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ïeorii. W  związku z tezami K. nasuwa się myśl, że byłoby ciekawe zbadanie 

dziejów wsi polskiej w X1Í1 w. oraz w XV  i XV I pod kątem oddziaływania 

gospodarki pieniężnej na stosunki rolne.

M a r ia n  M a tó w  ist

U r o d e с к i R o m a n :  Kongres krakowski w roku 1364. Warsza-

■wa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 1939, s. 111.

W śród nakładów naukowych, zniszczonych czasu wojny, znalazlâ się rów

nież książka o kongresie 1364 r. i polskim obyczaju dyplomatycznym doby 

piastowskiej. Nieliczne ocalałe egzemplarze tułały się po Warszaw ie w cza- 

-sie okupacji, zostało kilkanaście egzemplarzy autorskich, a skład główny 

spłonął we wrześniu 1939 r. Strata książki tej jest tym bardziej dotkliwa, 

że prócz nowego krytycznego poglądu na zagadnienie, wyrażone w swym 

tytule, zawiera także ogólne ujęcie, przeznaczone dla szerszego grona czy

telników, zbudowane przejrzyście z wzorową rzetelnością informacyjną, a do

tyczące m. in. przeglądu zjazdów  dyplomatycznych piastowskich, początków  

ceremoniału międzynarodowego, sytuacji politycznej Polski w pol. X IV  w. itd.

Część pierwsza (rozdz. II) traktuje o formach dyplomacji średniowiecznej, 

okresu poprzedzającego i współczesnego zjazdowi krakowskiemu, prostując  

i uzupełniając w zasadniczy sposób szczególnie dla tej epoki nie wystarcza

jące dzieło Rajnolda Przezdzieckiego o dyplomacji i protokole na dworze 

polskim (1934, 1937). D ruga (rozdz. І і H) zajmuje się zbadaniem źródeł 

i ustaleniem na ich podstawie przebiegu, wyglądu, celów i wyników roko

wań krakowskich 1364 r. Każda z tych części obfituje w cenne obserwacje na

tury zasadniczej, a także uboczne, warte uwzględnienia nie tylko przez 

historyków doby kazimierzowskiej (np. nstalenie wczesnej metryki załogi ·—  

obstagium w Polsce, ju ż 1256, s. 53). Nowych źródeł autor nie m iał; znane 

dotąd, z opisem Machauta na czele, najstaranniej zestawione, dały jednak 

-wyniki nowe, jak np. listę gości pewnych i prawdopodobnych (5 królów, 

wzgl. 6 książąt), zupełnie akcydentatny charakter sprawy krucjaty w  obra

dach, arbitraż króla polskiego w zatargu cesarza z królem węgierskim 

w 1363 lub eliminację sporu o p.atriarchat akwilejski z zatargu między Ka

rolem IV a Ludwikiem W . w 1364 r.

Wątpliwości nasuwa przypuszczenie autora, jakoby Kazimierz osobiście 

znalazł się w obozie węgierskim w Tyrnawie 10V II 1362 r. w  towarzystwie 

kanclerza krakowskiego Jana Suchegowilka i Henryka Kropelina, notariusza 

zaprzysiężonego (notarius iuratus). Nie wydaje się to prawdopodobne ze 

■względu na itinerárium króla (6 V I w Poznaniu, KW p. III nr 1479, 18 V II 

w  Działoszycach, ibidem nr 1484), natomiast tytulatura Henryka każe wg la 

skawej informacji prof. Stanisława Kętrzyńskiego domyślać się wyposażenia 

notariusza w opieczętowany blankiet. Autopsja nie istniejącego dziś orygi

nału w Hof-Haus-u.Staatsarchiv taki domysł potwierdziła (por. Zarys nauki

o dokumencie, s. 393 2, oraz Elementy chronologiczne, 90 nn). Do

kum ent d.d. 10 V II 1362 r. nie świadczy przeto o gotowości króla polskiego 

äo  walki orężnej z cesarzem u boku siostrzeńca, na co zanosiło się latem



1362 r. W  Tyrnawie 10 VII strony zawierające traktat handlowy wymieniły 

dokumenty, pełnomocny przedstawiciel polski wypełnił blankiet, otrzymując 

dokument ks. Rudolfa austriackiego, d.d.Bratysława 6 V II.

Nadto z obowiązku kilka corrigenda: Przezdziecki, nie Przeździecki, jak  

powszechnie, a błędnie pisze się to nazwisko (s. 10), S. nie K. Zajączkowski 

(s. 15, 16, 19), Ascoli (Asculum Picenum) nie Esculanum (s. 94).

A le k s a n d e r  G ie y s z to r

■R a c h r u s z i n S. W .: Iwan Groznyj. Ogiz Gospolitizdat 1945,·

str. 100.

Literatura naukowo-popularna o Iwanie IV  w Z.S.R.R. została wzbogacona 

w r. 1945 nowym opracowaniem prof. S. Bachruszina. Autor na bogatej kan

wie historycznej uwypuklił postać Groźnego, jako budowniczego nowożyt

nego państwa rosyjskiego. Praca rozbita została na dziewięć zwartych roz

działów, poprzedzonych wstępem, charakteryzującym stosunek historyków i li

teratów do tej postaci. Pierwszy rozdział maluje sytuację polityczną i so

cjalną w państwie moskiewskim od Iwana III i stanowi wprowadzenie do 

šrodow'ska, w którym działał Iwan IV. Następne rozdziały obrazują działal

ność Groźnego i jego osiągnięcia w kierunku centralizacji w ładzy oraz wcią

gnięcia szerokiej masy drobnego bojarstwa w orhitę życia państwowego. P ra

cę zamyka rys kultury epoki Iwana IV, kontrastującej z poprzednim okre

sem, co stanowi uzasadnienie rozpoczynania czasów nowożytnych w tym 

państwie z jego rządami.

Autor pracę swoją oparł przede wszystkim na drukowanym materiale 

źródłowym, a niewygodą dla zainteresowanego czytelnika jest brak odpo>- 

wiedniego wykazu, jak również indeksu imion własnych.

Skomplikowana struktura duchowa Iwana IV  intrygowała wielu historyków  

i literatów. Jednakże zazwyczaj odrywano postać tę od tła epoki nie uwzględ

niając wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji W . Księstwa .Moskiewskiego w XV I 

w. oraz roli, jaką Iwan IV odegrał w dziele konsolidacji państwa i centra

lizacji władzy. Prof. Bachrusziri rysuje postać swego bohatera właśnie od 

strony zagadnienia rozkładu państwa moskiewskiego na tle wybujałej w ła

dzy kniaziów i możnych bojarów . Przedstawiając zaś wysiłki ku obaleniu 

feudalizmu i powołaniu nowożytnej organizacji państwowej, wypełnionej 

szerokim uświadomieniem narodowym, podkreśla bardzo wyraźnie dziejową 

doniosłość Groźnego.

W  dotychczasowej literaturze naukowej i pięknej o Groźnym interesowało 

autorów przede wszystkim „krwawe zjaw isko'“. Idąc za Kostomarowem, szu

kano sensacji, nie doceniano tego, co uczynił Iwan IV  dla rozwoju samowladz- 

twa, uważając go za człowieka chorego umysłowo. W  pracach tych posłu

giwano się zazwyczaj materiałem jednostronnym, pochodzącym spod pióra 

zbiegłych przed karą bojarów, którzy w swych listach i pamiętnikach przed

stawiali sprawy państwowe w ten sposób, ażeby siebie jak najbardziej oczy

ścić z zarzutu zdrady. Oni to przede wszystkim byli dostawcami informacj·· 

i plotek, niejednokrotnie niewiarogodnych, które znajdowały swój wyra?
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