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RECENZJA
Pracy doktorskiej mgr. Jana Zelenki

Problematyka stosunków społeczno-ustrojowych, mieszcząca w sobie zagadnienia organizacji 
wczesnych państw, relacji władców i poddanych, genezy elit i ich roli w strukturze władzy oraz 
recepcji obcych wzorców organizacyjnych i ustrojowych, od prawie półtora stulecia należy do 
klasycznych tematów środkowoeuropejskiej mediewistyki.  Praca doktorska mgr Jana Zelenki zalicza
się do nurtu badań terminologii stosunków zależności, ze szczególnym uwzględnieniem relacji 
lennych. Do razu zastrzec trzeba, że materia nie należy do łatwych ani wdzięcznych ze względu na 
konieczność zebrania i usystematyzowania bardzo obszernego i rozproszonego w wielu 
wydawnictwach materiału źródłowego. Zakres wykonanej tu kwerendy z pewnością zasługuje na 
docenienie.

Dysertacja składa się z dwóch wyraźnie wyodrębnionych części , których wzajemny związek 
nie wydaje się jednak na zbyt oczywisty i zapewne wymagałby jeszcze pewnego doprecyzowania. 
Pierwsza z nich poświęcona jest analizie bardzo obszernego materiału źródłowego, przede wszystkim
dyplomatycznego, ale także źródeł narracyjnych z obszaru Saksonii (z grubsza mieszczącego się z 
wyjątkiem Osnabrück i Miśni między Wezerą i Łabą) pod kątem występowania w nim terminologii 
używanej na określenie relacji lennych. Kolejnym etapem postępowania badawczego jest tu 
konfrontacja odnotowanych w źródłach realiów systemu lennego „w działaniu” z jego obrazem 
normatywnym, przedstawionym w księdze Lehnrechtu Zwierciadła Saskiego. Sam wybór źródeł 
saskich jako punktu odniesienia uznaję jednak za całkowicie uzasadniony względami 
ogólnohistorycznymi. Powody skoncentrowania analizy terminologicznej na źródłach z tego właśnie 
terytorium nie zostały jednak we wstępie pracy wystarczająco głęboko uargumentowane, co uważam 
za dość istotny mankament.  Wybór podmiotów, których zasób dyplomatyczny poddany został 
analizie ze zrozumiałych względów ograniczony jest stanem publikacji materiału dyplomatycznego. 
Niewątpliwie z punktu widzenia relacji  ze środowiskiem czeskim i ewentualnych dróg napływu 
terminologii lennej istotnym problemem jest tu jednak nieuwzględnienie dokumentów 
arcybiskupstwa magdeburskiego i miśnieńskich Wettinów (choćby jednak tylko tych wydanych 
drukiem do początku XIII w.)  oraz z cesarskich terytoriów po północnej stronie Rudaw –
Pleissenlandu i Vogtlandu (w przypadku tych ostatnich nie da się zastosować argumentu braku edycji 
dyplomatycznych, sięgających schyłku XIII wieku). Waga tych obszarów, nie tylko dla szerzenia się 
norm prawa niemieckiego, w tym lennego, na wschodzie, ale także samej  praktyki władzy 
terytorialnej nowego typu jest absolutnie pierwszoplanowa. Dowodzi tego nie tylko szerokie 
rozpowszechnienie Zwierciadła Saskiego (Sachsenspiegel) na wschód od Łaby, ale choćby także 
zastosowanie zwyczaju ministeriałów magdeburskich jako wzoru prawnego dla organizacji lennej 
biskupstwa ołomunieckiego.  Problem to tym istotniejszy, że jak pisze we wstępie sam Autor, 
chodziło mu o zbadanie występowania norm prawa lennego na obszarach, gdzie spisany został 
Lehnrecht Zwierciadła Saskiego oraz tych posiadających najbardziej uchwytne relacje polityczne z 
państwem Przemyślidów (s.7) . Tymczasem do tych ostatnich – jak wskazują także choćby moje 
własne (nieopublikowane jeszcze) badania nad migracjami niemieckiego rycerstwa do Czech w XIII w. 



– zaliczyć trzeba przede wszystkim Marchię Miśnieńską, Łużyce oraz wspomniane turyngijskie 
władztwa Hohenstaufów. Także sam Eike von Repchow był najpewniej właśnie ministeriałem 
arcybiskupstwa magdeburskiego, a długie trwanie służebnego prawa ministeriałów, równolegle a 
nawet w ściślej korelacji z prawem lennym, na terenie władztwa arcybiskupiego potwierdza jeszcze
ortyl rajców magdeburskich dla Wrocławia z 1369 r. (wzmiankuje on o dwóch kategoriach 
ministeriałów: „dynslute duplici generis”, z których pierwsi to wielcy panowie utrzymujący własnych 
klientów i rycerzy sub omagio, drudzy zaś to ludzie skromnej kondycji społecznej i materialnej). 

Tym nie mniej dla samej charakterystyki funkcjonowania prawa lennego we w duchownych i 
świeckich władztwach północnych Niemiec zgromadzony materiał wydaje się dostateczny i 
miarodajny. Autor nie stawia też ostatecznie pytania o drogi recepcji prawa lennego w państwie 
Przemyślidów. Konkluduje natomiast dużą różnorodność relacji określanych w źródłach terminami 
typowymi dla relacji lennych i wasalnych oraz niskie odzwierciedlenie w materiale dyplomatycznym 
terminologii Lehnrechtu Zwierciadła Saskiego. Wnioski te nie zaskakują, gdy uświadomimy sobie, że 
prywatna kodyfikacja Eikego von Repchow stoi w istocie na początku zjawiska powolnego wzrostu 
roli prawa pisanego w praktyce sądowej i relacjach prywatno-prawnych, do których zaliczają się 
kontrakty lenne. Te ostatnie, będące wszakże długo elementem ustnego prawa zwyczajowego nie 
zostawały pod bezpośrednim wpływem łacińskojęzycznej aż do schyłku XIII w. praktyki 
dyplomatycznej.

Cześć dysertacji dotyczącą kwestii czeskich Autor rozpoczął od syntetycznego omówienia literatury 
poświęconej problematyce kluczowych zagadnień  ustroju społecznego i ekonomicznego wczesnego 
państwa Przemyślidów, poczynając od polemik między Juliusem Lippertem a Johannem Peiskerem, aż 
na ostrych polemik ostatniego dziesięciolecia pomiędzy  Liborem  Janem z jednej a  z Dušanem 
Třestikiem i Josefem Žemličką. Wskazał – w moim przekonaniu całkowicie słusznie - na słabość 
koncepcji aplikującej  instytucję karolińskiego beneficjum do realiów czeskich XI – XII wieku. Z 
właściwą interpretacją terminologii źródeł mają podstawowy kłopot badacze instytucji frankijskich co 
najmniej  od L. Ganshofa poczynając. Zgodnie z metodą przyjętą w pierwszej części pracy  w kolejnym 
rozdziale źródła czeskie przebadane zostały z perspektywy  występowania określonego zestawu 
terminów związanych z występowaniem prawa lennego. Istotne ze względu na kontekst 
występowania w XIII w. wydaje się zwłaszcza pojęcie beneficjum. Te fragmenty pracy budzą pewien
niedosyt ze względu na wyraźną przewagę deskryptywności nad analizą źródeł. Tam gdzie to możliwe 
można było się pokusić o wstępne wnioski na temat zastosowania badanych terminów w źródłach 
narracyjnych, którym wprawdzie znany jest termin feudum, ale dla opisu realiów wewnętrznych
trwają przy terminie beneficjum (s. 124), co sugerować może całkowicie świadome rozgraniczanie 
obu pojęć. Na refleksję zasługiwałby z pewnością także fakt, że znaczna część wzmiankowanych w 
XIII-wiecznych dokumentach dawców lub odbiorców dóbr na prawie lennym była pochodzenia 
cudzoziemskiego, jak np. Henryk Sas, Henryk z Lichtenstein, Jarosz z Grabštejna, Jenzo z Šumperka 
czy Albert Nothaft, o klienteli lennej Brunona z Schaumburga i nim samym nie wspominając. Ten 
etniczny i związany organicznie z niemieckim prawem osadniczym charakter lenna Doktorant zresztą 
w dalszej części pracy słusznie podkreśla.   

W dalszej części rozdziału Jan Zelenka wraca do kluczowego zagadnienia znaczenia 
beneficjów. Nie negując wagi innych źródeł bogactwa i prestiżu społecznego elity możnowładczej, 
takich jak swobodne posiadłości ziemskie, kruszec i inne zasoby ruchome, podkreśla znaczenie ich 
rozdawnictwa przez panujących jako podstawę systemu politycznego Czech w epoce książęcej. W 
pełni akceptuję sformułowane tu obserwacje nawiązujące wprost do toczonych niedawno w 
Czechach debat na temat genezy i możliwości recepcji (czy to z kręgu wielkomorawskiego, czy to 
frankijskiego) przemyślidzkiej organizacji grodowej i systemu beneficjów. Jan Zelenka konstatuje tu 
pewne strukturalne podobieństwa do karolińskiego modelu beneficjów i ich zasadniczy brak w 
zestawieniu z rozwiniętym systemem wasalno – lennym późniejszej epoki (s. 137). Porównawcza 
analiza źródeł saskich do tego zagadnienia wnosi niezbyt wiele – pod terminem beneficjum kryją się 



tu i tam diametralnie rożne struktury prawno-ustrojowe. Być może efektywniejsze byłoby pełniejsze 
zestawienie czeskiej organizacji beneficjalnej w karolińskimi i ottońskimi hrabstwami, choć zastrzec 
trzeba, ze charakter tej instytucji i jej transformacja (z tendencją do allodializacji) w X – XI w. dalekie 
są od jednoznacznego rozpoznania i wciąż wzbudzają wiele kontrowersji w mediewistyce niemieckiej.
W tej sytuacji orzekanie o prostych analogiach, nie mówiąc już o wytyczaniu dróg recepcji, wydaje się 
bardzo ryzykowne.

Praca Zelenki jest mocnym potwierdzeniem poglądu o sile alodializmu jako podstawowej 
formie dzierżenia dóbr ziemskich, a co za tym idzie, także podstawie wolnej, rycerskiej kondycji 
społecznej.  Gdzie tkwiły korzenie tego zjawiska? Wydaje się, że w sile czeskiego prawa 
zwyczajowego, którego autonomiczność względem władzy królewskiej w XIII i XIV w. była tak 
zawzięcie broniona przez panów czeskich, i które jeszcze w końcu XIII w. potrafiło zabezpieczać  
niekiedy nawet chłopów-dziedziców przed zwiększeniem obciążeń dominialnych (por. CDMor t. 2, nr 
1675). Rodzi to jednak pytanie, które w odniesieniu do realiów polskich stawiał niedawno Sławomir 
Gawlas, dlaczego nie było w Czechach systemu lennego w szerszej skali. Czyżby jego rolę wypełniały
skutecznie inne, mniej sformalizowane i oparte na rodzimym zwyczaju, formy zależności?  Doktorant 
dostrzega wprawdzie istnienie innych niż lenne form zależności w obrębie warstwy możnowładczo –
rycerskiej używając gdzieniegdzie terminu „klientela’, bliżej nie definiuje jednak tego typu relacji, 
które w literaturze antropologicznej trafnie określane są mianem „nierównej przyjaźni”. Niekiedy 
przenikały sie one zresztą z relacjami wasalnymi. Może warto byłoby w tym wypadku odnieść się 
chociaż do mojego artykułu z 2010 roku, poświęconego analizie relacji między możnowładczymi 
panami i ich rycerską klientelą  w epoce ostatnich Przemyślidów?

Zbyt mało w studiach nad funkcjonowaniem państw wczesnego i pełnego średniowiecza w 
Europie Środkowej uwzględnia się najnowsze wyniki badań nad formami komunikacji społecznej 
inspirowane elementami antropologii kulturowej. Czy nie nazbyt często poszukujemy, niewątpliwie w 
zgodzie z mocno oddziałującą na historiografie narodowe Europy Środkowej niemiecką szkołą 
Verfassungsgeschichte, rozwiązań ściśle instytucjonalnych i pewnego umocowania prawnego dla 
badanych form własności ziemskiej możnych, powinności chłopskich, czy zakresu kompetencyjnego 
urzędników? Dlatego trudno mi sobie wyobrazić istnienie w czeskich prowincjach XI – XII w. podziału 
na kasztelańskie beneficja o charakterze quasi-lennym (cokolwiek miałoby to znaczyć) i funkcjonujące
równolegle obok nich elementy książęcej / królewskiej domeny, zarządzane przez włodarzy (villici) -
tak mało znaczących urzędników panującego, że nawet nie pojawiających się w jego dyplomach w 
charakterze świadków. Ale także równie trudno wyobrażalny wydaje mi się system
wszechogarniającej kontroli władcy i jego „urzędników”, w warunkach całkowitego absencji pisemnej 
dokumentacji administracyjnej egzekwujących ze stałą regularnością od całej poddanej ludności 
długą listę precyzyjnie określonych rodzajów powinności skarbowych i posług o stałym wymiarze. Czy 
nie ulegamy tu zbytnio złudzeniu, które stworzyli ingrossatorzy  dokumentów immunitetowych z ich 
retoryczną enumeracją posług i danin, których – wzorem formuł pertynencyjnych a rebours -
wymienienie wykluczać miało wszelkie roszczenia królewskich beneficjariuszy, a niekiedy i osobiście 
samego władcy? Dotykamy tu ponadto nie tylko pragmatycznej, ale również symbolicznej roli tak 
skomponowanego dokumentu.

W krótkim pasażu (s. 149 -151) poświęconym szeroko komentowanemu, spornemu 
fragmentowi tzw. Statutu Konrada Ottona zawierającemu potwierdzenie własności hereditates 
Doktorant opowiada się za szerokim rozumieniem tego terminu jako posiadłości ziemskich w 
ogólności. Podkreśla także doraźne znaczenie tego punktu statutu, którego zadaniem miała być
pacyfikacja stosunków politycznych poprzez zagwarantowanie nienaruszalności dotychczas
dzierżonych majątków. W pełni podzielam i ten pogląd Autora. Dodałbym, że gwarancje owe 
zapewne szczególnie dotyczyć musiały nowych nadań, czynionych przez poprzednich książąt. 
Niestety źródła czeskie nie umożliwiają oceny skali zjawiska rozdawnictwa dóbr ziemskich przez 
władców czeskich na przełomie XII i XIII w. Przykład krajów ościennych – Śląska za Bolesława 



Wysokiego i Henryka I Brodatego (vide Księga Henrykowska, jak również badania Tomasza Jurka) oraz 
zwłaszcza Węgier za rządów Andrzeja II pokazuje, że na przełomie owych stuleci mogły one osiągać 
znaczące rozmiary, co nie pozostawało bez wpływu na kształt elity politycznej, jak również 
temperaturę towarzyszących im konfliktów wewnętrznych.

Dużo ostrożniej niż Autor posługiwałbym się pojęciem „drużyny” – tu pojawia sie ono na 
określenie zarówno relacji Chlodwiga z jego wojownikami, książąt czeskich z ich wielmożami, a 
odnieść można wrażenie (s. 84), że nawet relacji łączącej Henryka Lwa z jego wielkimi saskimi 
lennikami, jak hrabiowie Holsztynu i Schwerinu. Tymczasem nowsza literatura relatywizuje mocno 
nawet znaczenie drużyn jako głównego czynnika „państwotwórczego” we wczesnym średniowieczu. 
Paweł Żmudzki - autor obszernej monografii polskiej na temat obrazu relacji „drużynniczych” w 
źródłach środkowoeuropejskich i ruskich - przekonująco zawęża ją bowiem do liczebnie niewielkich i 
bardzo zwartych grup wojowniczych, stale skupionych wokół wodza i powiązanych z nim silną więzią
osobistą, często o charakterze rówieśniczym. Wnioskom Autora o pewnej „interesowności” członków 
„drużyny”, gotowych odejść do tego pana, który da więcej, przeczyć może słynna  - i skądinąd 
przywoływana w pracy – przemowa Włodzimierza Wielkiego z Povjesti vriemiennych ljet o tym, że 
„drużyny nie znajdzie srebrem i złotem, ale srebro i złoto znajdzie przy pomocy drużyny”. 

Konkludując, praca Jana Zelenki stanowi istotny głos w niedawnych ostrych sporach o kształt 
ustroju społecznego przemyślidzkich Czech – głos o tyle ważny, bo bardzo wyważony, dokładnie
analizujący argumenty i racje wielu uczestników debaty i konfrontujący je z własną, nieuprzedzoną 
analizą źródeł i wnioskami porównawczymi, wyprowadzonymi z dobrej znajomości literatury, w tym 
zwłaszcza niemieckiej.  W dużej mierze z wynikami tych analiz, zwłaszcza w czeskiej części dysertacji,
wypada mi sie zgodzić. Autor opowiada się za autogenicznością czeskiego systemu beneficjalnego XI 
– XIII w. uznając, że jest on produktem określonej fazy stosunków politycznych i społecznych, nie zaś 
jakiejś prostej recepcji modelu zachodnioeuropejskiego (tj. frankijskiego) . Jednocześnie z uznaniem 
przyjąć należy próbę porównawczego ujęcia problematyki prawno-ustrojowej z szerokim 
uwzględnieniem realiów saskich. Abstrahując tutaj już od wagi uzyskanych tą drogą wyników, co do 
których pewne wątpliwości wyraziłem już wyżej, podkreślić muszę własne przekonanie o 
konieczności jak najszerszej komparatystyki w badaniu przemian społeczno – ustrojowych XII – XIII 
wieku. Za wysoce niewystarczające uznaję bowiem aprioryczne konstatowanie zasadniczej 
odmienności realiów czeskich np. od polskich czy węgierskich i zamykanie na nowo rozpoczętej 
dyskusji w wąskich ramach historiografii narodowych.  

Dysertację Jana Zelenki uznaję za w pełni zgodną z wymogami merytorycznymi, 
warsztatowymi i formalnymi stawianymi pracom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie Doktoranta do 
dalszych procedur przewodu doktorskiego. 

                                                                                                  Warszawa, 25. VIII 2013



Aneks: 

Drobne błędy merytoryczne i literowe wychwycone w czasie lektury:

s. 26: z treści wynika, że w arcybiskupstwa istniały w Kolonii, Osnabrück i Hannoverze, tymczasem w Osnabrück to tylko 
biskupstwo, a w Hannoverze nie było nawet stolicy diecezji. Być może Autorowi chodziło o Hildesheim.

S. 26 chodzi nie o klasztor, lecz goslarską kapitułę śś. Szymona i Judy

s. 27: w Akwizgranie istniała kapituła św. Mikołaja, a nie Michała i o nią chodzi w cytowanym dokumencie (CD Anhaltinus t. 
2, nr 557)

s. 132 i przypis 397: termin impignorare skłonny byłbym tłumaczyć jako zajęcie majątku, a nie uwięzienie – chodzi tu o 
typową dla słowiańskiego prawa zwyczajowego instytucję „ciąży”

s. 134 – 135; passus w dokumencie Przemysła Otakara II o nuncii vel druhones prepozyta wyszehradzkiego we wszystkich 
beneficjach królestwa jest wielce niejasny, ale w moim odczuciu wydaje się być związany tylko z przekazaniem mu iudicium 
provinciale w  czterech ośrodkach południowoczeskich. Analogia z karolińskimi missi jest całkowicie nietrafiona – byli to 
wysocy dygnitarze królewscy, zarówno świeccy jak i duchowni z biskupami i opatami na czele, niekoniecznie związani z 
królewską capellą.

s. 140 i 184: Pleszczyński, a nie Plesczyński


