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Robert U r b a ñ s k i, TARTARORUM GENS BRUTALIS. TRZYNASTOWIECZNE NAJAZDY
MONGOLSKIE W LITERATURZE POLSKIEGO �REDNIOWIECZA NA PORÓWNAWCZYM
TLE PI�MIENNICTWA £ACIÑSKIEGO ANTYKU I WIEKÓW �REDNICH (Studia Staropolskie,
series nova, t. 15 [71]), Warszawa 2007, ss. 324.

Nale¿y siê zgodziæ z Autorem, i¿ nauka polska kwestiê najazdów mongolskich XIII w. traktowa-
³a dot¹d niemal wy³¹cznie z �praktycznego�, polityczno-militarnego punktu widzenia, samymi Mon-
go³ami, ³¹cznie z zadziwiaj¹c¹ sprawno�ci¹ ich machiny wojskowej i stworzonej przez Czyngis-cha-
na organizacji politycznej, zajmowa³a siê za� mniej (z chlubnymi wyj¹tkami, zw³aszcza pracami
Stanis³awa Ka³u¿yñskiego), a do wyj¹tków nale¿¹ prace, które próbowa³yby w sposób naukowo pre-
cyzyjny okre�liæ miejsce stepowych �je�d�ców Apokalipsy� w ewolucji pogl¹dów Europy chrze�ci-
jañskiej na barbarzyñców w ogóle, a barbarzyñców ze Wschodu w szczególno�ci, a tak¿e sposoby
postrzegania i �oswajania� Mongo³ów przez spo³eczno�ci bezpo�rednio dotkniête ich najazdami, zw³a-
szcza tym najgro�niejszym i zupe³nie nieoczekiwanym z 1241/1242 r. Problematyka ta stanowi od
wielu lat przedmiot intensywnych badañ w �wiatowej literaturze naukowej, która w znacznym stop-
niu, choæ nie bez luk, zosta³a te¿ spo¿ytkowana przez Autora.

Jedn¹ (kto wie czy nie najwa¿niejsz¹?) z przyczyn tej swoistej rezerwy nauki polskiej jest bez
w¹tpienia niedostatek �róde³ pozwalaj¹cych na próbê rekonstrukcji pogl¹dów i postaw naszych przod-
ków postawionych w obliczu �¿ó³tego niebezpieczeñstwa�. Wprawdzie w³a�nie w XIII w. sytuacja
badawcza mediewisty polskiego na ogó³ siê znacznie poprawia, ale z pewnym zdziwieniem konstatu-
je siê, ¿e najazdy mongolskie, które w opinii pó�niejszych pokoleñ (poniek¹d do dnia dzisiejszego)
mia³y stanowiæ jedno z najbardziej istotnych, zarazem za� spektakularnych wydarzeñ schy³ku okresu
rozbicia dzielnicowego, w zachowanym do dzi� materiale �ród³owym odbi³y siê w stopniu znacznie
skromniejszym. Wystarczy przypomnieæ, ¿e panuj¹ca dot¹d niepodzielnie wizja najazdu 1241/1242 r.,
jak¹ roztoczy³ w drugiej po³owie XV w. wielki Jan D³ugosz, przynosi wiele wiadomo�ci nieznanych
z wcze�niejszych �róde³, a problem wiarygodno�ci tych danych pozostaje sporny w nauce. Obowi¹z-
kiem zatem Autora, z którego � zauwa¿my od razu � wywi¹za³ siê wzorowo, by³o uwzglêdnienie
mo¿liwie pe³nego odno�nego materia³u �ród³owego, nawet zupe³nych okruchów przekazanych
w �ród³ach drugo- i trzeciorzêdnych, niekiedy odleg³ych od tradycyjnie przez historyków preferowa-
nych kronik i roczników. Dzie³o D³ugosza, dla którego nie znalaz³o siê miejsca w pierwotnej wersji
pracy, zosta³o uwzglêdnione w wersji drukowanej, natomiast inne, mniejszej rangi, zabytki XV-wieczne
(Attila Filipa Kallimacha czy traktat o Tatarach Miko³aja Rozembarskiego), pozosta³y ju¿ poza rama-
mi pracy R. Urbañskiego. Nie czyniê mu z tego powodu zarzutu1.

Wszak¿e do kompletno�ci materia³u �ród³owego warto�æ pracy R. Urbañskiego siê nie ogranicza.
Co najmniej równie wa¿ny jest instrumentariusz metodyczny. Urbañski ³¹czy w jednym rêku kompe-
tencje historyka mediewisty i filologa latynisty (w zakresie ³aciny klasycznej i �redniowiecznej), opa-

1 Recenzowana praca jest zmodyfikowan¹ i uzupe³nion¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej pt. Echa
najazdów mongolskich w literaturze polskiego �redniowiecza, napisanej pod kierunkiem Jacka So-
kolskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego i obronionej w 2005 r. S³uszn¹
decyzj¹ by³o wy³¹czenie z wersji drukowanej lu�niej z problematyk¹ pracy wi¹¿¹cego siê rozdzia³u,
który ukaza³ siê osobno pt. Granice okrucieñstwa. O zagadkowej zbie¿no�ci stylistycznej w relacjach
o naje�dzie mongolskim (Studia �ród³oznawcze, 44, 2006, s. 37�47).
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nowa³ metodykê badañ historyczno-literackich, dobrze orientuje siê w zagadnieniach antropologii
kulturowej.

Praca sk³ada siê ze zwiêz³ego, ale instruktywnego Wprowadzenia, trzech zasadniczych rozdzia-
³ów oraz zakoñczenia (Podsumowanie i rzut oka w przysz³o�æ). Pierwsze dwa rozdzia³y dotycz¹ pro-
blematyki szerszej, powszechnodziejowej. Rozdzia³ 1. (Europa a barbarzyñskie inwazje do XIII w.)
liczy ok. 110 stron i stanowi kompetentny i solidny, oparty nie tylko na do�æ szerokiej wielojêzycznej
literaturze przedmiotu, lecz tak¿e (na ogó³) na samodzielnym studium odno�nych �róde³, przegl¹d
kolejnych etapów kszta³towania siê pogl¹dów i postaw wobec �agresywnych� barbarzyñców z Pó³-
nocy i ze Wschodu. Rozpoczyna Autor od mo¿e zbyt zwiêz³ego rysu �biblijnego wizerunku noma-
dów�, po kolei omawiaj¹c znajomo�æ Azji w staro¿ytno�ci klasycznej (ten podrozdzia³ w opinii re-
cenzenta móg³by tak¿e zostaæ poszerzony), pogl¹dy Ojców Ko�cio³a na barbarzyñców, wczesne
�redniowiecze, pojawienie siê ludów s³owiañskich i ich miejsce w �barbarzyñskiej przestrzeni�, po-
jawienie siê Madziarów/Wêgrów oraz kwestiê rzeczywistych i wyimaginowanych ludów �zza Kau-
kazu� � kolejnych uciele�nieñ biblijnych ludów Goga i Magoga. Wydaje siê, ¿e Autor, zapewne s³u-
sznie akcentuj¹c znaczenie wzorców i zapo¿yczeñ biblijnych w procesie kszta³towania pogl¹dów
i stereotypizacji wyobra¿eñ o barbarzyñcach, nieco zbyt pobie¿nie potraktowa³ tradycjê antyczn¹,
a niemal zupe³nie pomin¹³ bizantyjsk¹. Prawd¹ jest, ¿e czo³owe osi¹gniêcia antycznej my�li etnogra-
ficznej nie by³y dostêpne ludziom ³aciñskiego �redniowiecza, ale zas³uguj¹ one mimo wszystko na
dok³adniejsze rozpatrzenie przynajmniej z dwóch powodów: jako kamienie milowe w rozwoju my�li
i metod etnograficznych oraz jako niewyczerpane �ród³o konkretnych (choæby zniekszta³conych
i uproszczonych) informacjii i pomys³ów, pojawiaj¹cych siê explicite lub implicite w dzie³ach pó�no-
antycznych i wczesno�redniowiecznych epitomatorów i kompilatorów. Odczuwa siê nieuwzglêdnie-
nie podstawowej dwutomowej monografii K.E. Müllera2, a tak¿e choæby pracy D. Timpego3. Szkoda
te¿, ¿e obszerna monografia J. Fischera4, zawieraj¹ca bogaty materia³ �ród³owy i wiele nadspodzie-
wanie nowoczesnych my�li, znana jest Autorowi jedynie z drugiej rêki. Dodam zreszt¹, ¿e podrozdzia³
o Ojcach Ko�cio³a nale¿y w mojej ocenie do najcenniejszych w pracy5. Je¿eli chodzi o podrozdzia³
o S³owianach, ma on tak¿e wybiórczy charakter; warto by³oby, jak s¹dzê, do rozwa¿añ (ju¿ choæby
z uwagi na wczesno�æ przekazów, a tak¿e na osadzenie w ogólniejszych trendach) w³¹czyæ �wiadec-
twa z ¿ywotu �w. Kolumbana (jak to anio³ odwodzi³ �wiêtego od zamiaru misji s³owiañskiej), omówiæ
�w. Winfryda-Bonifacego ambiwalentny stosunek do S³owian czy wiadomo�æ z ¯ywotu �w. Sturmie-
go pióra Eigila o �cuchn¹cych� S³owianach k¹pi¹cych siê w Fuldzie. Oczywi�cie, zdajê sobie sprawê
z rygorów postawionych sobie przez Autora i z charakteru 1. rozdzia³u, maj¹cego, podobnie jak roz-
dzia³ 2., byæ jedynie obszernym wprowadzeniem do w³a�ciwego tematu.

Rozdzia³ 2. (Wróg coraz mniej nieznany � kszta³towanie siê wizerunku Mongo³a-Tartara w Eu-

ropie Zachodniej), zajmuj¹cy ok. 65 stron, przedstawia trzy etapy kszta³towania siê wizerunku Mon-
go³a w Europie Zachodniej: g³uche �echa azjatyckiej burzy�, jakie w legendarnej otoczce zaczê³y siê
pojawiaæ na Bliskim Wschodzie w trakcie V krucjaty, wczesne relacje �wiadków i uciekinierów z kra-
jów dotkniêtych inwazj¹ 1241/1242 r., wreszcie � rezultaty wypraw pos³ów papieskich w drugiej po-
³owie lat 40. XIII w., z relacjami zwi¹zanymi z poselstwem Jana di Piano Carpiniego na czele. Tylko
ten ostatni etap zainteresowa³ bli¿ej naukê polsk¹. Rozdzia³ oparty zosta³ w du¿ym stopniu na mono-
grafiach Bezzoli, Schmieder, Klopprogge i Münkler, trudno by³oby oczekiwaæ od Autora specjalnie
nowych my�li czy rozwi¹zañ; poniewa¿ jednak, jak wspomnia³em, Urbañski na ogó³ nie poprzestaje
na literaturze, lecz siêga bezpo�rednio do �róde³, a w dodatku przejawia w wielu miejscach samo-
dzielny stosunek do jednych i drugich, walory i przejrzysto�æ przedstawionego ujêcia zas³uguj¹ na
podkre�lenie.

Artyku³y recenzyjne i recenzje

2 K.E. M ü l l e r, Geschichte der antiken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung von
den Anfängen bis auf die byzantinischen Historiographen, Wiesbaden 1972�1980.

3 D. Timp e, Ethnologische Begriffsbildung in der Antike (Germanenprobleme in heutiger Sicht,
Berlin�New York 1986, s. 22�40).

4 J. F i sche r, Die Völkerwanderung im Urteil der zeitgenössischen kirchlichen Schriftsteller Gal-
liens unter Einbeziehung des heil. Augustinus, Heidelberg 1948.

5 Autor nieco wcze�niej og³osi³ próbkê: Barbarzyñcy w �Dialogach� i �Listach� Grzegorza Wiel-
kiego (Mediewistyka literacka w Polsce, red. T. Micha³owska, Warszawa 2003, s. 223�230).
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Barbaria naszych przodków to tytu³ ostatniego, 3. rozdzia³u (ok. 95 stron), stanowi¹cego rdzeñ
monografii Urbañskiego i spe³nienie zapowiedzi okre�lonej w jej tytule. Uk³ad rozdzia³u jest prosty.
Najpierw zajmuje siê Autor wcze�niejszymi ni¿ Mongo³owie barbarzyñcami, z którymi Polacy mieli
do czynienia, konkretnie pogañskimi Pomorzanami i Prusami oraz Jaæwiêgami. O wcze�niejszych ni¿
Mongo³owie ludach stepowych, jak Pieczyngowie (z którymi antyruskie sojusze zawiera³ Boles³aw
Chrobry) i Po³owcy (Komanie), w polskiej perspektywie, nie znajdziemy informacji, zapewne z po-
wodu niedostatku �róde³. Mo¿na by siê tak¿e zastanowiæ nad celowo�ci¹ w³¹czenia do rozwa¿añ pol-
skich wyobra¿eñ o Rusinach, którzy, choæ chrze�cijanie, jako schizmatycy zajmowali stanowisko jak
gdyby po�rednie pomiêdzy �wiatem �naszym� a �wiatem barbarzyñców, jak mo¿na by wnioskowaæ
nie tylko ze �wiadectw kronikarskich, lecz tak¿e z listu biskupa krakowskiego do �w. Bernarda z Clair-
vaux oraz z opinii zanotowanych z polskich ust (�ut ab ipsis indigenis accepi�) przez pisarza anglo-
normandzkiego Gerwazego z Tilbury na prze³omie XII i XIII w. Kolejne trzy podrozdzia³y zajmuj¹
siê �ród³owym echem trzech XIII-wiecznych najazdów mongolskich (1241, 1259, 1287). Osi¹gniêciem
Autora jest, poza wspomnianym i w zasadzie zrealizowanym d¹¿eniem do objêcia ca³ego przedd³u-
goszowego zasobu �róde³ (i wykazaniem na kilku przyk³adach, ¿e nawet informacje materialnie i oczy-
wi�cie b³êdne mog¹ dostarczyæ badaczowi cennych wskazówek), wyra�niejsze ni¿ we wcze�niejszej
nauce wykazanie i udokumentowanie kierunków i dynamiki zmian pogl¹dów i postaw polskiej opinii
publicznej na temat Mongo³ów w miarê s³abniêcia dotkliwo�ci ich najazdów (w pó�niejszym �rednio-
wieczu na pierwsze miejsce w barbarzyñskiej przestrzeni w miejsce Mongo³ów wybij¹ siê Litwini,
a nastêpnie Turcy osmañscy), a tak¿e regionalne i (w niewielkim tylko stopniu czytelne) spo³eczne
zró¿nicowanie opinii. Niepodwa¿aln¹ zas³ug¹ Urbañskiego pozostanie za� pionierskie na naszym grun-
cie studium nie zawsze ³atwo uchwytnych literackich i ideowych wzorców pogl¹dów i postaw wy³a-
niaj¹cych siê z polskich �róde³. Z tego punktu widzenia oczywista staje siê potrzeba tak rozbudowa-
nej czê�ci �powszechnodziejowej� monografii.

W stosunku do wersji pierwotnej Autor podj¹³ ze wszech miar s³uszn¹ decyzjê uwzglêdnienia
w ostatnim podrozdziale III czê�ci problematyki mongolskiej w dziele Jana D³ugosza (Jan D³ugosz

patrzy w przesz³o�æ), zastrzegaj¹c siê, ¿e nie by³o jego zamiarem wyczerpanie tej obszernej i skom-
plikowanej problematyki.

Rozdzia³ 4. to Podsumowanie i rzut oka w przysz³o�æ (12 stron). S³usznie Autor, w polemice
z Bezzol¹, znacznie bardziej wstecz przesuwa pocz¹tki formowania siê w Europie ³aciñskiego wi-
zerunku barbarzyñcy-poganina, choæ znaczenie w tym procesie okresu karoliñskiego jest niepodwa-
¿alne.

Strony 299�313 zajê³a bibliografia �róde³ i literatury przedmiotu. Co do literatury przedmiotu:
przy przek³adach na jêzyk polski (np. Auerbach, Curtius, Riché) nale¿a³oby podawaæ dodatkowo rok
ukazania siê orygina³u. Nie bêdê sili³ siê na wyliczanie pozycji pominiêtych przez R. Urbañskiego;
s¹ one bardziej liczne w rozdzia³ach 1.�2. i choæ zapewne ewentualne ich w³¹czenie (nie tyle do wy-
kazu, ile do analizy) z pewno�ci¹ wysz³oby pracy na dobre (mam na my�li np. prace A.-D. von den
Brincken czy z niezbyt okaza³ego polskiego pi�miennictwa na zbli¿one tematy pracê K. Zalewskiej-
-Lorkiewicz o ilustrowanych mappae mundi), nie wydaje siê, by zasadniczo wp³ynê³o na osi¹gniête
wyniki.

W sumie jednak bibliografia sporz¹dzona zosta³a starannie i daje dobre wyobra¿enie o warszta-
cie naukowym Autora. Tê sam¹ uwagê mo¿na odnie�æ do ca³ej prezentowanej monografii, która zo-
sta³a napisana bardzo starannie i z du¿¹ kultur¹, jest wrêcz wytworna, zdyscyplinowana intelektual-
nie, pozbawiona elementów zbêdnych, niepozbawiona za to dyskretnego humoru i ironii. Cytaty
z ³aciny, przytoczone w tek�cie w przek³adzie (w³asnym lub przejêtym), wystêpuj¹ w przypisach
w oryginale, co jest, zw³aszcza tam, gdzie chodzi o sprawy terminologiczne, czy ogólniej � dyskusyj-
ne, decyzj¹ najw³a�ciwsz¹6.

Jerzy Strzelczyk

Artyku³y recenzyjne i recenzje

6 Warto wspomnieæ, jako ¿e stanowi to znakomit¹ rekomendacjê dla Autora, ¿e jest on t³uma-
czem wa¿nej dla humanistyki ksi¹¿ki E. A u e r b a c h a, Jêzyk literacki i jego odbiorcy w pó�nym an-
tyku ³aciñskim i �redniowieczu, Kraków 2006.


