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Robert He� , JOANNICI NA �L¥SKU W �REDNIOWIECZU, Kraków 2007, ss. 556 (mapki).

Ksi¹¿ka Roberta Hesia wyra�nie wyznacza trzeci etap powojennych badañ nad joannitami �l¹-
skimi. Etap pierwszy to studia ks. Kazimierza Doli z koñca lat 60. XX w.1, drugi � obszerna mono-
grafia Marii Starnawskiej o zakonach krzy¿owych w �redniowiecznej Polsce z 1999 r.2 W stosunku
do niej praca R. Hesia zawê¿a pole badawcze, ale te¿ bardziej zag³êbia siê w temat, który poza tym
absorbowa³ autorów wielu, czasem jak¿e cennych przyczynków.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z 11 rozdzia³ów, w których omówiono obszernie � jako wstêp do ca³o�ci roz-
prawy � Dzieje i organizacjê joannitów na Bliskim Wschodzie (s. 25�54). Kolejne partie ksi¹¿ki przy-
bli¿aj¹ Rozwój komandorii joannitów na �l¹sku w XII�XV wieku (s. 55�79), �l¹sk w strukturach za-
konu i wielkiego przeoratu w XII�XIII wieku (s. 84�93) oraz �l¹sk w strukturach zakonu w pó�nym
�redniowieczu (XIV�pocz. XVI wieku) (s. 98�112). Po tych rozdzia³ach Autor obszernie przedstawi³
Uposa¿enie (s. 123�179), prezentuj¹c poszczególne placówki joannickie. Do czê�ci tej nawi¹zuj¹
kolejne, zatytu³owane Dochody i gospodarka (s. 182�221) oraz Immunitet i regale (s. 232�243).
Omówiwszy organizacyjne i ekonomiczne oraz prawne podstawy egzystencji zakonu na �l¹sku, R. He�
zaprezentowa³ elementy struktury poszczególnych zgromadzeñ (rozdzia³ Konwent, s. 243�294) oraz
Dzia³alno�æ joannitów na �l¹sku (s. 298�345). Wyró¿niono tu duszpasterstwo, szkolnictwo oraz szpi-
talnictwo i dzia³alno�æ militarn¹ rycerzy-zakonników, zaanga¿owanych w krucjaty przeciw Turkom.
Interesuj¹co przedstawia siê czê�æ dotycz¹ca miejsca zakonu w spo³eczeñstwie �l¹skim, w której scha-
rakteryzowano relacje z ksi¹¿êtami, szlacht¹ i mieszczanami oraz innymi klasztorami (rozdzia³: Joan-
nici w spo³eczeñstwie �l¹skim, s. 365�406). Z punktu widzenia dziejów sztuki interesuj¹ce jest zwróce-
nie uwagi na blisk¹ wspó³pracê biskupa Jodoka z Ro¿emberku z joannitami w dobie konfliktu
Wroc³awia z Jerzym z Podiebradów (s. 383). Chyba w tym kontek�cie trzeba widzieæ osobliw¹ krea-
cjê joannick¹ XV w. � kamienne retabulum-sakrarium w ko�ciele Bo¿ego Cia³a z ok. 1470 r. (obecnie
w nawie bocznej)3. Ostatnia czê�æ rozprawy R. Hesia dotyczy Kultury joannitów na �l¹sku w �red-
niowieczu (s. 407�428), po czym nastêpuj¹: Podsumowanie (s. 429�434), Bibliografia (s. 435�470),
aneks zawieraj¹cy sk³ad osobowy poszczególnych placówek (s. 471�544), wreszcie indeksy (nie u³a-
twi korzystania z ksi¹¿ki pozostawienie poza indeksem przypisów, tabel, a zw³aszcza aneksu � s. 545).

Ramy chronologiczne pracy wyznacza pocz¹tek istnienia zakonu i jego obecno�ci na �l¹sku z jed-
nej strony, a reformacja i rozk³ad wiêkszo�ci placówek, zatem trzecia�czwarta dekada, a niekiedy nie-
omal po³owa XVI w. z drugiej. Tak szerokie ujêcie tematu nale¿y powitaæ z uznaniem i to tym bar-
dziej, ¿e M. Starnawska w swojej ksi¹¿ce �koñczy³a� dzieje wielu zakonów i ich placówek u schy³ku
XV w., pozostawiaj¹c kilka nieopracowanych dekad. W¹tpliwo�ci budzi natomiast zakres terytorial-
ny pracy R. Hesia. Przede wszystkim w³¹czenie do niej czeskiego K³odzka. Twierdzenie, odnosz¹ce
siê te¿ do domu w Grobnikach, ¿e �oba te domy s¹ wa¿ne dla dziejów �l¹skich joannitów ze wzglêdu
na blisko�æ granic �l¹ska, przynale¿no�æ do tej samej prowincji zakonnej, zwi¹zki z niektórymi do-
mami �l¹skimi i zachowany materia³ �ród³owy� (s. 11�12) nie jest tu przekonuj¹cym uzasadnieniem.
Nasuwa siê bowiem pytanie, czy na tych samych zasadach nie powinno siê uwzglêdniæ placówki jo-
annickiej w coraz bardziej integruj¹cej siê ze �l¹skiem od koñca XIV w. Opawie. Poza tym mo¿na by
postawiæ problem zwi¹zków z domami �l¹skimi innych placówek czeskich, zw³aszcza pó³nocnocze-
skich z Czeskim Dubem na czele. W sprawie K³odzka autor nie by³ przy tym konsekwentny, nie ma
go bowiem np. w wykazie placówek w rozdziale V o uposa¿eniu, ale wyra�nie widzimy K³odzko np.
w aneksie (s. 482�484).

Artyku³y recenzyjne i recenzje

1 K. D o l a, Zakon joannitów na �l¹sku do po³owy XIV wieku (Studia Teologiczne �l¹ska Opol-
skiego, 3, 1973, s. 43�86).

2 M. S t a r n a w s k a, Miêdzy Jerozolim¹ a £ukowem. Zakony krzy¿owe na ziemiach polskich
w �redniowieczu, Warszawa 1999.

3 Dzie³o to ostatnio bez uzasadnienia uznano za pochodz¹ce z pobliskiej kaplicy szpitalnej �w.
Trójcy � J. K o s t o w s k i, Kamienna nastawa o³tarzowa w ko�ciele Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu
(Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, Sprawozdania Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Prace Komisji Historii Sztuki 32, Poznañ 2002, s. 67�80).
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Podstawa �ród³owa ksi¹¿ki oraz wykorzystana literatura to wy³¹czna zaleta pracy R. Hesia, choæ
zamieszczenie wykazu �róde³ archiwalnych w dziale zatytu³owanym Bibliografia (s. 435�437) wy-
daje siê redakcyjnym niedoci¹gniêciem. To samo dotyczy zamieszczenia bibliografii przed aneksami
o charakterze prozopograficznym � ich kolejno�æ powinna byæ raczej odwrotna. Styl ksi¹¿ki jest zwiê-
z³y, rzeczowy, choæ nie brak elementów polemicznych w stosunku do starszych twierdzeñ. Ale i te
formu³owane przez R. Hesia sk³aniaj¹ do namys³u lub budz¹ w¹tpliwo�ci. Jednym z nich jest konsta-
tacja, ¿e �W ko�cio³ach, nad którymi patronat posiadali �l¹scy joannici, nie mo¿na wskazaæ na istnie-
nie odrêbnych, charakterystycznych dla zakonu kultów. Zazwyczaj by³y to typowe dla diecezji wro-
c³awskiej kulty: maryjny i eucharystyczny� (s. 323). Akurat w sytuacji diecezji wroc³awskiej mieli�my
do czynienia ze sprzê¿eniem kultu jej patrona � �w. Jana Chrzciciela � i patrona zakonu, co tu i ów-
dzie zamanifestowa³o siê w wystrojach wnêtrz ko�cielnych oraz ich wyposa¿eniu. Mam tu na my�li
przede wszystkim epitafium komtura Nicolausa Hertwiga w Strzegomiu, o którym R. He� pisa³ w in-
nym miejscu swej pracy (s. 426). Zreszt¹ sam R. He� stwierdzi³, ¿e we wszystkich ko�cio³ach joan-
nickich pojawia siê zwornik z przedstawieniem g³owy �w. Jana Chrzciciela na misie (s. 421). W �wietle
najnowszej literatury4 nasuwa siê w zwi¹zku z tym pytanie, czy nie nale¿y traktowaæ tych przedsta-
wieñ jako topograficznych znaków obecno�ci relikwii w obrêbie �wi¹tyni, jak to sugerowano w przy-
padku kaplicy ratusza wroc³awskiego, oczywi�cie ju¿ bez zwi¹zku z joannitami.

Autor omówi³ kilka przejawów aktywno�ci joannitów na polu sztuk plastycznych � w odniesie-
niu do rze�by sepulkralnej (s. 424�427), i � jak to nieco tautologicznie ujêto � Architektury i wypo-
sa¿enia ko�cio³ów (s. 49�424, tautologicznie, bo do wyposa¿enia nale¿y te¿ rze�ba sepulkralna). Tu
nasuwa siê pytanie, dlaczego ogarniêto tylko te dwa segmenty sztuki. A¿ by siê prosi³o, by w nastêp-
stwie tak szeroko zakrojonej kwerendy �ród³owej omówiæ tak¿e joannick¹ sfragistykê, zw³aszcza ¿e
jest to zagadnienie s³abo opracowane. Byæ mo¿e w kontek�cie kultu relikwii warto by³oby w �wietle
�róde³ i zachowanych zabytków spojrzeæ na kwestiê relikwiarzy czy z³otnictwa (byæ mo¿e godna roz-
winiêcia jest np. rzucona niegdy� przeze mnie wspólnie z Arkadiuszem Dobrzynieckim i podjêta przez
R. Hesia my�l o tym, ¿e na epitafium komtura Hertwiga mamy wyobra¿enie relikwiarza przedramie-
nia �w. Jana Chrzciciela z katedry wroc³awskiej, s. 426). Natomiast w odniesieniu do architektury
autor potwierdzi³ formu³owane ju¿ przed nim stwierdzenia na temat braku jakich� cech charaktery-
stycznych �wi¹tyñ joannickich (s. 420)5. Kilka z nich wykazuje natomiast cechy indywidualne, które
t³umacz¹ siê podleg³o�ci¹ �wi¹tyñ krucjatowemu zakonowi. W Z³otoryi wyrazi³a siê ona w powsta-
niu studni w ko�ciele farnym, daj¹cej mo¿liwo�æ d³ugotrwa³ej obrony; we Wroc³awiu � w zastoso-
waniu form quasi-obronnych na po³udniowej elewacji �wi¹tyni, tej, która bezpo�rednio s¹siadowa³a
z murem miejskim. Elementy takie mo¿na te¿ by³o zaobserwowaæ na wie¿ach ko�cio³a parafialnego
w K³odzku. Ujawni³ je najstarszy widok miasta z 1536/1537 r.6

Z drobnych uwag jeszcze jedna � nie mogê przystaæ na skwitowanie mojego przypuszczenia co
do identyfikacji postaci na nagrobku joannickim we Wroc³awiu stwierdzeniem �wydaje siê w¹tpli-
wa�, wobec jednoczesnego nieustosunkowania siê do podanej jako pewna, lecz niczym niepopartej
identyfikacji tych postaci dokonanej przez W. D¹browskiego i J. Józkowa w przewodniku po �wi¹ty-
ni (tê pracê R. He� cytuje w przyp. 137 na s. 426). Mo¿na by bowiem s¹dziæ, ¿e tamta identyfikacja
zyska³a uznanie R. Hesia. Dodam, ¿e próbowa³em niejednokrotnie sam (a tak¿e razem z dr M. Star-
nawsk¹) odczytaæ inskrypcjê na nagrobku � bez skutku. Wci¹¿ zatem czeka ona na badacza, który
sforsuje tê epigraficzn¹ zagadkê.

Artyku³y recenzyjne i recenzje

4 M. K a p u s t k a, Figurka relikwiarzowa �w. Jana Chrzciciela (�l¹sk. Per³a w Koronie Czeskiej.
Trzy okresy �wietno�ci w relacjach artystycznych �l¹ska i Czech, red. A. Niedzielenko, V. Vlnas, Pra-
ga�Legnica 2006, s. 120).

5 B. C z e c h o w i c z, Modyfikacje funkcji i znaczeñ budowli sakralnych w pó�no�redniowiecz-
nych miastach �l¹skich (Ecclesia et civitas. Ko�ció³ i ¿ycie religijne w mie�cie �redniowiecznym, red.
H. Manikowska, H. Zaremska, Colloquia mediaevalia Varsoviensia 3, Warszawa 2002, s. 64).

6 J. Rozpêdowski, Warowne ko�cio³y na �l¹sku (Roczniki Sztuki �l¹skiej, 6, 1968, s. 57); Cze-
c h o w i c z, op. cit., s. 69; idem, O najstarszym widoku K³odzka. Na marginesie publikacji wedut
z podró¿y palatyna Ottona Henryka w 1536�1537 roku (Zeszyty Muzeum Ziemi K³odzkiej, 8�9, 2007,
s. 214�216).
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Przywracaj¹c ca³o�ciowej ocenie ksi¹¿ki R. Hesia w³a�ciwe proporcje, trzeba stwierdziæ, ¿e jest
to obszerna monografia, która daje nieomal pe³ny obraz zakonu �w. Jana Jerozolimskiego na �l¹sku.
Pewnymi rysuj¹cymi siê deficytami badawczymi, np. w zakresie joannickiej homiletyki, trudno obar-
czaæ autora recenzowanej pracy, poniewa¿ badania takie i wymagaj¹ specyficznego warsztatu, i s¹
niezwykle pracoch³onne. Tymczasem � i to trzeba napisaæ � mamy do czynienia z rozpraw¹ doktorsk¹
(promotor: prof. dr hab. Marek Derwich), która przecie¿ musia³a powstaæ w okre�lonych ramach cza-
sowych.

Ksi¹¿ki R. Hesia nie mo¿e zabrakn¹æ na pó³ce badacza dziejów i kultury �l¹ska oraz � chocia¿by
z racji uwzglêdnienia K³odzka � tak¿e badacza problematyki Czech. Ksi¹¿ka mo¿e mieæ szczególne
znaczenie w kreowaniu horyzontu poznawczego epoki i kraju, które � próbuj¹c przybli¿yæ siê do tam-
tych czasów � powinni�my widzieæ w sferze ideowego oddzia³ywania Jerozolimy, o której nie bez
racji mawia siê, ¿e by³a stolic¹ �redniowiecznej Europy. Je�li pozostaæ przy tej diagnozie, to joanni-
tom przypada dziejowa rola organów administracji tego centrum, dzia³aj¹cej �w terenie� � na euro-
pejskiej prowincji. Co istotne, R. Hesiowi uda³o siê ten mechanizm dzia³ania � w �l¹skiej tylko skali,
ale jako pars pro toto � znakomicie ukazaæ.

Bogus³aw Czechowicz

Dariusz Ta b o r, MALARSTWO KSI¥¯KOWE NA �L¥SKU W XIV WIEKU, Ksiêgarnia
Akademicka, Kraków 2008, ss. 328, ilustr.

Prezentowana praca jest pierwsz¹ w literaturze przedmiotu tak obszern¹ publikacj¹ traktuj¹c¹
o malarstwie �l¹skim w odniesieniu tylko do XIV stulecia. Dotychczasowe wiêksze opracowania do-
tycz¹ce �l¹skiego zdobnictwa ksi¹¿kowego ujmowa³y XIV-wieczne ksi¹¿kowe malarstwo �l¹skie
w obrêbie d³u¿szych okresów1 lub w ogóle ca³ego �redniowiecza (od pocz¹tku XIII do pocz¹tku
XVI w.)2. Malarstwo tego wieku ujête zosta³o równie¿ w monografii malarstwa �l¹skiego, obejmuj¹-
cego malarstwo tablicowe, �cienne i miniaturowe3. D. Tabor uwzglêdni³ w swojej pracy 31 �l¹skich
ksi¹g rêkopi�miennych (30 sygnatur), przechowywanych obecnie przede wszystkim w Bibliotece Uni-
wersyteckiej we Wroc³awiu, ale równie¿ w Bibliotece Kapitulnej we Wroc³awiu i Bibliotece Jagiel-
loñskiej. Jeden kodeks znajduje siê dzi� w J. Paul Getty Museum w Malibu w Kalifornii. Wykorzy-
stane przez Autora kodeksy to w przewa¿aj¹cej czê�ci rêkopisy liturgiczne: antyfonarze, gradua³y,
msza³y, Biblia, ewangelistarz i brewiarz, choæ nie tylko. Jest w�ród nich kilka rêkopisów zawieraj¹-
cych Legenda de sancta Hedwigi (Legenda o �w. Jadwidze), znale�æ mo¿na manuskrypty prawnicze,
obecne s¹ równie¿ dwa zawieraj¹ce Moralia in Job Grzegorza Wielkiego.

Autor zastosowa³ tu podobny schemat kompozycyjny, jak w wydanej kilka lat temu swojej roz-
prawie doktorskiej, dotycz¹cej XIII-wiecznych iluminacji cystersów �l¹skich4. Recenzowana ksi¹¿ka
dzieli siê na wstêp, trzy czê�ci i zakoñczenie. Ka¿da z czê�ci sk³ada siê z numerowanych cyframi rzym-
skimi trzech (czê�æ pierwsza) lub piêciu (druga i trzecia) rozdzia³ów. W ich obrêbie poszczególne
konkretne problemy omawiane s¹ w podrozdzia³ach oznaczonych literami alfabetu. Do tekstu do³¹-
czony jest katalog zawieraj¹cy podstawowe informacje kodykologiczne i tre�ciowe o ka¿dym z uwzglêd-
nionych w pracy rêkopisów wraz z odnosz¹c¹ siê do niego literatur¹ przedmiotu. Istotn¹ czê�ci¹
rozprawy s¹ 242 reprodukcje miniatur i inicja³ów z omawianych rêkopisów �l¹skich i obcych, usze-
regowane wed³ug kolejno�ci ich prezentowania i opisu w drugiej czê�ci rozprawy. Uzupe³niaj¹ je li-
sta �róde³ tych ilustracji i ich wykaz. Ksi¹¿kê dodatkowo wzbogacaj¹: wykaz cytowanych w pracy
rêkopisów, bibliografia, indeksy osobowy i geograficzny, streszczenia w jêzyku niemieckim i angiel-
skim oraz wykaz skrótów.

1 W. P o d l a c h a, Minjatury �l¹skie do koñca XIV wieku (Historia �l¹ska od najdawniejszych
czasów do roku 1400, t. III, red. W. Semkowicz, Warszawa 1936, s. 186�246).

2 E. K l o s s, Schlesische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942.
3 A. Ka r ³owska-Kamzowa, Malarstwo �l¹skie 1250�1450, Wroc³aw 1979.
4 D. Ta b o r, Iluminacje cysterskich kodeksów �l¹skich XIII wieku, Kraków 2004.


