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Teresa Szostek , Exemplum  w polskim  średniowie-
czu, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, War-
szawa 1997, ss. 198. 

Swoje wywody Autorka rozpoczyna od próby zdefiniowa-
nia exemplum, którego określenie na ogół nastręcza badaczom 
sporo trudności. Propozycja T. Szostek nawiązuje  zarówno do 
tradycji badań obcych, jak i polskich. Według niej „exemplum 
oznacza formę  wypowiedzi narracyjnej o różnej długości, w tym 
także samo wspomnienie zdarzeń, osób, tak fikcyjnych,  jak i hi-
storycznych, oraz sytuacji związanych  ze światem przyrody. Przy-
wołane zostaje w celach przede wszystkim dydaktycznych: dla 
ukazania pożądanego  wzorca postaw ludzkich lub też jego od-
straszającej  od naśladownictwa antytezy" (s. 13). 

Autorka poddała analizie exempla zawarte w najpopular-
niejszych na ziemiach polskich w średniowieczu zbiorach kazań 
de  tempore: Peregryna z Opola, Jakuba z Paradyża, Mikołaja 
z Błonia, ponadto uwzględniła exempla zamieszczone w kolek-
cji Gesta Romanorum oraz w wydanych przez J. Klappera mate-
riałach śląskich,  co jednak nie wyczerpuje zasobów tego rodza-
ju tekstów dostępnych w zbiorach polskich. Książka  nie zawiera 
wykazu wykorzystanych materiałów źródłowych, zwłaszcza rę-
kopisów (bibliografia  obejmuje tylko prace drukowane, a omó-
wienie wykorzystanych exemplów na s. 18-31 ma ogólny cha-
rakter), co z jednej strony uniemożliwia weryfikację  komplet-
ności kwerendy, z drugiej zaś sprawia, że problem postawiony 
w tytule nie został w pełni naświetlony. 

Odwołując  się do wybranych przykładów, T. Szostek usy-
stematyzowała treści niesione przez exempla: bywają  one źród-
łem informacji  o otaczającym  świecie, przekazują  wiedzę hi-
storyczną,  prawną,  informują  o bytach i zjawiskach transcen-
dentnych. Exempla  prezentują  własne oryginalne pojęcia czasu 
i przestrzeni. Przede wszystkim jednak spełniają  ważne funkcje 
moralistyczne i dydaktyczne. Autorka zamyka rozważania, 
umiejscawiając  exempla w polskiej kulturze literackiej wieków 
średnich. Chociaż należą  one w głównej mierze do tradycji 
oralnej, jednak ich zbiory funkcjonowały  czasem jako samo-
dzielne utwory literackie, a w poszczególnych tekstach można 
odnaleźć ślady erudycji ich twórców, niejednokrotnie trawestu-
jących  znane motywy literackie. Exempla  nie pozostały więc bez 
wpływu na recepcję później powstałej literatury, z drugiej zaś 
strony oddziaływały stymulująco  na jej rozwój. 

Szkoda, że Autorka nie zdołała wykorzystać oryginalnego 
wydania opublikowanej dopiero niedawno w polskim przekła-
dzie pracy Arona Guriewicza (Kultura  i społeczeństwo  średnio-
wiecznej Europy. Exempla XIII  wieku,  Warszawa 1997), co bez 
wątpienia  wzbogaciłoby jej rozważania. 

W.M. 

Christoph He i du k, Almut Höfer  t, Cord Ul-
richs, Krieg  und Verbrechen  nach spätmittelalterli-
chen Chroniken.  Kollektive  Einstellungen  und sozialer 
Wandel  im Mittelalter.  Neue Folge, hrsg. von Rolf 
Sprandel, Bd. 4, Böhlau Verlag Köln-Weimar-Wien 
1997, ss. 253. 

Tom zawiera trzy rozprawy zrealizowane w ramach dwóch 
projektów Deutsche Forschungsgemeinschaft,  tj. Powstanie pu-
blicznego prawa karnego  oraz Obraz wojny w średniowieczu  i epo-

ce nowożytnej. Wspólną  cechą  rozpraw jest wykorzystywanie jako 
podstawowego typu źródeł kronik powstałych na obszarze do-
minacji języka i kultury niemieckiej z lat 1350-1520. Określenie 
„obszar dominacji" jest tutaj jak najbardziej właściwe, ponie-
waż pierwsza z rozpraw dotyczy Śląska  i Łużyc, a trzecia Prus 
zakonu krzyżackiego. 

Christoph H e i d u k, Die Diskussion über das  Strafrecht 
in spätmittelalterlichen  Chroniken  Schlesiens  und  der  Lausitz, 
ss. 100. 

Punkt ciężkości tych studiów leży nie w tekstach o charak-
terze normatywnym, lecz w tekstach dziejopisarskich dających 
wyraz różnym wartościującym  poglądom  i tendencjom w stosun-
ku do norm prawa karnego. Praca ogranicza się do późnego śred-
niowiecza i obejmuje dwa regiony, tj. Śląsk  i Łużyce. Celem było 
rozpoznanie poglądów,  które w dłuższym przedziale czasu toro-
wały drogę rozwojowi prawa i jego przemianom. 

Podstawą  źródłową  analiz są  wydane drukiem kroniki ze 
Śląska  i Łużyc powstałe po 1348/1349 r. Autor wykorzystał 35 tek-
stów. Zakres chronologiczny został podyktowany wejściem Ślą-
ska i Łużyc do Korony Czeskiej. Spośród przykładów najlepiej 
reprezentowany jest Wrocław (12 tekstów). Teksty kronikar-
skie zostały objaśnione zapiskami ksiąg  miejskich. Wykorzysta-
ne kroniki wyrażają  na ogół poglądy  grupy kierującej  miastami 
oraz blisko niej stojącego  personelu kancelaryjnego (omówie-
nie tekstów źródłowych zawierają  s. 14-28, wykaz wykorzysta-
nych kronik, s. 105-109). 

Autor podzielił pracę na dwie części. W pierwszej omó-
wił kwestię prawa karnego w stosunku do kompetencji sądo-
wych, w drugiej problemy natury religijnej w ramach prawa kar-
nego. Wśród spraw omawianych w pierwszej części znalazły się: 
1. Sprawy oporu względem miejskiej zwierzchności i ochrony 
rady i sądu  oraz nadużycia władzy o charakterze kryminalnym; 
2. Konflikty  w łonie władz miejskich; 3. Powstania przeciwko 
władzy miejskiej; 4. Sprawy poszukiwania ponadmiejskiej insta-
ncji apelacyjnej; 5. Sprawy karne o charakterze terytorialnym 
— tutaj przede wszystkim przypadki zdrady wobec kraju i współ-
obywateli traktowane na równi z mordem i karane przez ścięcie, 
powieszenie i ćwiartowanie; 6. Kryminalizacja zemsty w przypad-
kach, gdy kara wydawała się rodzinie ukaranego niesprawiedli-
wym aktem gwałtu. W tym przypadku niepewność co do krymi-
nalnych aspektów aktów zemsty stwarzały wojny husyckie i walka 
przeciw władzy Jerzego z Podiebradu; 7. Ważność wyroków prawa 
karnego w całym kraju. 

W rozdziale poświęconym sprawom religijnym w ramach 
prawa karnego autor omówił kolejno: 1. Sprawy użycia instytu-
cji kościelnych w ramach prawa karnego, m.in. dla zadośćuczy-
nienia czynom przestępczym (pielgrzymki pokutne); 2. Religij-
ne znaczenie przestępstwa i kary (tu używanie boskiej pomo-
cy przeciw przestępcom, czy doświadczenia czynione za sprawą 
boską);  3. Kary świeckie za szkody czynione Kościołowi i wy-
kroczenia przeciw prawom kościelnym; 4. Prześladowania Ży-
dów; 5. Herezje; 6. Czary i czarownictwo; 7. Pozycja kleryków 
wobec sądu. 

Dziejopisowie obserwowali niepewność kompetencji sądo-
wych. Walka z przeciwnikiem w czasie wojen husyckich czy w cza-
sie walki z Jerzym z Podiebradu bywała traktowana w kategoriach 
prawa karnego. Poza miastem stosunki prawne pozostawały z re-
guły niejasne. Wprowadzanie urzędów i instytucji dla całego kraju 
(Landfried,  Oberlandesahauptmann) traktowano jako elemen-
ty prawnego bezpieczeństwa. Zjawiskiem eliminującym  elementy 
religijne z prawa karnego stała się reformacja.  Wzrost kompeten-
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cji świeckich instancji wprowadziło w ich ramy sprawy o czary, 
podczas gdy prześladowania Zydów traktowano jako sprzeczne 
z prawem akty gwałtu. 

Autor nie cytuje żadnej polskiej pracy, a Płock jest dla 
niego miejscowością  mazurską. 

Almut H ö f  e r t, Der Krieg  in der  Individualperspektive  von 
reichsstädtischem  Patriziat  und  Adel  im Spätmittelalter:  Die Beis-
piele Nürnberg,  Frankfurt  und  Georg von Ehingen,  ss. 73. 

Praca jest próbą  określenia roli, jaką  odgrywała wojna 
w późnym średniowieczu dla Norymbergii i Frankfurtu.  Waż-
nym czynnikiem było pochodzenie patrycjatu spośród ministe-
rialatu i okolicznego rycerstwa. W ten sposób w miastach tych 
krzyżowały się tradycje rycerskie z handlową  rzeczywistością. 
Rycerska obyczajowość manifestowała  się m.in. w organizowa-
niu turniejów. Dobór źródeł, na które składają  się zapiski sześ-
ciu patrycjuszy i jednego rycerza, miał umożliwić wyodrębnie-
nie cech postrzegania wojny właściwych tylko patrycjatowi i uwy-
puklić indywidualne aspekty obserwacji. W przypadku Norymber-
gii wojny rozgrywały się w dwóch płaszczyznach. W pierwszej cho-
dzi o konflikty  z okoliczną  szlachtą,  w drugiej o walkę przeciwko 
burggrafom,  panom lennym miasta korzystającym  z pomocy kró-
lewskiej. Dla Frankfurtu  otoczonego przez niższą  szlachtę i wscho-
dzące  potęgi Hesji i Hanau oparciem był król, a racją  bytu targi. Dla 
uzyskania kontrastu Autor wykorzystał najstarszą  niemiecką  szla-
checką  autobiografię,  tj. opisy podróży Georga von Ehingen (1428-
-1508). 

Wyraźnie dadzą  się w miejskich tekstach wyróżnić dwa aspekty 
postrzegania wojny. Pierwszy związany  jest z propagandowym 
aspektem, tj. świąteczną  inscenizacją  jej rycerskich elementów. 
W stosunku do relacji Georga von Ehingen brakuje jednak w re-
lacjach patrycjuszy idealizacji wojny. Jest ona elementem co-
dziennego funkcjonowania,  z którym należy i trzeba się liczyć. 
Tworzy to drugi z aspektów. 

Cord Ulr ichs , Der 13jährige Krieg  zwischen dem  Deu-
tschen Orden  und  dem  preußischen Ständebund  im Spiegel  der 
Geschichte von wegen eines Bundes  und  anderer  Chroniken, 
ss. 66. 

Geschichte von wegen eines Bundes  wydana przez Maxa 
Töppena w ramach Scriptores  rerum Prussicarum  w 1870 r. stała 
się przedmiotem zainteresowania w Würzburgu ze względu na 
sposób opisu dziejów. Geschichte von wegen eines Bundes  stano-
wi dla Corda Ulrichsa przykład monografii  wojny, dzieła, które-
go klasyczne wzory możemy odnaleźć w pracach Tukidydesa 
o wojnie peloponeskiej czy Cezara o wojnie galijskiej. Dla ba-
dań nad postrzeganiem wojny monografia  wojny jest szczegól-
nie wdzięcznym obiektem. Kronika dzieli się wewnętrznie na 
trzy części, które kolejno są  przedmiotem omówienia. Prehisto-
ria wojny trzynastoletniej rozpoczyna się założeniem Związku 
Pruskiego. Istotnym elementem jest oblężenie Malborka. Trze-
cia część tyczy się kontynuacji wojny aż do sprzedaży Malbor-
ka przez zaciężnych zakonu. U podstaw tekstu legły materiały 
gromadzone w kancelarii wielkich mistrzów, przygotowywane 
m.in. dla potrzeb procesów prowadzonych przez zakon. Autor 
kroniki wybierał wydarzenia korzystne dla strony zakonnej. Za-
chowanie przeciwników zakonu w konflikcie  było interpretowa-
ne z punktu widzenia zdrady związkowców.  Pojęcie zdrady było 
ściśle zarezerwowane dla tej grupy. Brak jest w tekście wartościo-
wań ze względu na nację. Polacy czy Czesi to określenia właściwe 
grupom osób. Opis konfliktu  w kronice da się interpretować w ra-
mach modelowego schematu konfliktu  miasto-książę.  Nietypo-

wym dla tych ujęć zachowaniem jest pozostawanie rycerstwa w tym 
konflikcie  po stronie miast. W obowiązującym  schemacie rycer-
stwo opowiadało się z reguły po stronie pana terytorialnego. Na 
podstawie kroniki wyciągnięto  wniosek, iż została ona przygoto-
wana jako pismo propagandowe w zakonie krzyżackim. Ma to być 
jedyny cel powstania tekstu, któremu podporządkowano  cały wy-
kład i dla którego dobrano wydarzenia i ich interpretacje. 

O technicznych, taktycznych czy strategicznych aspektach 
wojny autor kroniki nie miał większego pojęcia. Nie intereso-
wały one go też wcale. Cord Ulrichs wiąże  powstanie kroniki 
z Henrykiem Reuß von Plauen i jego polityką  jako najprawdo-
podobniejszego następcy wielkiego mistrza Ludwika von Er-
lichshausen. Jej tekst miał być skierowany do braci zakonnych 
i bronić polityki Henryka. Wśród odbiorców mogli się też znaj-
dować książęta,  stronnicy zakonu. Ulrichs postawił też tezę, iż 
miała ona stanowić konkurencję w stosunku do krytycznej pier-
wszej kontynuacji Starszej  kroniki  wielkich  mistrzów. 

Cord Ulrichs nie cytuje żadnej polskiej pracy. Stwierdza on 
też, że brakuje monografii  obejmującej  dzieje Związku  Pruskiego. 

J.  W. 

Mateusz Go l iński , Socjotopografia  późnośrednio-
wiecznego Wrocławia  (Przestrzeń  — podatnicy  — rze-
miosło),  „Acta Universitatis Wratislaviensis" 2010. 
Historia CXXXIV Wrocław 1997, ss. 540. 

Autor poddał analizie związki  pomiędzy przestrzenią  miej-
ską  a strukturami społecznymi Wrocławia w XIV-XV w. Przed-
stawione studia oparte są  na szerokiej podstawie źródłowej, wy-
korzystują  też materiały ikonograficzne,  wyniki badań urbani-
stycznych, architektonicznych i archeologicznych, często do tej 
pory nie publikowanych. Mimo wielości wykorzystanych mate-
riałów, nie udało się nakreślić pełnego obrazu socjotopogra-
fii  Wrocławia w późnym średniowieczu. Nie obniża to wartości 
przeprowadzonych analiz, które niejednokrotnie mają  modelo-
wy charakter, a ich efekty  są  trwałą  zdobyczą  nie tylko historio-
grafii  Wrocławia, ale też badań koncentrujących  się na prze-
szłości miast. 

Podjęte w części pierwszej (Przestrzeń)  studia ukazują  kształt 
poszczególnych kwartałów miasta. Obok charakterystyki prze-
strzeni, każdorazowo przedstawiane są  historia, nazwy oraz to-
pografia  danego obszaru. Cenne jest uwzględnienie sieci koś-
ciołów, klasztorów i innych instytucji związanych  z życiem reli-
gijnym i działalnością  duchowieństwa średniowiecznego Wroc-
ławia. Autor podkreśla współzależności między przeobrażenia-
mi zewnętrznymi a tendencjami w życiu społecznym i gospodar-
czym miasta. Na przykładzie cechów nożowników, ślusarzy i kar-
czmarzy ukazuje specyficzne  wspólnoty zawodowo-sąsiedzkie. 

Część druga (Podatnicy)  to prezentacja gminy i społeczno-
ści miejskiej przez pryzmat spisów podatku (szosu). Zachowane 
źródła szczegółowo przedstawiają  grupy średniozamożne, nato-
miast brak jest podobnych zestawień dla mieszczan najbogat-
szych. Na podstawie badań M. Golińskiego wyróżnić można 
dwie klasy podatników — niższą  i wyższą,  które w sposób nie-
równomierny były rozmieszczone na terenie Wrocławia. Płatni-
cy wyższego podatku płacili statystycznie 17-krotnie więcej ani-
żeli członkowie klasy niższej. Umiejscowienie podatników jed-
nej i drugiej klasy pozwoliło na ustalenie stopnia zamożności 
poszczególnych rejonów miasta. Należący  do klasy wyższej aż 


