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oryginały kaliskie z XIII i XIV w, drukowane niegdyś przez 
Ignacego Z a k r z e w s k i e g o w Kodeksie dyplomatycznym 
Wielkopolski (t. II, Poznań 1878, nr 760, 905, 1180, t. III, 
1879, nr 1463) wedle „diplomatów z biblioteki prywatnej 
w Warszawie", ofiarowane Muzeum krakowskiemu (kiedy?) 
przez Starzeńskich z Mogielnicy. 

Wydawczyni Katalogu, posiadająca już w dorobku 
m.in. piękny katalog pergaminów Biblioteki Czartoryskich 
(tom II obejmujący lata 1506-1828 ukazał się w 1991 r.) 
przygotowała rzecz starannie, opatrując „Wykazem doku-
mentów transumowanych, widymowanych i inserowanych" 
oraz porządnym „Indeksem osób i miejscowości"; przy-
dałby się jeszcze wykaz pieczęci. Szkoda, że we „Wstępie" 
zabrakło dokładniejszych danych o datach darowizn i za-
kupów; szczególnie ofiarodawcy zasłużyli na takie infor-
macje. 

Wydawanie inwentarzy i katalogów zbiorów rękopiś-
miennych należy do obowiązków właścicieli tych zbiorów. 
Historyk przyjmuje z uznaniem tak dobre wywiązywanie się 
ze swych obowiązków przez krakowskie Muzeum Narodowe, 
liczy też, że w ślad za nim pójdą inne instytucje, z archiwami 
państwowymi na czele. 

A. Gąs. 

Джером Го реей, Записки о России XVI-начало 
XVII в. Изд. Московского университета 1990, с. 288. 

Przez kilkanaście lat (od 1573 do 1591 r.) przebywał 
w Rosji, zajmując się zarówno sprawami handlowymi, jak 
i politycznymi Jerom Horsey . W tym też czasie jako poseł 
Iwana IV Groźnego, później zaś cara Fiodora Iwanowicza 
jeździł do Anglii i ponownie jako wysłannik królowej Elżbiety I 
wracał do Rosji. Mimo iż działalności jego towarzyszyły nie 
zawsze pochlebne opinie, relacje o tym, co widział i słyszał 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nie tylko w Anglii. 
Był bowiem świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, które 
zamiast przynieść wzmocnienie państwa rosyjskiego, przy-
czyniły się do jego głębokiego kryzysu. Należała do nich nie 
tylko oprycznina i związany z nią terror zastosowany przez 
cara na szeroką skalę, co zaprzepaściło szansę reform, ale 
i wojna inflancka, w trakcie której Rosja o mało nie znalazła 
się na krawędzi przepaści. Nieomal wszystkie ważniejsze fakty 
wewnętrznych dziejów Rosji lat siedemdziesiątych - osiem-
dziesiątych XVI w. znalazły odbicie w jego „Zapiskach". 
Opisał nie tylko wyniesienie na tron wielkoksiążęcy ochrzczo-
nego carewicza tatarskiego Symeona Bekbułatowicza (poli-
tyczną maskaradę zainscenizowaną przez na wpół obłąka-
nego Iwana IV), uroczystą koronację na cara Fiodora Iwano-
wicza 10 czerwca 1584 r., ale także i śmierć carewicza 
Dymitra w Ugliczu. Wśród znajomych i informatorów Hor-
seya znajdowali się wybitni działacze państowi Rosji tych 
czasów: kniaź Iwan Fiodorowicz Mścisławski, Nikita Roma-
nowicz Juriew (brat Anastazji, pierwszej żony Iwna IV), 
a także Borys Godunow, późniejszy car. 

W zasygnalizowanej wyżej publikacji znalazły się trzy 
utwory: „Podróż sir Jeroma Horseya", „Uroczysta koronacja 
Fiodora Iwanowicza" oraz „Traktat o drugim i trzecim 
poselstwie Mr Jeroma Horseya". Najbardziej cenne wiado-
mości o Rosji przynosi „Podróż", kilkakrotnie przeredagowy-

wana, nie wykluczone, iż napisana na podstawie wcześniej 
prowadzonego dziennika. 

Obok osobliwości rosyjskich w „Podróży" spotkać moż-
na także i polonica. Jako poseł Elżbiety I Horsey w 1590 r. 
odwiedził Polskę, gdzie został przyjęty przez Zygmunta III 
Wazę, a następnie złożył wizytę królowej Annie Jagiellonce. 
Miał także okazję poznać kilku dygnitarzy Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów: kanclerza Jana Zamoyskiego, namiestnika 
kowieńskiego Jana Hlebowicza oraz Jerzego i Krzysztofa 
Radziwiłłów. 

W aneksach do „Zapisek" znalazły się dokumenty an-
gielskiej kompanii handlowej (wśród nich skarga Kompanii 
Rosyjskiej na Horseya), a także listy poetyckie z Rosji Georga 
Turbervilla, uczestnika poselstwa Thomasa Randolpha 
z 1568-1569 г., dedykowane Edmundowi Spenserowi. 

Zapiski Horseya o Rosji, mimo iż znane były już 
N. K a r a m z i n o w i , nie doczekały się w Rosji krytycznego 
i w pełni naukowego wydania. Dopiero omawiana publikacja, 
przygotowana starannie przez A. S e w a s t j a n o w ą , przynosi 
nowe wiadomości zarówno o autorze, jak i jego literackiej 
spuściznie. Dobrze się stało, iż ukazała się ona w źródłowej 
serii Uniwersytetu Moskiewskiego, obejmującej dzieje Rusi 
i Rosji, wydawanej pod kierunkiem wybitnego historyka 
mediewisty W. Jan ina . Wcześniej w serii tej wyszła „Kronika 
Wielkopolska" G,Великая Хроника" о Польше, Руси и их 
соседях XI-XIII в. 1987) oraz relacja Zygmunta H e r b e r - 
s t e ina o Moskwie (Сигизмунд Герберштейн, Записки 
о Московии. 1988). 

А. К. 

Däibhi Ö Cröinin, Würzburg, Universitätsbibliothek, 
M.p.th.f.61 and Hiberno-Latin exegesis in the VIIIth 
Century, w: Lateinische Kultur im VEL Jahrhundert. 
Traube-Gedenkschrift. Herausgegeben von Albert Leh-
ner und Walter Berschin, Eos Verlag, Erzabtei St 
Ottilien 1989, s. 208-216. 

Aczkolwiek nie tak sławny jak kodeks würzburski 
M.p.th.12, zawierający bogato głosowany tekst listów św. Pawła 
Apostoła, także kodeks wymieniony w tytule omawianej 
rozprawki jest cennym pomnikiem oddziaływań iroszkockich 
na Europę. Tekst główny i część glos powstały zapewne w samej 
Irlandii, proces glosowania zakończony został natomiast już na 
kontynencie. Oprócz znacznej liczby glos interlinearnych, do 
rękopisu zostało później (początek IX w.) dołączonych około 30 
dłuższych objaśnień na odrębnych, różnych rozmiarów skraw-
kach pergaminu, doczepionych do kodeksu. Ich językiem jest 
łacina, ale znalazły się w kodeksie także cztery głosy staroiryjs-
kie (por. s. 214). Po opisaniu kodeksu oraz wymienieniu źródeł 
egzegetycznych, których ślad zaznaczył się w kodeksie nr 61, 
Autor zajmuje się bliżej niektórymi typowo iryjskimi cechami 
widocznymi w komentarzu do tekstu Ewangelii według św. 
Mateusza, stanowiącego takst główny kodeksu. Jak wiadomo, 
cechy te opisał najpełniej Bernhard Bischoff w swym 
pionierskim studium „Wendepunkte in der Geschichte der 
lateinischen Exegese im Frühmittelalter" (Sacris erudiri 6,1954, 
s. 190-281). Przykładowo wybrał Autor pierwsze z doklejonych 
wyjaśnień, dotyczące zagadnienia z MaŁl,18: cur non de semplici 
uirgine sed de desponsata conceptus est Christus? Kwestia ta, jak 
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wykazuje Ó Cró in in , była bardzo często poruszana w eg-
zegezie iryjskiej, najbliższe jednak kodeksowi würzburskiemu 
sformułowania zawiera tekst nie iryjskiego pochodzenia, 
mianowicie komentarz do 4 ewangelii przypisywany (niesłusz-
nie) Teofilowi z Antiochii, powstały prawdopodobnie w Galii 
na przełomie V i VI w. Autor pisze, że nikt nie zbadał 
w sposób należyty wspomnianego wyżej kodeksu nr 12 
z Würzburga; opinia ta trochę dziwi wobec faktu, że kodeks 
ten cieszy się zainteresowaniem przynajmniej od czasów J. K. 
Zeussa i H. Z immera , doczekał się edycji fototypicznej 
w 1910 r., a ostatnio specjalne studia poświęcili mu Próinseas 
Ni C h a t h a i n (Notes on the Würzburg glosses, w: Irland 
und die Christenheit. Bibelstudien und Mission, Stuttgart 
1987, s. 190-199) i Karl Horst S c h m i d t p i e Würzburger 
Glossen, Zeitschrift für celtische Philologie 39,1982, s. 54-77). 
Tej ostatniej pracy Ó Cróinin zresztą w ogóle nie wspomina. 

J. Strz. 

David N. Dumville, Two approaches to the dating of 
„Nauigatio Sancti Brendani", Studi medievali, Spoleto, 3s 

serie, 29 (1988), s. 87-102. 

Do nie rozwiązanych dotąd problemów badawczych, 
jakich nie skąpi znany i ze wszech miar interesujący utwór 
Navigatio s. Brendani abbatis (edycja polska 1992 r.), należy 
czas powstania. Uważany dawniej (np. przez H. Zimmera) 
za stosunkowo późny (XI w.), został przez ostatniego wydaw-
cę Carla Se lmera (1959) datowany na wiek X, przede 
wszystkim ze względu na ujawnienie faktu, iż dwa z licznych 
przekazów rękopiśmiennych dzida sięgają tego właśnie stule-
cia. Ponieważ jednak zauważono rychło, że rękopisy te 
(londyński i monachijski) różnią się już w niejednym szcze-
góle, dotacja Selmera została zakwestionowana. Przynajmniej 
czterech znawców zagadnienia (Mario E s p o s i t o , James 
Carney, Giovanni O r l a n d i i Dumvi l le) opowiedziało się 
zatem za wiekiem IX, różniąc się pomiędzy sobą co do 
dokładniejszej daty. Dumville, korygując własne wcześniejsze 
wywody (Echtrae and immram: some problems of definition, 
Ëriu 27, 1976, s. 73-94), występuje obecnie z propozycją 
datowania Navigatio nie później niż na koniec wieku VIII, 
dokładnie: rok 786. Jest to zatem, jak dotąd, najwcześniejsza 
datacja zabytku. Na poparcie swej tezy Dumville wysuwa 
i rozwija dwa argumenty. Pierwszy z nich, nawiązujący 
polemicznie do tezy G. Orlandiego (wyłożonej w ważnej, 
a mało znanej, nawet w kręgach specjalistów, pracy: Naviga-
tio Sancti Brendani, I: Introduzione, Milano 1968; zapowie-
dziana przez Orlandiego nowa edycja zabytku dotąd, jeśli się 
nie mylę, nie ukazała), opartej na „historycznej" wykładni 
wzmianki utworu (c. 28) o christianorum persecutio w sensie 
najazdów wikińskich na Irlandię, które rozpoczęły się dopiero 
po roku 800. Dumville odrzuca tę drogę interpretacji, gdyż 
jego zdaniem autor Navigatio nawiązywał w przytoczonym 
fragmencie nie do konkretnych, ujmowanych post eventu, 
wydarzeń historycznych, lecz do popularnych we wczesnym 
średniowieczu wyobrażeń eschatologicznych: prześladowania 
wiernych przez Antychrysta przed ostatecznym zwycięstwem 
sił boskich. Odrzuciwszy w ten sposób jedną z, jak się 
wydawało, pewniejszych przesłanek datowania Navigatio na 
IX wiek, uciekł się Dumville w dalszej części swego wywodu 
do argumentacji o charakterze historycznym. W pierwszym 

zdaniu Navigatio zawarte jest dokładne określenie społecz-
no-genealogicznej sytuacji św. Brendana: Sanctus Brendanus 
filius Firdocha nepo(ti)s Alti de genere Eogeni(s) Stagni Len 
regione Mumenensium ortus fiiit. Takie określenie, zdaniem 
Dumville'a jest mało prawdopodobne po roku 786, to znaczy 
po upadku znaczenia dynastii Eoganacht of Loch Lein. 
Zasadność tej tezy, opartej na gruntownej znajomości wyjąt-
kowo mało (dla niespecjalistów) „przejrzystej" historii we-
wnętrznej społeczeństwa irlandzkiego końca VIII i początku 
IX w, muszą osądzić specjaliści od tej historii. Ponieważ 
jednak Navigatio należy do utworów, które odegrały wielką 
rolę w dziejach cywilizacji europejskiej i stanowi jeden z naj-
piękniejszych darów Iroszkotów dla tej cywilizacji, problem 
jej datowania zasługuje na uwagę. Dodajmy, że przedstawio-
na tu propozycja Dumville'a nie rozstrzyga ani kwesti autor-
stwa, ani środowiska w którym omawiany utwór powstał, 
chociaż pośrednio wspiera (wbrew Selmerowi) przekonanie 
o irlandzkiej (nie kontynentalnej) genezie Navigatio. 

J. Strz. 

Hansgerd Göckenjan, Frühe Nachrichten über Zentra-
lasien und die Seidenstrassen in der „Relatio de Davide 
rage", Ural-Altaische Jahrbücher (Fortsetzung der 
„Ungarischen Jahrbücher"), Wiesbaden, NF 8(1988), 
s. 99-124. 

W trakcie V wyprawy krzyżowej, gdy wojska „Franków" 
zdobyły egipską Damiettę, po raz pierwszy dotarły do nich 
głuche echa podbojów mongolskich. W 1218 r. bowiem 
Czyngis-chan podjął wielką wyprawę na zachód, skierowaną 
przeciw władcy Chorezmu Mohammedowi Et. Zrodzone za-
pewne z inspiracji nestorian Azji Środkowej pogłoski o wiel-
kim władcy wschodnim, chrześcijaninie, który jest skłonny 
przybyć lub nawet przybywa w sukurs wojskom chrześcijań-
skim na Bliskim Wschodzie przeciw Saracenom, padały na 
podatny grunt w obozie krzyżowców i stały się środkiem 
propagandy politycznej przywódców krucjaty. Aczkolwiek 
trudno powiedzieć, byśmy mieli już całkowitą jasność co do 
chronologii, pochodzenia, struktury i faktografii kilku róż-
nych pojawiających się wówczas relacji na ten temat (por. 
G. A. Bezzola, Die Mongolen in abendländischer Sicht, 
1220-1270. Ein Beitrag zur Frage der Völkerbegegnungen, 
Bern-München 1974, s. 13 nn.), dane te od dawna były 
wykorzystywane w nauce europejskiej, zwłaszcza w kontek-
ście początków trzynastowiecznej penetracji kontynentu 
azjatyckiego i konfrontacji z Mongołami. Największym bra-
kiem większości prac z tej dziedziny była jednostronna 
europejska ich perspektywa, podczas gdy od dawna było 
jasne, że jedynie słuszną drogą badań oraz jedyną drogą 
rokującą uzyskanie pogłębionych rezultatów jest współpraca 
z orientalistami, którzy owe łacińskie relacje potrafią zweryfi-
kować z danymi źródeł wschodnich, niedostępnych z racji 
językowych większości historyków europejskich. Uczony 
z Giessen Hansgerd G ö c k e n j a n łączy kompetenq'e history-
ka-mediewisty i orientalisty, toteż przedstawiona przezeń 
próba pełniejszego odczytania tej wersji Relatio de Davide 
rege, którą przekazał (jako list VII swej korespondencji) 
biskup Akkonu i późniejszy kardynał-biskup Tusculum Ja-
kub z Vitry (ok. 1180-1240), przyniosła rezultaty godne 
uwagi. Najważniejsze z nich to prześledzenie informatorów 
i dróg docierania informacji o stosunkach panujących w Azji 


