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Znakomicie napisana, obalaj?ca rozpowszechnione mity historia zbrojnych wypraw, maj?cych na celu odzyskanie chrze?cija?skich ziem
zagrabionych przez muzu?manów.
Wyprawy krzy?owe nale?? do najbardziej zafa?szowanych i ?le rozumianych wydarze? w historii Ko?cio?a. Ich obraz w masowej,
ukszta?towanej przez media, ksi??ki i filmy, wyobra?ni jest przesycony ciemnymi barwami, a odpowiedzialno?? za krucjaty nale?y do
standardowego katalogu oskar?e? wobec Ko?cio?a. Tyle ?e, jak udowadnia autor Chwa?y krucjat, wspó?czesne badania naukowe
jednoznacznie wskazuj?, ?e ów obraz niewiele ma wspólnego z rzeczywisto?ci?.
Steve Weidenkopf postawi? sobie za cel ukazanie prawdziwej, opartej na najnowszych ustaleniach badaczy, historii krucjat. Prezentuje te
wyprawy w ich historycznym kontek?cie, pokazuj?c to, czego mo?emy krzy?owcom zazdro?ci? i co stanowi rzeczywist? chwa?? krucjat. Nie
oznacza to bynajmniej wybielania tego, co by?o w nich niegodziwe, z?e czy zbrodnicze. Autor nie tworzy wyidealizowanej laurki, lecz
przedstawia rzeczywiste historie m??czyzn i kobiet z krwi i ko?ci, którzy kierowali si? w swoich wyborach szczer? wiar? i warto?ciami, nie
wahaj?c si? dla nich porzuci? swego komfortu i zaryzykowa? ?ycia.
Chwa?a krucjat to przedstawiona w ?ywy i absorbuj?cy sposób opowie?? o dramatycznych losach krzy?owców, o bohaterach i ?otrach, bitwach
i obl??eniach, intrygach i cudach, o wydarzeniach, które, cho? oddalone od nas o stulecia, wp?ywaj? na los ?wiata do dzisiejszego dnia.
Steve Weidenkopf jest wyk?adowc? historii Ko?cio?a w Notre Dame Graduate School of Christendom College w Alexandrii, w stanie Wirginia,
USA; twórc? i wspó?autorem Epic: A Journey Through Church History; cz?onkiem Zakonu Rycerskiego Grobu Bo?ego w Jerozolimie.
Ta znakomita ksi??ka czerpie z dorobku dekad naukowych bada?, by pokaza? zwyk?emu czytelnikowi to, co historycy ?redniowiecza wiedz? od
dawna: ?e obraz krucjat rozpowszechniany przez kultur? popularn? nie ma nic wspólnego z faktami. Katolicy, którzy wzdragaj? si? na wzmiank?
o krucjatach, znajd? w tym dziele zaskakuj?c? i inspiruj?c? opowie?? o wierze. Thomas F. Madden, dyrektor Center for Medieval and
Renaissance Studies, Saint Louis University
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