwa Sl;;isk, jedno biskup-

. stwo, traktowanie St„ska jako jednego regionu przez zr6clla XI i XII w.). 
Omawiaj;;ic rozdzia! drugi, najblizszy zainteresowaniom Autora, 

chcia!bym podkreslic, ze zawiera on wiele koncepcji nowych i interesuc 
j;;icych. Niew;;itpliwym osi;;igni�ciem s;;i tutaj tez pewne spojrzenia na kra
je s;;isiednie. Zajm� si� jednak znowu kwestia,mi polem:icznymi. Tak wi�c 
raczej nieprawdopodobna wydaje mi si� hipoteza o przynaleznosci 
w 981 r. Przemysla i Grod6w Czerwienskich do Parrstwa Polan• przy 
zalozeniu, na kt6rego gruncie stoi Autor wraz z przewazaj,ic,i wi�kszosci,i 
wsp6!czesnych historyk6w polskich, ze do panstwa tego nie nalezal w6w
czas ani Sl,isk, ani Malopolska. 

Ciekawa koncepcja, ze trybut p!acony przez Mieszka I z ziem „usque 
ad Vurtam fluvium" by! trybutem ze Sl;;iska ', budzi powazne zastrzeze
nia, jesli wezmiemy pod uwag� fakt, iz wzmianka Thietmara o tymze 
trybucie dotyczy 972 r., kiedy Sl,isk nie naleza! jeszcze do Polski•. Zda
nie, ze hipotezy H. Lowmianskiego o pokojowym przejsciu Krakowa pod 
w!adz� Boles!awa Chrobrego w drodze jego malzenstwa z c6rk,i ksi�cia 
krakowskiego Emnild;;i nie obala zadne zr6dlo •, nie wydaje si� s!uszne, 
skoro tej dosc s!abo uargumentowanej hipotezie przeczy zasadniczo zr6d!o 
o pierwszoplanowym znaczeniu, mianowicie kronika Kosmasa, donoszqca 

o podst�pnym opanowaniu przez w!adc� polskiego tego grodu i wymordo
waniu znajduj;;icych si� w nim Czech6w·10. 

Nie przekonuje teoria Autora o tym, ze wojny Boles!awa Chrobrego 
z Henrykiem II nosi!y charakter starcia ideologicznego, w kt6rym w!adca 
Polski broni! koncepcji cesarstwa uniwersalistycznego 11. Wydaje si� jed
nak, iz koncepcja polityki polskiej na zachodzie w XI w. by!a jednak 
inna. By!a to chyba realistyczna koncepcja ekspansji b,idz utrzymania 
zdobytego stanu posiadania i przeciwstawiania si� wszystkiemu, eo temu 
stalo na przeszkodzie. Stqd tez wsp6lne rysy polityki szeregu w!adc6w 
polskich tego czasu: napastowanie Wielet6w, Pomorzan i Czech6w oraz 

5 Tami.e, s. 27. 

s Tamie, s. 104. 

7 Tami:e, s. 107. 
8 Zob. Kronika Thietmara, wyd. Z. Jedlicki, Poznan 1953, s. 89. 

9 Do w i a t, op. cit., s.108. 
1° Cosmae Pragensis Chronica Boemoru.m, wyd. B. Bretholz (Monumenta Ger

maniae Historica, Scriptores, nova series, t. II, Berlin 1923, s. 60). 
11 D o w i a t, op. cit., s. 129-130. 
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zwi&zki z opozycjq w Niemczech. Jesli wyolbrzymiane i idealizowane 
w literaturze historycznej koncepcje uniwersalistyczne graly w polityce 
ksi&:i:&t polskich jakqkolwiek rol", to chyba tylko podrz"dnq, propagan
dow&, przykrywajqC<\ istotne interesy i rzeczywiste cele. 

Wr"cz nie przekonywaj&ce jest zaatakowanie przez J. Dowiata kon
strukcji T. Wojciechowskiego wyjasniaj&cej wygnanie Boleslawa Smia- · 
lego 12. Wbrew temu, eo twierdzi Autor, uwa:i:am t" klasyczn& konstrukcj<, 
mediewistyki polskiej, opart& na zr6dlach i konkretnych, powi&zanych ze 
sob& przeslankach, za bardziej pewn& ni:i: wiele innych wiszqcych w pr6:i:
ni, nie maj&cych podstaw zr6dlowych koncepcji historyk6w wczesnego 
sredniowiecza. Autor twierdzi, :i:e znane nam p6zniejsze wiadomosci nie 
potwierdzajq faktu, i:i: orientacja polityczna Sieciecha i Hermana byla 
przeciwstawna boleslawowskiej, wobec tego nie mo:i:e byc mowy o ich 
spisku z biskupem Stanislawem, przeprowadzonym w porozumieniu 
z Henrykiem IV i Wratyslawem II. Tymczasem oczywiste fakty m6wi& 
inaczej. Zmiana orientacji politycznej kraju jest zupelnie widoczna. Ne
gowanie zwi&zk6w Hermana z Henrykiem IV i Czechami wydaje si<, 
wprost niezrozumiale. Zrozumiale jest natomiast to, :i:e zwi&zki te nie 
mogly obyc si" bez zadra:i:nien, szczeg6lnie z wladc& Czech, kt6ry ksi"cia 
polskiego wyra:i:nie lekcewa:i:yl i sam zacz&I zglaszac pretensje do wladzy 
w Polsee. Ale to ju:i: calkiem inne zagadnienie. Tradycj" Boleslawa Smia
lego w Polsee, na kt6r& powoluje si<, Autor jako na jeden z argument6w 
rzekomej ci&glosci 6wczesnej polityki polskiej, kultywowalo spoleczen
stwo, a nie dw6r. Jesli nawet mo:i:na si" dopatrywac jej element6w na 
dworze, to mogly one byc przyjmowane pod presj& opinii spolecznej i dla 
uspokojenia tej opinii. Pewne sprzecznosci interes6w czeskich i polskich 
wystqpic musialy r6wnie:i: po pewnym czasie niezale:i:nie od zmiany 
orientacji politycznej Hermana po wygnaniu Boleslawa Smialego. 

Niezale:i:nie od wskazanych wy:i:ej kwestii merytorycznych o wi"k
szym znaczeniu rzeczowym rozdzial zawiera wiele sformulowan szczeg6-
lowych, wywolujqcych szereg r6:i:nego rodzaju Wqtpliwosci. Autor jest 
znawcq rozmilowanym w epoce i chyba wlasnie dlatego stawia wiele pa
sjonujqcych go, a w gruncie rzeczy Wqtpliwych, hipotez w sprawach 
w istocie niezbyt wielkiej wagi. Tego rodzaju hipotezy w kwestiach 
o mniejszym, raczej drugoplanowym znaczeniu dziejowym wydajq si" 
w pracy o charakterze syntetycznym raczej niepotrzebne. 

By nie byc goloslownym, podam k:ilka przy,klad6w. Ta!k wi"c dowia
dujemy si", :i:e zapo:i:yczenie z biblijnej historii o cudzie w Kanie Gali
lejskiej motywu mno:i:enia si" pokarm6w w opowiesci o uczcie u Piasta 

12 Tamie, s. 186-187. 
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sluzylo oddaniu slowiariskiego kultu plodnosci ". Zapozyczenie to u Galla 
nie jest wykluczone, ale czyzby w ten spos6b Gall lub jakis inny jego po
przednik, tw6rca legendy, chcial przedstawiac slowiariski kult plodnosci? 
Tego samego rodzaju Wqtpliwosc budzi doszukiwanie si� u Galla euhe
meryzmu. W mysl tych koncepcji Autora Ziemowit, ieszek i Ziemomysl 
okazali si� nie protoplastami Mieszka, lecz bogami dawnych Slowian. 
Popiel zostal demonem wodnym P&pilem, a Leszek znanym na Rusi de
monem „leszym" "· Wszystko to pi�kne, lecz pelne fantazji. Nie wydaje 
mi si� jednak zadaniem nauki historycznej dodawanie do fantazji kronik 
wczesnego sredniowiecza nowych fantazji, kt6re nie gl�bszego nie wy
jasniajq i sprawdzalne byc nie mogq. Zreszt& imiona Leszek i Ziemowit 
Sq w Polsee powszechnie znane, a ich istnienie bardziej pewne od istnie
nia b6stw Ziemowita czy Leszego. 

W rozdziale tym czytelnik6w szokujq takze inne kombinacje etymolo
giczne Autora na temat imion pierwszych Piast6w: Dzigomy-Mies2lka, 
Wesprzemy-Bezpryma i Largusa-Boleslawa Smialego, imion, kt6re mieli 
ponoc nosic, a kt6re w imiennictwie polskim jakos si� nie dochowaly. 
Natomiast rzeczywiste imi� slowiariskie Mieszko jest kwestionowane. Zda
niem Autora mialo ono powstac dopiero przy chrzcie na czesc biskupa 
Ratyzbony Michala, kiedy to wladc� polskiego nazwano Michalkiem
-Mieszkiem. Tej kombinacji Autora przecz& zdecydowanie m. in. dwa 
argumenty: 1. wyst�powanie imienia Mieszko zupelnie niezaleznie od 
imienia Michal przez cale polskie sredniowiecze; 2. fakt, ze Ibrahim Ibn 
Jakub nazywa naszego wladc� Mieszkiem w okresie poprzedzajqcym jego 
chrzest. Jesli jego relacja pochodzi sprzed daty chrztu, stanowi dow6d 
hipotez� t� przekreslaj&cy. Jesli zas powstala w okresie chrztu, to r6w
niez podwaza twierdzenie J. Dowiata, bo przeciez nazywano by wtedy 
Mieszka raczej imieniem patrona Michala lub dawnym imieniem slowiari
skim, a nie dziwacznym zdrobnieniem. Hipoteza genezy imienia Mieszko 
przedstawiona przez J. Dowiata wydaje si� sposr6d licznych mozliwych 
najbardziej sztuczna i najmniej prawdopodobna. 

Rozdzial trzeci o czasach rozdrobnienia dzielnicowego od 1138 do 
1300 r. nasuwa znacznie mniej uwag. Jest on zreszt& w znacznej mierze 
mniej oryginalny niz dwa rozdzialy poprzednie, a ma w stopniu o wiele 
wi�kszym charakter podr�cznikowy. Chyba najpowazniejszym novum 
w stosunku do panujqcych og6lnie pogl&d6w jest tu przedstawienie ob
j�cia rz&d6w w Polsee przez Waclawa II. Autor ocenia zjednoczenie Pol
ski przez kr6la Czech jak najbardziej pozytywnie. Stwierdza wi�c: ,,pejo
ratywne oceny rz&d6w Waclawa II w Polsee, jakimi szafuje nasza histo-

13 Tami:e, s. 84. 

u Tami:e, s. 87-88. 
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riografia, domagajq si'l rewizji. Zarzut, jakoby kr61 czeski zmierzal do 
germanizacji kraju ... brzmi zgola niepowaznie w ustach nowozytnego 
historyka ... Waclaw II mial bardzo powazne poparcie we wszystkich 
warstwach spoleczenstwa, czego dowodzi fakt, ze opanowal kraj bez 
wi'lkszego trudu i nie silq obcego or'lza, ale zapraszany przez czynniki 
miejscowe ... okazywal si'l jedynym kandydatem na monarch'l chcqcym 
i umiejqcym realizowac program odbudowy panstwa polskiego" 1s. Te 
zdania Autora wydajq mi si'l gl'lboko sluszne. Do podobnych wniosk6w 
dochodzilem niedawno przy omawianiu niekt6rych zagadnien z zakresu 
stosunk6w czesko-polskich tego okresu 1•. Podobne uj'lcie spotkac mozna 
tez w czeskiej syntezie zwiqzk6w dziejowych obu narod6w 11. J. Dowiat 
idzie po tej linii najdalej i najbardziej konsekwentnie. 

Z kwestii dyskusyjnych w tym rozdziale chcialbym poruszyc tylko 
niekt6re. Pierwsza z nich to dosyc oryginalna pr6ba wytlumaczenia r6z
nic w nasileniu upowszechnienia prawa niemieckiego w poszczeg6lnych 
dzielnicach naszego kraju. Cytuj'l: ,,Obj'lte nim zostaly gl6wnie zachod
nie polacie Polski, czego nie tlumaczy bliskosc zachodnich kontakt6w 
i wzor6w, lecz szybsza pauperyzacja !udnosci; nie tylko zresitq smar
d6w, bo i drobnych wlodyk6w" "· Tego rodzaju koncepcja wydaje mi si'l 
zupelnie niemozliwa do przyj'lcia i sprzeczna z podstawowymi wchodzq
cymi w gr'l czynnikami realnej rzeczywistosci historycznej. Po pierwsze, 
trudno uznac ziemie zachodnie za ziemie pauperyzujqce si'l, biedne 
w stosunku do Mazowsza czy Lubelskiego. Trudno tez m6wic tu o paupe
ryzacji wzgl'ldnej warstw najbiedniejszych w XIII w., kiedy szans zycio
wych dla nich bylo tutaj wiele. Zresztq badan nad pauperyzacjq nizszych 
warstw ludnosci w tym okresie jeszcze nikt nie przeprowadzal. Po dru
gie, dla prawa niemieckiego potrzeba bylo obrotu towarowego, miast itd., 
w czym ziemie zachodnie przodowaly nad polaciami wschodnimi kraju. 
Po trzecie, do prawa niemieckiego, zwanego takze nieprzypadkowo za
kupnym, trzeba bylo raczej ludzi zamozniejszych i na okreslonym pozio
mie cywilizacyjnym, a nie spauperyzowanych biedak6w. Po czwarte 
wreszcie, do prawa niemieckiego trzeba bylo przynajmniej pewnej skrom
nej ilosci jego pionier6w, Niemc6w, kt6rzy je przynosili. Jest wi'lc zu
pelnie jasne, normalne, ze rozwijalo si'l ono tarn, gdzie rozw6j ekono
miczny byl bardziej zaawansowany, na ziemiach bogatszych, do kt6rych 

15 TamZe, s. 278-279. 

ts Zob. R. He c k, Poczucie wsp6Inoty slowiail.skiej w czesko-potskich sto

sunkach politycznych w .§redniowieczu (Z polskich studi6w slawistycznych, seria 3, 

Historia, Warszawa 1968, s. 71) i R. He c k, M. 0 r z e c h o w s k i, Historia 

Czechoslowacji, Wroclaw----Warszawa-Krak6w 1969, s. 61-6�. 
17 Ce§i a Poicici v minulosti, t. I, pod. red. J. Macürka, Praha 1964, s. 85 nn. 
1s D o w i a t, op. cit., s. 218. 
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nap!ywa!o z Sqsiedztwa wi�cej lansujqcych je osadnik6w niemieckich. 
Moim zdaniem, ca!kiem sztuczna hipoteza Autora, sprzeczna z ustalenia
mi ca!ej literatury fachowej, nie ma :i:adnych szans na przyj�cie si� w na
szej nauce historycznej. 

Kwestia druga to r6wnie:i: oryginalna, ciekawa hipoteza, :i:e ksiqz�ta 
dzielnicowi to tylko urz�dnicy, kt6rzy z namiestnik6w prowincji prze
kszta!cali si� w udzielnych w!adc6w "· Sprawa wyglqda frapujqco. Prze
ciwstawia si� jednak takiej teorii nie tylko p6zniejsza znana tradycja hi
störyczna sredniowiecza, z kt6rq jako tworzonq przez ludzi bliskich wy
darzeniom, znajqcych je z opowiadan i autopsji nale:i:y si� liczyc. Prze
ciwstawia si� temu r6wniez - eo wazniejsze ----'- wsp6!czesny autentyczny 
dokument biskupa wroc!awskiego Roberta z 1139 r. wykorzystany do cal
kiem nowego spojrzenia na podzia! kraju przez Boleslawa Krzywoustego 
w pracach G. Labudy i K. Maleczynskiego. W dokumencie tym czytamy: 
„Boleslao tercio Polonie principe defuncto, regnantibus pro eo filiis eius 
Wladislao in Cracouia, Boleslao in Mazouia, Misicone in Poznania" 20. 
W tych warunkach zdania J. Dowiata: ,,Jednym dziedzicem tronu Krzy
woustego zosta! w r. 1138 jego najstarszy syn W!adys!aw II ksiqz� Polski. 
Nikt w6wczas nie pr6bowal takiego stanowiska kwestionowac" 21, wydajq 
si� odbiegac dosc znacznie od realnej rzeczywistosci, skoro biskup nale
ZqCej do seniora dzielnicy wroc!awskiej traktuje go calkiem r6wnorz�dnie 
z dwoma jego m!odszymi bracmi. 

Kolejny rozdzia! czwarty, obejmujqcy lata 1300-1454, zmusza do sze
regu og6lnych refleksji. Wydaje si�, :i:e charakterystyka tych prze!omo
wych, obfitujqcych w wazne wydarzenia czas6w wymaga gruntownego 
naswietlenia ich przy pomocy stojqcych do dyspozycji danych, jesli nie 
czerpanych ze zr6de!, czego przy tego rodzaju syntezie wymagac nie 
mozna, to przynajmniej z opracowan. Tymczasem rozdzia! nie wyjasnia 
szeregu zagadnien dla epoki podstawowych. W pierwszym rz�dzie brak 
jest w nim gruntownej analizy zagadnien gospodarczych i spo!ecznych. 

Przed omawianiem np. politycznej roli miast trzeba by przeciez przed
stawic czytelnikowi ich realne znaczenie gospodarcze, liczb� ludnosci, 
przeprowadzic por6wnanie z miastami innych kraj6w. Przed stawianiem 
tez o znaczeniu kraju wsr6d sqsiad6w mo:i:na by spr6bowac zajqc si� po
r6wnaniem potencjalu gospodarczego Polski i innych panstw Europy. Po
mini�ta zosta!a milczeniem niebagatelna sprawa zmiany charakteru et
nicznego ludnosci Kr6lestwa Polskiego na skutek aneksji Rusi Halickiej. 

19 TamZe, s. 227. 
20 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, t. I, wyd. K. Maleczyilski, 

Wroclaw 1951, nr 16, s. 42. 
21 Dow i a t, op. cit., s. 227. 
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Mozna by podac dane liczbowe dotyczqce zmian w obszarze panstwa pol

skiego w tym okresie. 

Jak juz wspomnialem, brak om6wienia polityki czeskiej i w�gierskiej 

Polski w XV w., stosunk6w z Turcjq i Tatarami, roli Polski na soborach 

itd. Nie wiem, czy Autor obral najwlasciwszq drog�, pomijajqc problem 

stosunk6w polsko-litewskich, a odsylajqc czytelnika do wykazanych 

w spisie literatury trudno dost�pnych i w znacznej mierze zdezaktualizo

wanych przedwojennych prac H. Lowmianskiego, L. Kolankowskiego 

i 0. Haleckiego, z kt6rych wieloma tezami trudno by!oby si� dzisiaj chyba 

zgodzic. A wok6l sprawy unii polsko-litewskiej pokutuje przecie:i: do dzis 

tyle mit6w, kt6re nale:i:aloby rozbijac. W rezultacie rozdzial ten. pomija

jqcy szereg podstawowych zagadnien owych czas6w, trzeba uznac za 

najslabszq cz�sc p,racy. 

Pozostawiajqc na boku to, czego w rozd2>iale nie ma, wy,pada zajqc si� 

tym, eo w nim jest. Niewqtpliwie obok podr�cznikowego zrelacjonowania 

szeregu podstawowych wydarzen dziejowych znajdujemy tu wiele no

wych oryginalnych poglqd6w Autora, kt6remu mo:i:na byc za nie 

wdzi�cznym, aczkolwiek nie wszystkie z nich wydajq si� w pelni prze

konywajqce. W interesujqcych wywodach na temat stan6w i monarchii 

stanowej zastanawiajq niekt6re fragmenty niezbyt zrozumiale i polemi

zujqce z nie istniejqcym przeciwnikiem. Tak wi�c np., eo oznacza zdanie: 

„Monarchia stanowa jest odmianq monarchii feudalnej i zarazem niq 

nie jest" 221 Autor uzasadnia je wprawdzie r6Znicami, jakie widzi mi�

dzy monarchiq stanowq a „klasycznym panstwem feudalnym", nale:i:y 

si� jednak spytac, czy istnieje powszechnie obowiqZUjqcy klasyczny 

wzorzec panstwa feudalnego? 

Kogo atakuje przy tym Autor, piszqc: ,,Czym:i:e bowiem, jak nie gu

bieniem historii, jest zalatwianie jednym schematem przemian trwajq

cych od wczesnosredniowiecznych poczqtk6w panstw po polow� XIX w. ?" 

Jesli historyk6w marksist6w, to winien czynic to bardziej precyzyjnie, 

ze wskazaniem nazwisk i przyklad6w, jak oni owym schematem operujq, 

:i:e ich post�powanie „prowadzi do jak:i:e falszywego wyobra:i:enia o trwa

jqcym przez wieki bezwladzie spolecznym, prowadzi do zupelnego nie

zrozumienia mechanizmu dziej6w, a w koilcu do ich zagubienia" 23
• 

S<1dz�, :i:e polscy marksistowscy historycy Sq jak najdalsi od widzenia 

w naszych dziejach bezwladu i braku dostrzegania przemian gospodar

czych, spolecznych, ustrojowych czy kulturalnych. U:i:yte przez Autora 

og6lne sformulowanie mo:i:e byc rozumiane jako generalny zarzut pod 

ich adresem. Jesli tak nie jest, a chodzi tylko o konkretne wypadki prze-

22 Tamie, s. 288. 

23 Cytat za D o w i a t e m, op. cit., s. 289. 



0 zarysie historii Polski Sredniowiecznej 107 

sadnego operowania kategoriami formacji ekonomiczno-spolecznej, nale
:i:aloby wskazac, z jakim dzielem, kt6rego historyka si� polemizuje, a:i:eby 
nie byc nara:i:onym na oskar:i:enie o goloslownosc. 

Konkretnym pogh1dem dyskusyjnym Autora jest hipoteza, :i:e okre
sleniem „Niemiec" nazywano w Polsee w XIII 'i XIV w. ludzi :i:yj,icych na 
prawie niemieckim i stosuj,icych jako urz�dowy j�zyk niemiecki bez 
wzgl�du na ich narodowosc. W takim niezbyt wprawdzie precyzyjnym 
postawieniu sprawy mo:i:na dopatrzyc si� pewnych racji. Brak precyzji 
polega tu na dosc istotnej niew,itpliwie r6znicy mi�dzy tymi, kt6rzy 
:i:yli na prawie niemieckim, a tymi, kt6rzy rzeczywiscie sami poslugiwali 
si� j�zykiem niemieckim. Trudniej zgodzic si� jednak z dalszymi wnio· 
skami, jakie Autor z poprzedniego twierdzenia wyci,iga: ,,Jesli nasz 
pogl,id okaze si� sluszny, w6wczas rzekoma walka narodowosciowa XIII 
i XIV w. przedstawi si� nam jako·walka mi�dzy stanami, w szczeg6lnosci 
jako walka rycerstwa z mieszczailstwem" 24. Nie zaprzeczajqc istnienia 
stanowej walki rycerstwa z mieszczanstwem i tego, ze mogla si� ona 
l,iczyc z walk,i narodowosciow,i, samej walki narodowosciowej negowac 
absolutnie nie mozna. Dowod6w rzeczywistej walki narodowosciowej 
literatura nagromadzila tyle, ze jej negowanie, aczkolwiek moze wyda
wac si� nowatorskie, musi byc stanowczo odrzucone. Mamy przeciez 
wtedy nie tylko walk� o interesy stanowe, lecz takze walk� o j�zyk 
polski. Mamy nie tylko konflikty o charakterze narodowosciowym mi�dzy 
stanami, · lecz takze w obr�bie poszczeg6lnych stan6w (mi�dzy klerem 
polskim a niemieckim, rycerstwem polskim a niemieckim, mieszczall
stwem polskim a niemieckim). Nowatorska teza Autora, · pozostaj,ica 
w sprzecznosci z wynikami badan najlepszych polskich znawc6w epoki 
od R. Grodeckiego po J. Baszkiewicza, absolutnie nie przekonuje. Pozo
staje ona zreszt,i takze w sprzecznosci z ustaleniami nowszych czeskich 
i niemieckich badan nad rozwojem swiadomosci narodowej nie tylko 
w Polsee, lecz takze w innych krajach Europy srodkowej i wschodniej 
granicz,icych z Niemcami "· 

Sztuczn,i kombinacj,i Autora wydaje si� tez jego interpretacja tradycji 
o Kazimierzu Wielkim jako kr6lu chlopk6w, polegaj,ica na twierdzeniu, 
ze przez chlopk6w nale:i:y rozumiec drobnych rycerzy, wlodyk6w. Przy
domek „kr6la chlopk6w" wyst�puje u Dlugosza, kt6ry zyl przeciez 
w czasach od rz,id6w ostatniego Piasta niezbyt odleglych. Analiza od-

24 Tamie, s. 300. 

25 Por. m.in. H. Z a t s c h ek, Das Volksbewusstsein, sein Werden im Spiegel 

der Geschichtsschreibung, Brünn-Prag-Leipzig-Wien 1936; P. Gör l ich, Zur 

Frage des Nationalbewusstseins in ostdeutschen Quellen des 12.bis 14.Jahrhunderts, 

Marburg/Lahn 1964; F. Graus, Die Bildung eines Nationalbewusstseins im mit

telalterlichen Böhmen (Die vorhusstitische Zeit) (Historica, t. XIII, 1966). 
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powiednich tekst6w Dlugosza nie pozostawia najmniejszych Wqtpliwosci, 
ze tradycja „chtopska" Kazimierza Wielkiego nie miala nie wsp6lnego 
z rycerzami, lecz zwracala si� wyraznie przeciw nim. Czyz za tradycj� 
rycerskq mozna uznac prawdziwe lub rzekome rady udzielane chlopom, 
aby w razie niemozliwosci uzyskania sprawiedliwosci w sporach z pana
\ni brali hubk� i krzesiwo i podpalali ich dwory? Czyzby na przestrzeni 
80 lat mi�dzy smierciq Kazimierza a potowq XV w. przedzierzgni�cie si� 
w tradycji naszego wielkiego monarchy z opiekuna drobnych rycerzy, 
z natury awanturniczych i dla chlop6w najci�zszych, w opiekuna kmieci 
byto mozliwe? 

Zagadnieniem postawionym w bardziej uzasadniony spos6b po nowa
torsku jest przedstawienie Polski Lokietka i Kazimierza Wie!kiego jako 
satelity W�gier ••. Dowody, kt6re Autor cytuje, S'! powazne i zastugujqce 
na rozwazenie. Niemniej nasuwa si� pytanie, czy jego wnioski nie idq 
zbyt daleko? Przykro rozstawac si� Polakowi z obrazem tych czas6w 
jako epoki powstania silnej, liczqcej si� w swiecie monarchii Kazimierza 
Wielkiego. Nie o to jednak chodzi. Prawda historyczna jest wazniejsza 
od uczuc narodowych i tylko prawdziwy obraz historii moze ksztaltowac 
wlasciwe uczucia i ambicje narodowe. 

Autor pisze: ,,J esli b�dziemy pami�tac o tym uzaleznieniu kr6lestwa 
polskiego od W�gier, a scislej od dynastycznej polityki Andegawen6w, 
w6wczas zblednie wrazenie 'rzekomej przeciwstawnosci polityki zagra
nicznej Lokietka i Kazimierza Wielkiego" 21. Na sformulowanie takie 
mozna odpowiedziec, ze Kazimierz Wielki potrafit wypr<5wadzic Polsk� 
z ci�zkiej sytuacji, do kt6rej przywi6dt j'! Lokietek w koncu swego 
panowania, ze dzialal od niego o wiele bardziej elastycznie, rozszerzyt 
powaznie granice panstwa. J esli osiqgal swe sukcesy w sojuszu z Ande
gawenami, to umiat to czynic w t11ki sposob, ze 'Zaprz�gat sojusznika 
w�gierskiego w konkretnq stuzb� polskim interesom politycznym, chociaz 
oczywiscie nie za darmo, lecz za okreslone koncesje ze swojej strony, 
bo inaczej przeciez byc nie moglo. Koncesje te dotyczyly zresztq niezbyt 
pewnej przysztosci, a osiqgano za nie bezposrednie przys!ugi w terai

niejszosci. Sojusznicy patrzyli sobie zreszt'l na r�ce. Tymi, kt6rzy osta
tecznie wyniesli korzysci i w sumie wygrali t� gr�, okazali si� juz po 
smierci Kazimierza w 1387 r. Polacy, przez eo stali si� zresztq na pewien 
czas jednymi z wrog6w W�gier. 

Trudno si� tez zgodzic z niekt6rymi tezami dotyczqcymi polityki slq
skiej Kazimierza Wielkiego. Tak nj:>. wyprawa na Henryka Zaganskiego 
w 1343 r. zosta.la przedstawiona jako akcja proluksemburska, przy okazji 

2s Dow i a t, op. cit., s. 312. 

21 Tamie, s. 313. 
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kt6rej przyliiczono do Polski Wschow� 2s, gdy natomiast literatura hi
storyczna, opierajqc si� na reakcji Luksemburg6w, interwencjq polskq 
na Sliisku bynajmniej nie zachwyconych, przedstawia jq chyba slusznie 
jako akcj� rewindykacyjnii. S1<l6cenie Piasta :i:aganskiego z Pragq stano
wilo tu tylko odpowiedni pretekst i okazj�. 

Tak samo trudno zgodzic si� z tym, :i:e wojna slqska 1345 r. - to 
dywersja na rzecz Wittelsbach6w bez :i:adnego szerszego programu poli
tycznego. I tu Autor bez przeprowadzenia dowodu atakuje uj�cia polskiej 
nauki historycznej. Politycy kazimierzowscy zostali w tym wypadku 
przedstawieni jako ludzie wyslugujiicy si� Wittelsbachom bez :i:adnych 
wlasnych polskich rachub, eo jest w odniesieniu do nich zarzutem krzyw
dzqcym i chyba nieuzasadnionym. Przyj�ta powszechnie interpretacja, 
:i:e byla to walka o Slqsk lub wplywy na Sliisku podj�ta w sytuacji, jaka 
wydawala si� ku temu odpowiednia, a przerwana wobec braku widok6w 
powodzenia, ma za sobii tyle argument6w, :i:e ich powtarzanie jest tu 
chyba niepotrzebne. 

Niezbyt konsekwentnie przedstawia Autor spraw� zabieg6w Kazi
mierza o zwolnienie go od zobowiiizan. podejmowanych przez monarch<: 
w 1364 r. W jednym miejscu m6wi, :i:e chodzilo o rezygnacje terytorialne, 
powiitpiewajiic przy tym, czy dotyczyly one Sliiska bqdz czy traktowano 
owe plany powa:i:nie, w drugim zas utrzymuje, :i:e „mo:i:na by w tym 
upatrywac ch�c uwolnienia si� od zobowiqzan wobec Andegawen6w" "· 

Zdanie, jakie wypowiada Autor w swej ksiii:i:ce, :i:e .wojny podejmo
wane przez Polsk� przeciw Zakonowi w pierwszej polowie XV w. po 
1411 r. nie lqczyly si<: z myslii o rewindykacji Pomorza, wydaje si� 
pewnym uproszczeniem i nie odpowiada chyba w pelni prawdzie. Mysli 
tej nigdy nie zatracano i byla ona Wciq:i: aktualna, stanowiiic cel akcji 
polskich, chocia:i: mialy one charakter wypraw lupiesko-wyniszczajiicych, 
jak wojna glodowa czy inne bezposrednie posuni�cia, np. walki z lat 
dwudziestych i trzydziestych XV w. Dowodzi tego przecie:i: przebieg 
rokowan wroclawskich z 1420 r., w kt6rych strona polska wyraznie za
biegala o odzyskanie Pomorza. 

Pewnej korektury wymagaloby te:i: uj�cie problem6w narodowoscio
wych tej epoki. Tak wi�c nie Sqdz�, by mo:i:na pisac, :i:e „zniknql niemal 
zupelnie tak nabrzmialy u schylku XIII i jeszcze na poczqtku XIV w. 
problem Niemc6w w Polsee"'"· Po pierwsze, nale:i:aloby chyba wyraz
nie powiedziec, :i:e ma si� na mysli panstwo polskie, a nie ziemie polskie, 
Polsk� etnicznii. Na Sliisku bowiem i na Pomorzu trudno m6wic w tym 

29 TamZe, s. 317. 
29 Zob. tamZe, s. 319 i 331. 

20 TamZe, s. 346. 
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czasie o znikni�ciu problemu niemieckiego. Po drugie, i w samym Kr6-

lestwie Polskim sprawa nie byla tak prosta. Niewqtpliwie mamy do czy

nienia ze stopniowym polonizowaniem si� niemieckiej ludnosci w mia

stach polskich, chociaz ludnosc ta byla jeszcze wcale liczna i posiadala 

nadal znaczne wplywy. Trudno Sqdzic, by wszyscy Niemcy w Polsee 

zywili w6wczas uczucia milosci do narodowosci polskiej. Sprawa swia

domosci narodowosciowej mniejszosci niemieckiej w naszym kraju w tej 

epoce wymaga podj�cia odpowiednich badan. Niemniej istniejq zreszt"I 

znane fakty pogardy dla Polak6w wsr6d niemieckich wychowank6w 

Wszechnicy Jagiellonskiej jeszcze w XVI w. Nikt tez inny, jak zywiony 

przez pewien czas polskim chlebem niemiecki dominikanin krakowski nie 

napisze w poczqtku XV w. traktatu antypolskiego, w kt6rym wzywac 

b�dzie, ,,aby Polacy, ich kr61 i ksi"lz�ta pozbawieni korony kr6lewskiej 

i pasa rycerskiego w niewolnik6w by li obr6ceni" "· 

Z innych sformulowan dotyczqcych stosunk6w narodowosciowych 

w miastach zdziwienie budzi wzmianka o tym, Ze wSr6d mocno miesza

nej ludnosci Lwowa XIV i poczqtk6w XV w. elementem podstawowym 

byl „zywiol rdzenny - polski i ruski" "· Kto zna kultur� miast Rusi 

Halickiej XIV i XV w., nie b�dzie chyba wysuwal w nich zywiolu pol

skiego jako rodzimego na pierwszy plan. 

Niewqtpliwie dobrze si� stalo, ze Autor zalqczyl do swego obrazu hi

storii Polski ekskurs o czlowieku sredniowiecznym. Moze to byc sygna

lem uczulaj&cym na koniecznosc przedstawiania ludzi oraz ich mental

nosci w wykladach i syntezach dziej6w naszego narodu. Niemniej 

naszkicowany przez J. Dowiata obraz 6wczesnej mentalnosci ludzkiej 

jest bardzo niekompletny. Zdaj� sobie spraw� zar6wno z tego, ze pelne 

zbadanie mentalnosci 6wczesnych ludzi nie jest mozliwe, jak i z tego, 

ze od pracy papularnonaukowej trudno wymagac gruntownego przed

stawienia wszystkich omawianych w niej zagadnien. Nie o wyczerpanie 

tematu mi jednak chodzi, lecz o to, ze mentalnosc 6wczesnych ludzi za

ciesl'liono gl6wnie do spraw zwi&zanych z religi&, magi&, wprowadzeniem 

znajomoSci pisma we wczesnym Sredniowieczu i znajomoSciq prawa. 

Ludzmi sredniowiecza S'! w swietle wywod6w ekskursu w gl6wnej 

mierze, mimo nielicznych wzmianek o innych stanach, ksiqZ�ta, moZni 

i duchowni. Oni reprezentuj& polsk& mentalnosc epoki. Wynika to za

pewne z deklaracji wst�pnej ekskursu: ,,Wplyw na dzieje maj& przede 

wszystkim postawy czynne, od mentalnosci ludzi je reprezentuj&cych 

,:11 Fragment z konkluzji traktatu Falkenberga przeciw Pawlowi Wl:odkowicowi. 

Cytujt:: wedlug tekstu polskiego opublikowanego w wydawnictwie Ruch husycki 

w Polsee, Wyb6r tekst6w ir6dlowych, opracowali R. Heck i E. Maleczyflska, Wro

claw 1953, s. 43. 

t:12 D o w i a t, op. cit., s. 346. 
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zalezy kierunek rozwoju - jq wobec tego uznajemy za charakterystycz
nq dla epoki" ••. Sprawa jednak nie jest wcale taka prosta, jak by to 
·z pozoru wyglqdalo. Nasuwajq si� dwa pytania: 1. Czy mentalnosc grup 
najbardziej czyrunych mozna uznawac za charakterystyczrn\ dla epoki? 

Jakie grupy w okreslonej epoce Sq najbardziej czynne i na podstawie 
jakich kryteri6w za takowe je uznajemy? 

Nie wdajqc si� w odpowiedzi na powyzsze pytania, chcialbym na ich 
tle wskazac na niekt6re elementy, jakich w tego rodzaju obrazie men
talnosci Judzi sredniowiecznych brakowac nie pawinno. Podstawowy jest 
tu element roznorodnosci. Inna byla przeciez, i to w r6znych okresach, 
mimo pewnych cech wsp61nych, mentalnosc ksi�dza, rycerza, mieszcza
nina i ch!opa. Bez wyraznego podkreslenia tak mocnych w wiekach 
srednich r6znic mentalnosci 6wczesnych Judzi nigdy nie zrozumiemy. 
Niemniej wazny jest teil element wplywu post�pu technicznego i cywili
zacyjnego na kultur�. Trzeba tez dostrzegac wspomnianq wyzej „posta
w� czynnq" w Judzie. Brak jest w ekskursie gl�bszych prob spojrzenia 
na umyslowosc chlop6w i mieszczan oraz zachodzqce w niej zmiany 
zwiqzane z tak nieblahymi zjawi

s

kami, jak post�p techniczny, szerzenie 
si� oswiaty i poprawa warunk6w bytu. Wspomniane w nim kwestie 
prawne, powszechne „wolanie o prawo" bylo tylko jednq z konsekwencji 
tych zjawisk. Zjawiska te oddzialywaly zresztq r6wniez na umyslowosc 
innych stan6w, rycerstwa i duchowienstwa. 

W omawianiu zagadnieit mentalnosci ludzkiej nie mozna pomijac, 
jak uczynil to Autor, kwestii antagonizm6w spolecznych, klasowych 
i stanowych. Spos6b myslenia swieckich o ksi�zach, chlop6w o panach, 
pan6w o ch!opach, szlachty o mieszczanach stanowil przeciez nader cha
rakterystyczny skladnik zycia umyslowego feudalizmu. Materialy pozwa

Jajqce badac te zagadnienia istniejq, Trzeba tylko umiec je dostrzegac 
i chciec si� nimi zajqc. 

Sqdz�, ze nie powinno si� tez pomijac, jak uczynil to Autor, problemu 
swiadomosci narodowej stanowiqcej przeciez takze w sredniowieczu istot
nq czqstk� swiatopoglqdu czlowieka. Pomini�cie tego problemu wywoluje 
pewne zdziwienie, poniewaz jest to kwestia posiadajqca wcale bogatq 
literatur� historycznq. Mimo tego, ze katalog brak6w ekskursu mozna by 
jeszcze mnozyc, nalezy byc wdzi�cznym Autorowi za samo postawienie 
problematyki psychiki i mentalnosci Judzkiej jako cz�sci skladowej syn
tetycznego obrazu dziej6w Polski. 

Ksiqzk� zamykajq: kr6tkie wskaz6wki bibliograficzne, indeks os6b oraz 
indeks nazw geograficznych i etnicznych. W sumie czytelnik otrzymal po
zycj� interesujqcq i wartosciowq, ale nie stanowiqcq ani pe!nej syntezy 

" Tam:Ze, s. 276. 
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dziej6w ,naszego narodu w sredn'iowieczu, ani te:i: por6wnania tych dziej6w 

z dziejami innych lud6w Europy w tym o'kresie. Praca J. Dowiata mo:i:e 

pobudzic do myslenia tych milosni'k6w historii, k!t6rzy siEl niq interesujq, 

mo:i:e te:i: w pewnym stopniu niekt6rymi koncepcjami Autora zaplodnic 

umysly fachowc6w przy studiach nad historiq Polski sredniowiecznej, 

jesli zechcq z niej skorzystac. 

VOM NEUEN ABRISS DER GESCHICHTE DES MITTELALTERLICHEN POLENS 

Der Verfasser unterzieht einer gründlichen .Analyse das Buch von Jerzy Do
wiat, Polska pa1tstwem Sredniowiecznej Europy, Warszawa 1968 (Polen ein Staat 

des mittelattertichen Europas). In der Rezension werden einleitend die positiven 
Eigerischaften dieses Buches hervorgehoben, und z.war die schöne und zugängliche 
Sprache, die interessante Darstellungsweise, ferner die Berücksichtigung einiger 
neuster Errungenschaften der polnischen Mediävistik, als auch von Fragen aus 
dem Bereich der Kultur und der Mentalität der Menschen des Mittelalters. 

Nach der Meinung des Verfassers weist die Synthese von Dowiat auch eine 
Reihe wesentlicher Mängel und irrtümlicher Ansichten auf, womit man sich 
keineswegs abfinden darf. Entgegen dem Titel wird die Geschichte Polens weder 
auf dem europäischen Hintergrund gezeigt, noch mit der Geschichte anderer 
Länder Europas verglichen. Eine weitere Schwäche des Buches sieht der Rezensent 
darin, dass während die ältesten Zeiten bis 1138 weitläufig besprochen werden, 
erleben die späteren Zeiten von 1138-1454 nur ei.ne oberflächliche Behandlung. 
Dies führt zur übermässigen Ausführlichkeit der Schilderung von zweitrangigen 
Angelegenheiten in der Epoche der Gründung des polnischen Staates bei gleich
zeitigem übergehen von solchen wesentlichen Problemen wie die Union zwischen 
Polen und Litauen, oder die polnisch-ungarischen Be21iehungen im XV. Jh. 

In den detaillierten Ausführungen polemisiert der Verfasser mit zahlreichen 
Thesen von J. Dowiat, wobei er ihm die Nichtberücksichtigung mancher Quellen 
und irrtümliche Auffassung bestimmter geschichtlicher Probleme vorwirtt. Die 
Polemik betrifft unter anderen die Etymologie des Namens des Fürsten Mieszko I., 
die Vertreibung aus Polen des Königs Boleslaw Smialy, den Charakter der 
Herrschergewalt der ersten Landesfürsten, die ethnischen Verhältnisse und natio
nalen Antagonizmen, die Einschätzug • der Herrschaft des Königs Kazimierz Wielki 
und schliesslich die unzulängliche Behandlung von Frage der Mentalität des 
mittelalterlichen Menschen. 




