


228 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Hausbau  und Raumstruktur  früher  Städte  in Ostmittel-
europa, hrsg. v. Hansjürgen B r a c h m a n n , Jan 
K l a p s t e (Pamatky Archeologické, Supplemen-
tum 6), Institute of  Archeology, Prague 1996, ss. 172. 

W 1994 r., z okazji 75 rocznicy założenia Archeologickeho 
ûstavu Ceské Akademie Vëd w Pradze zainicjonowana została 
przy działającym  od 1854 r. czasopiśmie „Pamatky Archeolo-
gické" monograficzna  seria „Supplementa". Jej celem jest pre-
zentacja odbiorcy zagranicznemu najważniejszych osiągnięć  ar-
cheologii czeskiej, stąd  też ukazujące  się w niej prace publikowa-
ne są  wjezykach zachodnich, głównie niemieckim i angielskim. 

Tom szósty serii dotyczy archeologii miejskiej. Został przy-
gotowany i wydany we współpracy z Geisteswissenschaftliches 
Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V w Lip-
sku z inicjatywy Winfrieda  Eberharda i Petera Sommera. Prezen-
tuje materiały konferencji  naukowej poświęconej problematyce 
wczesnomiejskiej, podczas której zaprezentowano wstępne rezultaty 
projektów badawczych „Germania Slavica" i „Czechy w XIII wie-
ku". Status  quaestionis oraz kierunki dalszych badań sformułowali 
w cennym podsumowaniu Hansjürgen Brachmann i Jan Klâpstë. 

Z pewnością  do najbardziej interesujących,  a jednocześ-
nie dyskusyjnych problemów badań nad miastami średniowiecz-
nymi w Europie Środkowej należy kwestia ich genezy. Dobrze 
znaną  rolą  osadniczą  i miastotwórczą  targów zajęli się Winfried 
Schich (Die  Gründung  von deutschrechtlichen  Markten  und 
Städten  östlich der  Elbe im 12. und  13. Jahrhundert)  i Josef  Zem-
licka (Entstehung  und  Entfaltung  der  Marktorganisation  in Böhmen 
und  Mahren).  Z kolei Zenon Hendel i Sławomir Możdzioch (Die 
frühstädtischen  Siedlungskomplexe  und  Lokationsstädte  in Schle-
sien im 12.-13. Jh.  Änderung  der  Raumstruktur  im Lichte der  archäolo-
gischen Quellen)  wskazali na przykładzie Śląska  na znaczenie, ja-
kie dla kształtowania się sieci miast miał systemem grodów i ka-
sztelanii wznoszonych przez Piastów po przyłączeniu  tej dzielnicy 
do państwa Polan oraz reorganizacja systemu gospodarczego do-
konana tu w XIII w. 

Większość prac poświęconych była zabudowie miejskiej. 
Syntetyczne zarysy tego problemu przedstawiono dla Czech (Jan 
Klâpstë, Miroclav Richter, Tomas Veiïmsky, Hausbau  früher  Lo-
kationsstädte  in Böhmen), wschodniej Meklemburgii (Volker 
Schmidt) oraz środkowych i południowych Niemiec (Peter Do-
nat). Wystąpienia  szczegółowe dotyczyły podwójnego domu 
wschodniosaskiego (Hartmut Rötting) oraz założeń piwnicznych 
w miastach Brandenburgii (Christa Plate). 

Omawiany tom przynosi dużo nowego materiału dla za-
gadnienia ziemianek i ich roli w zabudowie wczesnośredniowiecz-
nej. Według Wolfganga  Timpela jeszcze w XII w. ziemianki sta-
nowiły znaczący  procent zabudowy osiedli w Turyngii, gdzie poja-
wiały się także na obszarze zamków, służąc  tu jako piwnice lub 
nawet pomieszczenia mieszkalne. Podobnie było także w przypad-
ku zabudowy klasztornej. W trakcie dobrze znanych badań nad 
opactwem benedyktynów w Sazawie odkryto ziemiankę, która aż 
do początku  XIV w. spełniała funkcje  pomieszczenia mieszkalne-
go służby klasztornej (Petr Sommer, Eine Dienstsiedlung  des  bene-
nediktiner-Klosters  in Sazava).  Peter Salkovsky zwrócił uwagę na 
brak kontynuacji pomiędzy wczesnośredniowiecznymi ziemiankami 
w osiedlach środkowego dorzecza Dunaju a ich odpowiednika-
mi w dojrzałym średniowieczu, które były głębsze i używane głów-
nie do celów gospodarczych. Takie też było według Jerzego Piekal-
skiego (Alte  und  neue Holtzbauten  in den  mittelalterlichen 
Rechtsstädten  Schlesiens)  przeznaczenie ziemianek w trzynasto-
wiecznych miastach śląskich.  Biedniejsi mieszkańcy zamieszkiwali 

tu domy z okrąglaków,  bierwion lub o ścianach z plecionki, słu-
żące  bogatszym mieszczanom wyłącznie  do celów gospodarczych. 
Sami zamieszkiwali bowiem solidne domy o konstrukcji stojako-
wej (z desek), często podpiwniczone. 

M.  D. 

Codex  diplomaticus  et epistolaris  Regni Bohemiae, to-
mi V fasciculus  quartus inde ab a. MCCLIII usque 
ad a. MCCLXXVIII (prolegomena diplomatica, in-
dices, exempla scripturae, sigilla, concordantias con-
tinent), ed. Sasa Dus ko va et Vladimir Va s k û, 
Pragae MXMIII, s s. 502, 64 il. 

Prezentowane wydawnictwo jest kontynuacją  publikacji 
źródłowej, której inicjatorem na początku  XX w. był Gustaw 
Friedrich. Zdążył  on do swej śmierci opublikować trzy tomy 
kodeksu, obejmujące  okres do 1238 r. — w tym dwa pierwsze 
opatrzone dobrym, jak na ówczesne czasy, aparatem krytycz-
nym. Kontynuatorami jego dzieła po II wojnie światowej byli 
Sasâ Duskovâ i zmarły w 1977 r. Jindrich Sebânek. Wydali oni 
dyplomy czeskie do 1278 r., jednakże bez pełnego aparatu. Z tego 
powodu posługiwanie się tomem V, obejmującym  okres rządów 
Przemysła Otakara II, stwarzało dużo problemów. Szczególnie 
uciążliwy  dla badacza był brak indeksów, zmuszający  często do 
żmudnych poszukiwań, a także bardzo skrócone opisy bibliogra-
ficzne  cytowanej w nagłówkach literatury. Niniejszy tom jest czę-
ściowym na razie wypełnieniem tej dotkliwej luki. Niewątpliwie 
najcenniejszą  jego część stanowią  indeksy, przede wszystkim osób 
i nazw geograficznych  (s. 94-279), oraz glossarium,  czyli indeks 
rzeczowy (s. 280-446). Tom zawiera również charakterystykę kan-
celarii czeskich doby Przemysła Otakara II autorstwa zasłużonej 
badaczki czeskiej dyplomatyki Sasy Duskowej. Integralną  częścią 
niniejszej publikacji są  fotografie  160 fragmentów  dyplomów, po-
zwalające  badaczowi na własną  analizę duktu poszczególnych kan-
celarii. Niezwykle cenne wobec braku nowoczesnych opracowań 
czeskiej sfragistyki  i heraldyki są  też reprodukcje 169 pieczęci króla, 
możnowładców duchownych i świeckich, miast oraz różnych in-
stytucji kościelnych. Istotnym elementem tego wydawnictwa jest 
wykaz skrótów użytych w tomie V przy cytowaniu literatury przed-
miotu w nagłówkach dokumentów. Wykaz ten jest również uży-
teczny jako wyczerpująca  bibliografia  prac o trzynastowiecznym 
dokumencie czeskim. Dzięki prezentowanemu tu wydawnictwu 
dużo wcześniej opublikowane trzy części V tomu kodeksu stały 
się wreszcie pełnowartościową  edycją  żródłową.  W przygotowa-
niu jest też uzupełnienie, zawierające  indeksy do trzeciego tomu 
kodeksu (obejmującego  lata 1231-1240). Publikacja ta ukończy 
pełną  edycję dokumentów czeskich do 1278 r. 

M.R.  P. 

Dokumenty polskie  z archiwów dawnego  Królestwa 
Węgier,  t. 1 (do 1450 r. ), wyd. i oprac. Stanislaw 
A. Sroka, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistu-
lana", Kraków 1998, ss. XXVII, 151. 

Po raz pierwszy od czasów przedsięwziętej w 1913 r. przez 
Akademię Umiejętności w Krakowie ekspedycji węgierskiej (któ-


