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Trzeba przyznać, że mimo wspomnianych ograniczeń tematycznych, Ch. Mielzarek znacznie
poszerza i pogłębia znajomość badanej problematyki. Pojęcie marchii i władzy margrabiowskiej
w pierwszej połowie XII w. trudno porównywać ze stanem rzeczy w stuleciu następnym. Przede
wszystkim nie miały one w żadnym wypadku charakteru władztwa terytorialnego, lecz były sumą
praw i posiadłości rozrzuconych na ogół na znacznej przestrzeni, bez łączności terytorialnej.
Nawet same nazwy marchii jeszcze nie występowały, a margrabiów źródła najczęściej nazywały
od nazw wybitniejszych ośrodków (grodów) lub określały jedynie w sposób ogólny. Zresztą
obie marchie na początku rządów Albrechta i Konrada „hatten – – einen absoluten Tiefpunkt
ihrer territorialen Integrität, Ausdehnung und der mit ihnen verbundenen Machtmittel erreicht”
(s. 313), stąd znaczenie alodialnych i innych posiadłości i praw margrabiów, którzy pod tym
względem nie mogli się równać ani z książętami saskimi dawniejszej doby, jak Ekkehardynowie
czy Brunonowie w X-XI w. Stosunki własnościowe w dwunastowiecznej Saksonii zmieniły się
zasadniczo, w wyniku podziałów rodzinnych przeważały stosunkowo niewielkie fortuny arystokratyczne, co było okolicznością sprzyjającą Albrechtowi i Konradowi, będącymi jedynymi
spadkobiercami swych fortun rodzinnych. Proces akumulacji tytułów własnościowych był mozolny i nie zawsze prostolinijny, fakt uzyskania godności margrabiowskiej stanowił jednak, jak
podnosi Autor, punkt krytyczny, ułatwiający nie tylko dalsze gromadzenie dochodów i praw, lecz
także, poprzez dostęp do osoby monarchy, wpływ na sprawy Rzeszy. Stosunki obu margrabiów
do kolejnych monarchów, które Ch. Mielzarek wyczerpująco omówił wcześniej, kształtowały
się wprawdzie różnie, ale „ein Streben nach einer vom Reich oder vom König unabhängigen
Herrschaft kann bei beiden Markgrafen nicht festgestellt werden” (s. 315).
Jest rzeczą niemożliwą dokładniejsze omówienie bogatej i różnorodnej treści, a nawet rezultatów, tej pilnej, zdyscyplinowanej metodycznie i konstrukcyjnie monografii, oznaczającej
bez wątpienia znaczny postęp w znajomości biograficznych, politycznych i ustrojowych dziejów
wschodniego pogranicza Cesarstwa od schyłku epoki salickiej, poprzez panowanie Lotara III
aż po czasy Staufów – Konrada III i Fryderyka Barbarossy. Parę uwag warto jednak jeszcze
poświęcić omówionej bądź poruszonej w książce problematyce stosunków z Polską. Pojawiają
się one, na ogół z oparciem na dobrej znajomości stanowiska nauki polskiej, w różnych miejscach, zwłaszcza w związku z interwencjami Konrada III i Fryderyka I na rzecz Władysława
Wygnańca i wiążącymi się z tym rokowaniami w Kruszwicy 1148 r., udziałem Polski w walkach Jaksy z Albrechtem Niedźwiedziem o Brandenburg, a także w związku z małżeństwami
piastowsko-askańskimi i piastowsko-wettyńskimi. Wynika z tego, że omówiona tu pokrótce
monografia Christopha Mielzarka, oprócz swej niewątpliwej wagi ogólnej, jako najpełniejszego i najbardziej krytycznego przedstawienia tytułowej problematyki, wykazuje również sporą
przydatność w dziedzinie stosunków polsko-wschodniosaskich pierwszej połowy XII wieku.
Jerzy Strzelczyk (Poznań)
https://orcid.org/0000-0003-0641-7379

MICHAL DRAGOUN, JINDŘICH MAREK, KAMIL BOLDAN, MILADA STUD
NIČKOVÁ, Knižní kultura českého středověku, Scriptorium, Dolní Břežany 2020,
ss. 400.
Publikacja na temat kultury książki w czeskim średniowieczu jest pracą zbiorową. W skład
zespołu autorskiego wchodzą długoletni specjaliści w poszczególnych dziedzinach kodykologii
oraz bibliologii, w których to dziedzinach mają na swym koncie niejedną publikację monograficzną. Michal Dragoun zajmuje się wszechstronnie średniowiecznymi rękopisami a w ostatnich
latach fragmentami rękopiśmiennymi w Bibliotece Narodowej oraz w Bibliotece Muzeum
Narodowego w Pradze. Jindřich Marek specjalizuje się w tematyce średniowiecznego kaznodziejstwa i kultury książki w czasach husyckich. W centrum zainteresowań Kamila Boldana są
inkunabuły oraz biblioteki znaczących czeskich humanistów. Milada Studničková jest natomiast
historyczką sztuki i z tej perspektywy zajmuje się iluminacjami w rękopisach.
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We rozdziale wstępnym (s. 7-10) autorzy wspólnie uzasadniają wydanie omawianej publikacji faktem, że ostatnie syntetyczne ujęcie owego tematu powstało przed 30 laty w książce
pod tytułem: Česká kniha v proměnách staletí (1990). Od tamtego czasu badania, prowadzone
również przez samych autorów, przyniosły wiele ciekawych wyników, które wymagają nowego
kompleksowego przedstawienia. Autorzy pod kluczowym pojęciem „kultura książki” (knižní
kultura, book history lub history of books) rozumieją wszystkie procesy, które były związane
z produkcją, dystrybucją oraz recepcją książki w społeczeństwie. Pod względem geograficznym
praca obejmuje Królestwo Czech i Margrabstwo Moraw z pominięciem innych ziem wchodzących w skład Korony Czeskiej. Natomiast ramy chronologiczne wyznaczają z jednej strony
początki książki na owym terenie we wczesnym średniowieczu, z drugiej zaś przełom XV i XVI w.
Już we wstępie położony został szczególny nacisk na interdyscyplinarne ujęcie przedmiotu
badawczego, tak w stosunku do księgi rękopiśmiennej (kodikologie), jak również drukowanej
(knihověda). Bardzo zwięźle wskazują autorzy na niektóre nowe trendy w zagranicznych badaniach kodykologicznych oraz bibliologicznych, jak na przykład rozróżnienie kręgu komunikacyjnego w przypadku rękopisów oraz druków, akcentowanie materialnych aspektów kodeksów czy
też tzw. medialna ekologia, czyli śledzenie obiegu i recyklingu używanych materiałów. Brakuje
natomiast przeglądu czeskich badań kodykologicznych, czego autorzy są świadomi, albowiem
odsyłają do monografii przygotowywanej przez jednego z autorów (J. Marek).
W każdym z rozdziałów (oprócz ostatniego) omówiony został jeden etap historyczny. Najstarszym okresem od pojawienia się pierwszych kodeksów do rozpoczęcia rewolucji husyckiej
zajął się M. Dragoun (Knižní kultura doby přemyslovské a lucemburské, s. 12-109). Stabilną
tendencją owej epoki był wzrost liczby rękopisów, ich użytkowników oraz dostępności kopiowanych dzieł i gatunków literackich. Autor wskazuje na kilka punktów zwrotnych. Pierwszym
była druga połowa XIII w., kiedy łacina traci monopol jako jedyny język literacki, a w związku
z tym traci swą ekskluzywność również kościół i jego instytucje jako wyłączne środowisko
dystrybucji i recypowania książek. Wbrew tradycyjnemu poglądowi o przełomowym znaczeniu
powstania Uniwersytetu Praskiego, nie umniejszając znaczenia tego wydarzenia, autor eksponuje
szersze zmiany kulturowe i społeczne związane z okresem panowania dynastii luksemburskiej
na czeskim tronie. Dla okresu Przemyślidów kluczowe jest rozróżnienie, kiedy ziemie czeskie
przestały być uzależnione wyłącznie od importu rękopisów z Niemiec i zaczęto produkcję miejscową. Zasadnicze znaczenie miały oczywiście klasztory, początkowo benedyktynów, a stopniowo i innych zakonów (cystersi, premonstratensi, augustianie, mendykanci itp.), w którym to
środowisku można identyfikować działające skryptoria (np. benedyktyński Břevnov). Ale nie
tylko. Wybitne znaczenie miało skryptorium przy biskupstwie ołomunieckim za episkopatu
Henryka Zdika w pierwszej połowie XII w. Autora szczególnie interesuje zasób poszczególnych
bibliotek klasztorów oraz kapituł nie tylko ze względu na liczbę ksiąg, ale również ich zawartość (gatunki literackie oraz konkretne dzieła). Od końca XIII w. są poświadczone źródłowo
prywatne księgozbiory, przede wszystkim w ręku wysokich rangą duchownych (np. arcybiskupi,
biskupi), ale również kanoników czy zwykłych plebanów. W drugiej połowie XIV w. dotyczy
to również niektórych laików, panujących (Wacław IV) oraz szlachty (s. 86-101). W związku
z Uniwersytetem Praskim należy, według autora, rozróżniać prywatne zbiory profesorów i studentów od księgozbiorów poszczególnych burs uniwersyteckich, rozbudowywane najczęściej
poprzez darowizny i legaty (s. 103-109).
Drugi rozdział, obejmujący okres husycki do końca panowania Jerzego z Podiebradów,
opracował J. Marek (s. 110-154). Charakterystycznym rysem epoki, szczególnie w czasie wojen
husyckich, było wywożenie księgozbiorów za granicę wraz z emigrującymi konwentami czy
osobami prywatnymi, zniszczenie bibliotek wraz ze spaleniem klasztoru, eksport książek dla
zainteresowanych za granicą oraz ogólny spadek ich cen. Już jednak od 1430 r. wzrasta liczba
wzmianek źródłowych o nabywaniu nowych rękopisów, często iluminowanych egzemplarzy
Biblii. Później dochodziło również czasami do restauracji klasztorów, a tym samym ich księgozbiorów. Autor zajmuje się uwarunkowanymi społecznie i konfesyjnie zmianami preferencji
gatunków literackich. Dotyczyło to przede wszystkim homiletyki, traktatów polemicznych,
manifestów, wierszy politycznych, ale również kronik czy książek podróżniczych (cestopisy).
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Niezbędnym punktem ideowego programu husyckiego było też akcentowanie tłumaczenie
Biblii na język czeski. W drugiej części swojego rozdziału Autor omawia kulturę książki dla
poszczególnych warstw społecznych – przedstawione zostały: dwór władcy i szlachta (s. 132133), uniwersytet i szkoły partykularne (s. 135-141), kościół „utrakwistyczny” i taboryci
(s. 141-145), kościół katolicki (s. 145-151), mieszczanie i miasta (s. 151-153). Rozważając
kwestię kontynuacji i dyskontynuacji, J. Marek podkreśla transformację gatunków literackich,
ale stwierdza, że z perspektywy medium, czyli rękopisu, kultura książki niewiele się zmieniła
od okresu przedhusyckiego.
Dużo większym przełomem było wprowadzenie do użytku czcionki drukarskiej na terenie
Czech i Moraw w okresie jagiellońskim (po 1471 r.). Tym etapem rozwoju zajmuje się K. Boldan (s. 156-222). Na początku autor omawia wpływ wynalazku druku na produkcję książek,
ich dystrybucję (transformacja rynku księgarskiego) oraz ogólnie na kulturę czytelnictwa
w odróżnieniu od poprzedzającego okresu „rękopiśmiennego”. Wielka nadprodukcja książek
stawiała przed drukarzami nowe wyzwania związane z ich sprzedażą. Początkowo do Czech
i Moraw importowano inkunabuły przeważnie z Wenecji, ale również ze Strasburga i Kolonii
(co ciekawe, nieco mniej z bliżej położonych Norymbergi i Augsburga). Wiele uwagi poświęca
Autor oczywiście początkom druku w Czechach i na Morawach (s. 167-177). Pierwszeństwo
należy się katolickiemu Pilznu, gdzie w 1476 r. wydano drukiem Statuta synodalia pierwszego
praskiego arcybiskupa Arnošta z Pardubic. Do niedawna za najstarszy druk uważano czeską
adaptację kroniki trojańskiej, której druk błędnie datowano do 1468 r. (poprawnie 1484/1485).
Pierwsze rodzime oficyny drukarskie nie mogły konkurować jakością z zagranicznymi, a na
dodatek nowa działalność komercyjna wiązała się z dużym ryzykiem ekonomicznym (s. 167177). Dalej Autor omawia równoległe funkcjonowanie książki drukowanej oraz rękopiśmiennej,
przy czym ta ostatnia szybko zaczęła ilościowo ustępować tej pierwszej (s. 177-183). K. Boldan
wskazuje, że brakuje szczegółowych badań na temat zmiany funkcji i formy rękopisów w okresie
jagiellońskim, ale wiadomo, że stale przepisywano np. kaligraficzne księgi liturgiczne. Niemałą
uwagę zwraca Autor również na oprawy książek z perspektywy wykorzystanych materiałów
oraz techniki introligatorskiej (s. 191-201). Na zmiany w kulturze czytelnictwa miały wpływ
szerzące się idee renesansowego humanizmu. W nieco inny sposób recypowano je w środowiskach katolickich i utrakwistycznych, przy czym te drugie były bardziej konserwatywne
(s. 187-191). Akcent na idee humanizmu widać również w części poświęcone księgozbiorom
okresu jagiellońskiego, albowiem najwięcej uwagi poświęca się bibliofilom, jak Maciej Korwin
czy Bohuslav Hasištejnsky z Lobkovic.
Ostatni rozdział został poświęcony rękopisom iluminowanym (s. 224-333). M. Studničková
dokonuje analizy z perspektywy historii sztuki i na podstawie dochowanych artefaktów, tzn.
iluminacji (które wyjątkowo tylko można przypisać z imienia konkretnym twórcom), doszukuje
się wzajemnych wpływów artystycznych (rodzimych i obcych). Szczytowy okres rodzimej
sztuki iluminatorskiej przypada według autorki na lata osiemdziesiąte XIV w., kiedy to działająca w Pradze grupa iluminatorów wywierała wpływ na twórczość w całej Europie Środkowej.
Omawiając recenzowaną publikację, nie można pominąć bogactwa kolorowych ilustracji,
które nie tylko towarzyszą tekstowi, ale tworzą element swoisty i samodzielny do interpretacji
przez czytelnika. Ogółem jest ich 254 (!), są świetnej jakości i nierzadko całostronicowe. Co istotne, obok rękopisów i inkunabułów, pokazują one również inne źródła związane z kulturą książki
(np. katalogi księgozbiorów, testamenty, dokumenty, księgi rachunkowe, malowidła ścienne
itp.). W pewnym sensie można powiedzieć, że użytkownik może sam dokładnie prześledzić
wizualnie bazę źródłową. Oryginały reprodukcji pochodzą (pomijając czeskie) z wielu zbiorów
zagranicznych (Antwerpia, Watykan, Dillingen, Girona, Getynga, Heidelberg, Heiligenkreuz,
Kraków, Londyn, Marburg, Monachium, Nowy Jork, Oksford, Paryż, Pesaro, Regensburg,
Sztokholm, Toruń, Vorau, Wiedeń). Kilka z nich przedstawia w całości rozłożone karty tak
wiernie, że czytelnik nie może oprzeć się iluzji obcowania z oryginałem (s. 184-185). Wszystkie
ilustracje są szczegółowo opisane a w tekście są na do nich odsyłacze.
Wielka szkoda, że zespół autorski nie zdecydował się na końcowe podsumowanie, przez co
publikacja robi wrażenie bardziej pracy zbiorowej z pewnymi cechami ujęcia syntetycznego.
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Z drobnych błędów faktograficznych zwracam uwagę na to, że Guta II (zm. 1297) nie była
córką Przemysła Ottokara II, ale jego synową (s. 246). Nie zmienia to jednak faktu, że publikacja jest bardzo wartościowym podsumowaniem dotychczasowych badań z zakresu kultury
książki rękopiśmiennej i drukowanej w czeskim średniowieczu, przy czym pewne wyniki są
tutaj publikowane po raz pierwszy. Sami Autorzy wskazują w dodatku, które tematy i problemy
czekają jeszcze na dokładniejsze zbadanie.
Přemysl Bar (Brno)
https://orcid.org/0000-0001-9579-4509

Illuminierte Urkunden. Beiträge aus Diplomatik, Kunstgeschichte und Digital Humanities /
Illuminated Charters. Essays from Diplomatic, Art History and Digital Humanities, hg. von
Gabriele B a r t z und Markus G n e i ß (Archiv für Diplomatik, Beiheft 16), Böhlau Verlag,
Köln-Weimar-Wien 2018, ss. 544.
Choć dyplomatyka od samego początku zwracała uwagę na rozmaite elementy ikonograficzne, to iluminacje na dokumentach długo nie budziły większego zainteresowania. Harry Bresslau
w swym klasycznym dziele poświęcił im nieduży akapit, gdzieś na końcu rozdziału o materiale
pisarskim (Handbuch der Urkundenlehre, t. II, s. 513). Trochę pisano o zdobionych inicjałach,
o barwnych przywilejach odpustowych, ale wszystko to traktowano jako dyplomatyczne
ciekawostki, plasujące się na marginesie poważnych badań nad dokumentem. Zamianę tego
paradygmatu zapowiadała lansowana przez Petera Rücka „semiotyka dokumentu”, skupiająca
się na wszelkich aspektach wizualnych. Nawet jednak ten badacz preferował bardziej różne
elementy powtarzalne (symbole graficzne, format, layout itd.) niż wystrój artystyczny, z natury
swej indywidualny. Ważne było jednak mocne przypomnienie, że dyplom stanowił komunikat
przemawiający do oglądającego i w pewnym sensie był także dziełem sztuki (Urkunde als Kunst
werk brzmiał tytuł znanego artykułu Rücka w tomie o cesarzowej Teofano, 1991). Właściwy
przełom przyszedł bardzo niedawno. W 2013 r. dwaj Austriacy, Martin Roland i Andreas Zajic,
opublikowali niezwykle obszerny artykuł o dokumentach iluminowanych, głównie niemieckich (Illuminierte Urkunden des Mittelalters in Mitteleuropa, Archiv für Diplomatik 58, 2013,
s. 237-428). Jednocześnie bodaj ukazały się (datowane wcześniej) w Bibliothèque d’École des
chartes (169, 2011) materiały z urządzonej przez Archiwa Narodowe sesji: Les chartes ornées
dans l’Europe romane et gothique. Oba te wydarzenia ożywiły zainteresowanie niedocenianą
problematyką, uświadamiając zarazem potrzebę badań ze strony różnych dyscyplin nauki. Inspiracji tej zawdzięczał swe narodziny w gronie wiedeńskich historyków sztuki zaplanowany
z rozmachem interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt badawczy, traktujący iluminowane
dokumenty jako „kompleksowe dzieło sztuki” (Gesamtkunstwerk). Istotny nacisk położony w nim
został na budowę narzędzi cyfrowych. Pierwszym jego celem ma być mianowicie gromadzenie
w skali europejskiej tekstów i podobizn dokumentów iluminowanych, udostępnianych online
na platformie monsterium.net. Zebrany tam materiał stanowi wygodną, opatrzoną stosownymi
opisami i bogatym instrumentarium wyszukującym, bazę danych, która stać się może punktem
wyjścia dla dalszych studiów. Mamy tam na razie dwa wielkie działy: dyplomy francuskie
oraz awiniońskie przywileje odpustowe, acz pojawiają się też mniejsze kolekcje: dokumenty
lombardzkie, iberyjskie, nadania herbów czy osobno zestawiane cimelia. Darmo tam niestety
szukać pozycji ze zbiorów polskich, bo nasze archiwa nie palą się do współpracy. Innym celem
wspomnianego projektu ma być upowszechnienie i inicjowanie badań. Temu służyła duża
międzynarodowa konferencja odbyta w Wiedniu w 2016 r. Jej pokłosiem jest recenzowana
publikacja, której patronatu udzieliła redakcja zasłużonego Archiv für Diplomatik.
Tom zawiera, nie licząc krótkiego wstępu (s. 9-10), 22 artykuły. Charakter wprowadzający
ma tekst obojga redaktorów, G. Bartz i M. Gneißa (Illuminierte Urkunden als Forschungsthema:
Zur Genese eines interdisziplinären Projekts und einleitende Worte zum Tagungsband, s. 11-43).
To zarazem ważny tekst programowy. Tu padają kluczowe definicje, omawiana jest historia i stan

