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Recenzja
Książka prezentuje jedną z najważniejszych bitew okresu wypraw krzyżowych – bitwę pod
Hattin, zakończoną klęską chrześcijan w starciu z Saracenami i skutkującą faktycznym
upadkiem państewek frankijskich (m.in. Królestwa Jerozolimskiego) stworzonych w Ziemi
Świętej i na okolicznych obszarach po I krucjacie. Śmiało można powiedzieć, że była to bitwa
przełomowa, będąca decydującym ciosem, po którym chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie
już nigdy nie wróciło do dawnej świetności z okresu dwu pierwszych wypraw krzyżowych.

Książka nie ogranicza się do opisu genezy, przebiegu i skutków samej bitwy (czy nawet
kampanii, w ramach której się ona odbyła). Sięga znacznie wcześniej i opisuje genezę wypraw
krzyżowych, dwie pierwsze krucjaty, rozwój i dzieje państw frankijskich na Bliskim Wschodzie,
dzieje ważniejszych postaci chrześcijańskich w tamtym okresie, jak również ważniejsze fakty i
dzieje postaci z „drugiej strony barykady”, czyli po stronie Saracenów. Zaprezentowana jest też
taktyka, uzbrojenie i ogólna organizacja armii chrześcijańskich i saraceńskich – akurat te
kwestie, ściśle wojskowe są potraktowane stosunkowo pobieżnie. Przez cały czas (czy to przy
opisie bitwy czy też kilkudziesięcioletniego okresu ją poprzedzającego) wywód jest logiczny,
przekonujący, szczegółowy (jak na tę objętość książki), rzetelny, poparty różnymi źródłami
(prezentowane i podkreślane są niezgodności między nimi – tam gdzie istnieją).
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Ciekawostką jest to, że autor w celu kompleksowego potraktowania tematu porusza nawet
kwestie gier figurkowych, komputerowych oraz filmów (także zapowiadanych) opartych na
bitwie pod Hattin. Załączonych jest też kilka tekstów źródłowych z epoki. Jedynie zdjęcia są
średnio ciekawe (choć dobrze, że w ogóle są – przy tej formule serii).

Pozycja wydaje się być niezwykle rzetelna, uporządkowana, nie pozostawia uczucia niedosytu
(mimo, że przy niewielkiej w sumie objętości narzucanej przez formułę serii trzeba uogólniać i
traktować pewne kwestie pobieżnie). Uogólniania i pobieżnego traktowania tematu nie czułem
może dlatego, że nie jestem strasznym ekspertem od okresu wypraw krzyżowych (choć akurat
sama bitwa pod Hattin została opisana bardzo szczegółowo i rzetelnie), ale brak uczucia
niedosytu można tłumaczyć przede wszystkim tym, że autor bardzo jasno i wyraźnie (a
czasem dobitnie – choć przy szacunku do źródeł) podaje przyczyny, skutki, wysnuwa wnioski i
prezentuje konkluzje. Taka jasność myśli i przekazu nie jest częsta i godna jest podkreślenia.

Pozycję bez wahania polecam – każdy każdy miłośnik historii, nie-spec od wypraw krzyżowych
powinien być usatysfakcjonowany. Osoby siedzące nieco w temacie również, bo książka
strasznie porządkuje i utrwala wiedzę przez swój logiczny, spójny wywód, a rozdział traktujący
o samej bitwie przede wszystkim wiedzę tę uzupełnia, bo prezentacja bitwy jest szczegółowa i
kompleksowa.
Autor: Jax
Opublikowano 23.10.2007 r.
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