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Recenzja

rozprawy  doktorskiej  mgr.  Michała  Dudzińskiego  Najazdy  Husytów  mi  Górne Łuż,vce.

Aspekty  milittirne  napisanej  w Instytucie  Historii  Uniwersytetu  Wrocławskiego  pod

kierunkiem  prof.  dr.  hab.  Jerzego  Maronia

Polskie  badania  nad  wojskowością  rewolucji  luisyckiej  mają  zarówno  długą  tradyąję,

jak  i znaczne  osiągnięcia  naukowe.  Wśród  najbardziej  zasłużonycli  badaczy  można  wskazać

nP. Stanisława Bylinę czy Wojciecha Iwańczaka. Niemniej jednak, nadal istnieje znaczące

pole  do badań  narikowycli,  czego  z kolei  przykładem  może  być  opracowanie  polsko-l'irisyckiej

wyprawy  na terytorirun  Zakonu  krzyżackiego  w 1433  r., której  autorem  jest  Paweł  Karp.  Z

potrzeby  podjęcia  bardziej  szczegółowycli  badań,  poświeconycli  lokalnym  teatrom  działań

zbrojnycli  w okresie  rewolucji  liusyckiej  powstała  praca  doktorska  Micliała  Dudzii"iskiego

Najcizdy  Husytósio  mi  Górne  Łużyce.  Aspekly  inilitarne,  będąca  przedmioten'i  nii'iiąjszej

recenzji.  Liczy  ona ogółem  246 stron  i składa  się  z trzech  zasadniczycli  rozdziałów  oraz

Wslępgt  i Zakończerńa  a także  Bibliografii,  wartościowych  Aneksów  oraz  materiału

ilustracyjnego  w  postaci  45 rycin  zamieszczonycli  w  tekście.

We  Wsiępie  Autor  przedstawił  główne  załoźenia  pracy,  omówił  przyczyny

podjęcia  realizacji  tematu  a także  scharakteryzował  dotychczasowy  stań badań.  Terytorium

przedmiotowycli  Górnycli  Łaiżyc  w czasach  rewolucji  l'iusyckiej  było  co prawda  już  obiekten'i

bardziej  szczegółowych  studiów,  jednak  opracowanie,  którego  autorem  był  liistoryk  z Górlitz

- Ricliard  Jecht,  powstało  już  ponad  IlO  lat  ternu.  Oczywistym  jest  zatem,  że przyrost  bazy

źródłowej  determinował  potrzebę  podjęcia  nowycli  badań  wykorzystującycli  narosły  przez

stulecie  n"iateriał  naukowy.  Za podstawę  tak na]<reślonycli  studiów  n'igr  Michał  Dudziiiski

przyjął  przede  wszystkim  przekazy  znane  ze  źródeł  pisanych,  ale posiłkował  się  także

materiałem  arc]ieologicznym  i źródłami  ikonograficznymi,  co  obecnie  należy  riznać  za



pewien  standard  w badaniach  nad  dawną  wojskowością.  Przyjęty  zakres  chronologiczny,  jak i

terytorialny  pracy  nie  budzą  zastrzeżeń.

Jeśli  chodzi  o stan  badań  nad  wojskowością  na omawianym  terenie  w czasie  rewolucji

to odnotować  należy  nieco  margina]ne  potraktowanie  przez  ,'-utora  dorobku  nauki  czeskiej, w

porównaniri  z dorobkiem  badaczy  niemieckich  czy  polskicli.  Tymczasem  prócz  sztandarowej

pracy  J. Durdika  należy  wspomnieć  także  o takich  moraunentalnych  opracowaniach  jak  np.:

O. Frankenberger,  Naśe  velkó  mwidó.  K  pćtistyleiśinu  vairoći  vzniku  husi1.sak);c7i vólek...,  t. T-

III,  Praha  1921;  E. Wagner,  Z. Drobnń,  J. Durdik,  Ki"oje,  zbroj  a zbranć  doby  hu.s'il.s'kć ci

pi=edhusilsM  (1350-]450),  Pralia  1956  czy ostatnio  J. Dolejśi,  L. KFiźek,  Husilś.  Vi'aciiol

vólećnśho  wini  l) Ćechóch  1419-1434,  Praha  2009.  Jako  istotne  wypada  odnotować  też

liczne  opracowania  takicli  badaczy  jak  P. Ćornej czy  P. Klućina.

Rozdział  pierwszy  pt.  Ob.';zar  dzialań  wojennych  porusza  bardzo  istotne  kwestie

związane  z teatrem  działań  zbrojnycli,  czyli  m.in.  ukształtowanie  terenu,  sieć drozną  czy

gęstość  zaludnienia  (wielkość  i siła  ośrodków  miejskich,  zamki).  Autor  stoi  na stanowisl<ri.  iż

luisyci  realizując  wojenne  wyprawy  na teren  Górnycli  Łaiżyc  mogli  wykorzystać  zarówno

dobrze  rozwiniętą  sieć komunikacyjną,  jak  i korzystać  z relatywnie  wysokiego  zaludnienia

tycli  terenów.  Czynniki te zapewniały im możliwość zdobycia licznych łLll)ÓW, jak i

zapewniały  sprawną  komunikację  oddziałom.  W moim  odczuciu  natomiast  zabrakło  w tej

części  pracy  ewentualnego  sporządzenia  map  terenu  działań  zbrojnych.

Rozdział  drugi  Potencjai  militarny  został  poświęcony  zarówno  kwestiom  ogólnyn"i,

takim  jak  organizacja  wojska  czy  sztuka  wojenna,  czy  bardziej  szczegółowyn'i  jak  rizbrojei"iie  i

fortyfikacje.  Terytorium  Górnych  Łużyc,  jak  słrisznie  podkreślono,  pozostawało  w kręgu

wpływów  zachodnioeuropejskiej  sztuki  wojennej,  z licznymi  tego  systemu  ograniczenian';ii.

Zatem  w  konfrontacji  z pewnym  novuin  taktycznym,  jakim  okazały  się  sprawnie

organizowane  wyprawy  wojsk  l"iusyckicli,  stosujących  taktykę  walki  w ramacl'i  cunocnionego

taboru  wozowego,  system  ten  bardzo  często  okazywał  się niewydolny.

Z racji  własnycli  zainteresowań  dawnym  uzbrojeniem  z dużym  zainteresowanien"i

oddałem  się  lekt'i.'irze  podrozdziału  II.2.  Uzbrojenie.  Został  On podzielony  na część  dotyczącą

broni  zaczepnej  oraz  oclironnej.  0 ile  ta druga  została  opracowana  przejrzyście  i poprawnie.

to gorzej  wypadł  podrozdział  Broi;  zaczepna.  Autorowi  zabrakło  cliyba  nieco  pomysłu  na tę

część.  Poszczególne  elementy  zostały  scharakteryzowane  bardzo  ogólnie,  a i nie ciniknięto

przy  tym  istotnycli  pomyłek.  Trridno  zgodzić  się  np.  z twierdzeniem  na s. 61, iż kordy

występowały  jako  broii  myśliwska.  Być  może  brak  jest  dla  Górnyc)i  Łuzyc  podstaw

źródłowych  odnośnie  icli  riżytkowania,  ale należy  podkreślić,  i,; kordy  w  wqjskowości
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husyckiej  odgrywały  ogromną  rolę.  Swiadczy  o tym  m.  in.  ikonograt-ia  (pewien  !<anon

przedstawień  wojowników  liusyckicli  właśnie  z kordem),  jak  i licznie  odnajdywane  na terenie

Republiki  Czeskiej  oryginalne  okazy  tej broni.  Błędne  jest  ta!<że włączenie  berdyszy  w poczet

broni  obucliowej  (s. 64).Jest  to zdecydowanie  rodzaj  broni,  który  badacze  zaliczają  do grupy

broni  drzewcowej  (np.  Gradowski,  Zygulski  jun,  Sdownik  uzbrojetńci  7iisioiyc:nego,

Warszawa  1998,  s. 54). Wypada  też zaznaczyć,  że nie można  postawić  znakri  równości

pomiędzy  kuszą  wałową  a balistą  (np. S. 68 oraz  83). Te mac)'iiny  oblężnicze  działąją  i'ia

zupełnie  innej  zasadzie  -  kusza  wałowa  kru'nuluje  energię  w łuczysku/łęczysku,  natomiast

balista  w materiale  sprężystym  w postaci  skręconycli  ścięgien  lub  szruirów  (por.  np. R.Jurga.

Machiny  -'vvojenne,  Kraków,  Warszawa  1995.).

Autor  rozprawy  słusznie  zwrócił  baczniejszą  uwagę  na pojawienie  się i szybki  wzrost

znaczenia  broni  palnej  na polach  bitew  w XV  w.  Stanowiła  ona, obok  kuszy,  podstawę

ofensywną  wojsk  husyckich,  a sąsiednie  kraje  również  intensywnie  ją  rozwijały,  dqcąc

przeciwstawić  się  liusyckim  agresorom.  Związek  Sześciu  Miast  nie  był tu  wyjątkiem.

przeznaczając  znaczne  sumy  pieniędzy  na zakup  broni  ogniowej  i prochu.  Podsuinowując  tę

część,  jestem  zdania,  iż Autor  sprawnie  posłriguje  się  zebranym  materiałem  źródłowym  w

postaci  przede  wszystkim  źródeł  pisanych,  którycli  analizę  zestawił  z oryginalnymi  zabytkami

uzbrojenia.  W  przyszłości  (np.  przy  przygotowywaniu  pracy  do  druku),  na  zasadzie

porównania  polecałbym  lekturę  książki  A.  Miclialaka,  Armci  conjini.  Przeinirąv

późnośredrńo'iviecznej broni na rubieżach Śh:lska, Wieikopol.s'ki, Bi"cmdenlnrrgii j Łuz).'c

Zielona  Góra  20]9,  w której  rijęto  m.in.  znaleziska  broni  z Dolnych  Łaiżyc.  Na  podkreślenie

zasłriguje  także  fakt,  iż Autor  w  przygotowaniu  rozdziału  drugiego  odbył  wiele  wyjazdów  do

głównych  ośrodków  górnołużyckicli.  To pozwoliło  mu zapoznać  się  z zabytkami  dawnego

uzbrojenia  przecliowywanymi  w lokalnych  ośrodkacli  nuizealnych,  jak  i zadokumentować

systemy  obronne  średniowiecznycli  ośrodków  miejskicli  Górnycli  Łuzyc.  Dzięki  tei'iui,

szczególnie podrozdział dotyczący Fortyfikacji  na badanym obszarze, zyskał zdecydowanie

szerszą  podbudowę  źródłową.

Zasadniczy  obszar  badawczy  recenzowanej  dysertacji  stanowią  rozdziaty  IIl (Gói"ne

Łużyce  vp koalicji  antyhusyckiej  1419-142T)  oraz  IV  (Okres  najazdóvii  7msyckic1i  1427-1434).

Wydarzenia  stanowiące  przedmiot  analizy  zestawione  zostały  w układzie  clironologicznym.

co pozwoliło  ukazać  stopniowy  wzrost  siły  ofensywnej  wojsk  l'iusyckich  i powiązane  z tym

zwiększenie  ich  ekspansywności,  przejawiające  się w organizacji  tzw.spanil)idq.ji:cl,  którycli

doświadczyły  w zasadzie  wszystkie  ościenne  kraje.  Autor  wykorzystał  tu bazę źródlową  vv
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postaci  zacliowanej  dokumentacji,  zarówno  w ]<ronikach,  jak  i listacli  z epoki. Bardzo często

polemizuje  on ze starszyn"ii  ustaleniami  l'iistoryków  proponując  własne  rozwiązania  i teorie.

Niemiej  jednak  moim  zdaniem  lektura  tej części  pracy  pozostawia  w czytelniku

częściowy  niedosyt  związany  ze stopniem  omówienia  niektórych  wydarzeń.  Przykładowo

przy  omawianiu  bitwy  pod  'Cfsti w 1426  r. poprzestano  na niezwyk]e  zwięzłej  (właściwie

jednozdaniowej)  charakterystyce  tego starcia.  Tymczasem  można  w tym  przypadku  by1o

wykorzystać  także  informacje  np. Ze slar;ch  letopis'ć't  ćesk';ich  (red.J.  Porńk,J.  Kaśpar,  Praha

1980,  s. 101-102),  w  któiycli  jest  mowa  o zdobyciri  pierwszego  rzędu  wozów  husyckich  przez

oddziały  krucjatowe  oraz  o dużycli  stratacli,  jakie  poniosły  te oddziały  od ostrzału  husyckiej

artylerii.  Byłoby  to zasadne,  gdyż  wojska  górnołużyckie  wzięły  ridział  w krucjacie  z 1426  r.,

aczkolwiek  nie włączyły  się  bezpośrednio  do zmagań  bitewnych,  to jednak  n'iogły  zapoznać

się  dokładnie  z taktyką  przeciwnika.  Warto  było  również  pokusić  się o przygotowanie  map

ilustrujących  poszczególne  kampanie  liusyckie  przeciwko  Gómym  Łciżycom,  cliociaz  (jak

podkreśla  Autor)  nie  zawsze  infomqacje  źródłowe  pozwalają  na precyzyjne  rozpoznanie  tras.

którymi  oddziały  luisyckie  się  poruszały.

Całość  opracowania  wieiiczy  obszerne,  bo dziesięciostronicowe  Zakończenie.  ,"-utor

zestawił  w  nim  zebrany  materiał  ,,dowodowy"  podsumowując  obraz  rizyskany  w

poszczególnycli  rozdziałach.  Wskazał  m.  in.  na fakt,  iż Górne  Łużyce  pozostawały  pod

silnym  wpływem  wojskowości  środkowo-  i zachodnioeuropejskiej,  z jej  licznymi

ograniczeniami,  które  szczególnie  dały  się  we znaki  Górnołużyczanom  w konfrontacji  ze

stosującymi  mało  rycerską  taktykę  działań  zbrojnych  wojskami  l"iusyckin"ii.  Jest i tu jednak

kilka szczególnycli cech o cliarakterze lokalnym (lThP. przewaga kontyngentów  miejskich nad

oddziałami  rycerskimi),  które  nie  umknęły  uwadze  Doktoranta.  Moim  zdaniem,  w przyszłości

można  rozwinąć  ten fragment  o bardziej  szczegółową  analizę  wpływu  luisyckich  fomqacji

(np. uzbrojenie,  piśmiennictwo  wojskowe)  na wojskowość  gómołużycką,  choć  znacznym

ograniczeniem  n'ioże  być  w  tym  przypadku  stopień  zachowania  bazy  źródłowej.

przejawiającej  się w zniszczeniu  znacznej  części  arcliiwów  górnołużyckicli.

Atrakcyjnym  dodatkien'i  jest  Aneks  zawierający  tabelaryczne  zestawienie  luisyc]<ich

wypraw  na Górne  Łaiżyce  (Tabela  4),  wymiarów  służby  rycerskiej  w Górlitz  (Tabela  5) oraz

spis wyposażenia  oddziałów  wystawionych  przez  Gć5r1itz w  1422  r.  (Tabela  6). Dane  te

opracowane  za postawie  zacliowanych  źródeł,  zarówno  rękopiśmiennycli,  jaki  i drukowanycl"i,

mogłyby  zostać  z  powodzeniem  wykorzystane  przez  badaczy  zajn'uijących  się  szeroko

rozumianą  wojskowością  czasów  rewolucji  husyckiej.
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Podsumowując,  należy  riznać,  iż Autor  dobrze  opanował  warsztat  narikowy,  solidnie

przeprowadził  też kwerendę  źródłową,  co przyczyniło  się do riwzględniania  w pracy  wielu

niepublikowanycli  źródeł.  Konstrukcja  przedstawionej  rozprawy  jest  przejrzysta,  a zebrane

materiały  w większości  prawidłowo  określone  i zinterpretowane.  W efekcie  otrzymaliśmy

pracę  podsumowującą  obecny  stan  wiedzy  o wojskowości  Górnycli  Łaiżyc  w niespokojnycli

czasacli  rewolucji  liusyckiej  lat 1419-1434.  Rozprawa  mgr.  Michała  Iudzińskiego  w pełni

spełnia  wymagania  stawiane  rozprawie  doktorskiej  zgodnie  z wymogami  ustawy  z dnia  14

marca  2003  r. ,,o Stopniach  naukowych  i tytule  naukowym"  (art. 13, rist. 1 ), w związku  z

czym  wnioskuję  o dopriszczenie  mgr.  Michała  Dudzińskiego  do dalszycli  etapów  przewodu

doktorskiego.

'Rae fv ""' "//;
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