


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Stanislaw Trawkowski , Opuscula Medievistica. 
Studia  nad historią  społeczną Polski  wczesnopiastow-
skiej,  Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, War-
szawa 2005, ss. 341, mapy. 

Fakt wydania drukiem prezentowanej książki  — a dokładnie 
zbioru dwudziestu artykułów i szkiców auorstwa Stanisława 
Trawkowskiego — bez wątpienia  zasługuje na odnotowanie. 
Wiele z zawartych w niej tekstów weszło bowiem na stałe do 
kanonu opracowań poświęconych średniowiecznej duchowości 
(dość przypomnieć prace o początkach  kościoła w Polsce za 
panowania Mieszka I, pielgrzymce Ottona III do Gniezna, czy 
wreszcie początkach  arcybiskupstwa gnieźnieńskiego). 

Cezury ogłoszenia pierwodruków rozpraw wyznaczają  la-
ta 1960-2002. W przypadku dwóch pierwszych z przywołnych 
wyżej tytułów mamy do czynienia z trzecim wydaniem (odpo-
wiednio lata 1993, 2004 oraz 1972, 1997). Fakt ten można od-
czytać jedynie jako poświadczenie ich nieprzemijającej  warto-
ści. Również kilka pozostałych ma stosunkowo młodą  metrykę. 

Większość tekstów, bo aż 16, zaczerpnięto z prac zbioro-
wych, głównie ksiąg  pamiątkowych.  Zgodnie z wyłożoną  we 
Wstępie  intencją  autora, podano je w formie  nie zmienionej 
w stosunku do pierwodruku, usuwając  jedynie błędy korektor-
skie. Krótką  dyskusję z odpowiedziami na przedstawione po-
glądy  zawarto w zamykającym  tom Posiowiu (s. 328-341). 

Kończąc  to zwięzłe omówienie pozostaje wyrazić zadowo-
lenie z faktu  ukazania się interesującego  nas tomu. Zebrane 
w nim prace stały się bowiem dostępne dla osób słabiej zorien-
towanych w często trudnodostępnych publikacjach skierowa-
nych głównie do wąskiego  kręgu specjalistów. 

P.D. 

Jan K e u p p, Macht  und Mode.  Politische  Interaktion 
im Zeichen  der  Kleidung,  „Archiv für  Kulturgeschich-
te" 86,2004, z. 2, s. 251-281. 

Ubiór średniowieczny, zwyczaje i mody w tym zakresie, 
często były obiektem badań historycznych, co nietrudno wytłu-
maczyć z jednej strony wagą  zagadnienia z punktu widzenia ży-
cia codziennego, z drugiej zaś względną  (choć zróżnicowaną 
czasowo, geograficznie  i społecznie) obfitością  źródeł histo-
rycznych (pisane, ikonograficzne,  archeologiczne, językowe). 
Odzież jednak zawsze, choć w różnym nasileniu, miała funkcje 
daleko wykraczające  poza wąski  praktycyzm, jako „ochrona 
przed niepogodą  i niepożądanym  spojrzeniem" (s.255) (zanik 
tego ostatniego aspektu, zwłaszcza w stroju kobiecym, staje się 
w naszych czasach przedmiotem kąśliwych  dowcipów), stano-
wiąc  jeden z najpoważniejszych, a zarazem najłatwiej wizuali-
zowanych, wyznaczników społecznej pozycji człowieka. Okre-
ślając  na ogół „bezbłędnie", płeć jednostki, jej przybliżony 
wiek, przynależność stanową  i grupową,  odzież stanowi mo-
ment unifikujący,  odróżniający  w stosunku do innych grup, 
a zarazem — paradoksalnie — w pewnych granicach umożli-
wiający  zamanifestowanie  własnej indywidualności. Oczywi-
ście, niekiedy występował dystans pomiędzy faktyczną  pozycją 
odzianego, a jego przy pomocy „nienależnego" odzienia zgła-
szanych pretensji czy aspiracji. Późnośredniowieczne statuty 

dotyczące  odzieży i „zbytku" są  wymownym przykładem podo-
bnych tendencji i przeciwstawianiu się im przez autorytety. 

Wcześniejsze średniowiecze, co prawda, tak daleko po-
suniętej reglamentacji stroju nie znało, ale nie znaczy to, że 
problem nie istniał. Przeciwnie, w społecznościach archaicz-
nych, przedpiśmiennych, o znacznej przewadze zachowań rytu-
alnych i wielkiej roli komunikacji pozawerbalnej, strój miał, 
podobnie jak np. uzbrojenie, jeszcze wyraźniejszą  rolę społecz-
ną.  Autorowi udało się przedstawić wiele bardzo interesu-
jących  wypowiedzi źródeł, dowodzących  tego, poczynając  od 
odnotowanej przez Notkera Balbulusa obojętności, a nawet 
niechęci Karola Wielkiego wobec objawów niepraktycznej os-
tentacji w tym zakresie (choć z drugiej strony także ten władca 
doceniał potrzebę pełnej ostentacji monarszej w sytuacjach te-
go wymagających),  poprzez dotykające  strun eschatologii fili-
piki Bernarda z Clairvaux przeciwko duchownym imitującym 
strój i obyczaj rycerski (jakże zostaną  rozpoznani na tamtym 
świecie? Raczej pozostaną  sami, wyłączeni  z „normalnych" sta-
nów), wyjątkowo  doniosłą  symboliczną  rolę rękawicy, po za-
bawne (choć nie zawsze dobrze dla zainteresowanego koń-
czące  się) próby mistyfikacji,  które na przykład dla Ryszarda 
Lwa, rozpoznanego na terenie Austrii po królewskim pierście-
niu, zakończyły się wyjątkowo  niefortunnie.  Ciekawe są  z dru-
giej strony przykłady nagannego osądu  odwrotnej niejako os-
tentacji, tzn. zbytecznego (zdaniem krytyków) obnoszenia się 
z ubogą  odzieżą,  choćby nawet z ewangelicznych pobudek, jak 
w przypadku kaznodziei Roberta z Arbrissel, który doczekał 
się ostrej reprymendy biskupa Marboda z Rennes. Nie tylko 
zatem pogańscy Pomorzanie wyśmiewali i lekceważyli sobie że-
braczy strój Bernarda Hiszpana (z Żywotu św. Ottona z Bam-
bergu pióra Ebona z Michelsbergu)! Przykłady zgromadzone 
i zinterpretowane przez Keuppa można bez trudu pomnożyć 
w oparciu o polskie źródła. Nasze święte panie, noszące  pod 
wierzchnimi paradnymi szatami włosiennice, miały wiele ana-
logii w Europie. 

J.  S. 

ks. Andrzej B r u ź d z i ń s k i , Kanonicy  regularni  od 
pokuty na ziemiach polskich,  Wydawnictwo Unum, 
Kraków 2003, ss. 445. 

Ksiądz  Andrzej Bruździński zajmuje się w swojej pracy 
dziejami Zakonu Kanoników Regularnych Najświętszej Marii 
Panny de Metro w Rzymie od Pokuty Błogosławionych Mę-
czenników (Ordo  Canonicorum Regularium  S. Marie  de  Metro 
de  Urbe  de  Poenitentia  Beatorum Martyrum).  Ten założony 
w połowie XIII w. zakon reguły augustyńskiej, mimo, że miał 
swoje klasztory w Niemczech, Czechach, Anglii i Hiszpanii, 
najlepsze warunki rozwoju znalazł ostatecznie na terenie Pol-
ski i Litwy. W Królestwie Polskim kanoników regularnych od 
pokuty nazywano najczęściej rogaczami — od noszonych przez 
nich biretów — lub markami — od wezwania ich pierwszej pol-
skiej siedziby, kościoła św. Marka w Krakowie. Świątynia  ta 
została ufundowana  przez księcia Bolesława Wstydliwego 
w 1263 r., dla kanoników sprowadzonych z klasztoru Św. Krzy-
ża w Pradze w r. 1257. 

Zgodnie ze wskazanym w tytule zakresem terytorialnym 
pracy ks. Bruździński, po przedstawieniu w rozdz. I kwestii po-
wstania oraz rozwoju zakonu kanoników aż do czasu kasat kla-


