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najpierw na przełom XVIII/XIX w., głównie na rok 1801, następne na lata dwudzieste. Większość pomiarów przeprowadzona 
została w powiecie złotowskim dopiero w latach czterdziestych XIX stulecia, głównie w 1843 r. Tylko w 1801 r. pomiary dla 
9 wiosek przeprowadził mierniczy (Conducteur) Gaul. 

Można też znacznie więcej powiedzieć o sposobie dokonywania pomiarów. Z okresu przygotowywania katastru 
fryderycjańskiego  zachowały się instrukcje i wzory tabel6. Podobnie dokładnie możemy określić skład grup mierniczych. Marlene 
Meyer-Gebel wspomina ogólnie o 40 mierniczych. Znamy te osoby znazwiska. Było dokładnie 14 mierniczych (Conducteurs) i 13 
inżynierów, którzy wchodzili w skład Komisji Klasyfikacyjnej,  liczącej  83-90 osób7. Nie nastręcza też trudności rekonstrukcja 
podziału komisji dla poszczególnych województw i dystryktów8. 

Autorka postawiła sobie za cel przedstawienie nowych źródeł do zagadnienia katastru fryderycjańskiego  i z tego zadania 
wywiązała  się w sposób nie budzący  zastrzeżeń. 

Dariusz Łukasiewicz 

Peter Brown, Świat późnego antyku, od Marka Aureliusza do Mahometa, Czytelnik, Warszawa 
1991, ss. 283. 

Polskie tłumaczenie książki  B r o w n a ukazało się w 20 lat po publikacji angielskiego oryginału. Wyprzedziło zatem 
polskie wydanie z 1993 r. słynnej biografii  św. Augustyna napisanej przez Browna w 1967 r. Tłumaczka Alicja P o d z i e 1 n a 
barwną  polszczyzną  dobrze oddała niekonwencjonalny styl i żywą  narrację autora. 

Książka  Browna jest zgrabnym opracowaniem popularno-naukowym i na wysokim poziomie przekazuje szeroką  wiedzę 
o niesłychanie fascynującym  okresie historyczny, gdy średniowieczny świat powstawał w łonie jakże długo jeszcze życiodajnej 
starożytności. A że zarówno ten okres (od Ш do VIII w.), jak i przedstawiony obszar (wokół Morza Śródziemnego 
z Mezopotamią  łącznie)  są  u nas mało znane, należą  się słowa podziękowania wydawnictwu, za tę publikację. Lektura tej książki 
może stanowić świetne remedium na naszą  frustrację  i pomoc w patrzeniu z dystansem na obecny stan kryzysu, jakże 
nieporównywalny z przejściem od antyku do średniowiecza, od pogaństwa do chrześcijaństwa i islamu, od starożytnej koncepcji 
państwa obywateli świata, żyjących  zgodnie —jak Brown w ślad za Sokratesem cytuje — nad  morzem, jak żaby nad  stawem do 
programu nietolerancyjnych państw wyznaniowych. 

W pierwszej części książki  Brown przedstawia społeczeństwo późnoantyczne w Ш i IV w., cofając  się niekiedy zresztą 
do drugiej połowy П w., do panowania Antoninów, gdzie doszukuje się korzeni kultury późnoantycznej. Z tej żywej, 
prawdziwie autorskiej, emocjonalnej analizy polityki, grup społecznych, kierunków filozoficznych  i religijnych wynika pełen 
paradoksów obraz ówczesnego świata, w którym morze nie dzieliło, a łączyło  ludzi, zaś centralną  władzę cesarską,  dbałą 
o ciągłość  tradycji, sprawowali przybysze z prowincji. Podróżujący  człowiek interesu czuł się u siebie tak w Rzymie i Kolonii, 
jak w Atenach, Antiochii, czy Aleksandrii, choć w dwóch pierwszych miastach mówiono po łacinie, a w pozostałych po 
grecku. Lokalny koloryt kulturowy kwitł tam wszędzie, co w niczym nie przeszkadzało centralnej władzy, choć jej 
utrzymanie stawało się coraz trudniejsze i to bardziej z powodu niewydajnej armii oraz zagrożeń zewnętrznych niż 
wewnętrznej niespójności. Ta geograficzno-historyczna  różnorodność w jedności kulturowej miała też swoje podziały 
pionowe z „klasycyzującą"  bogatą  elitą  władzy lub arystokracją  już bez władzy, ale ze środkami materialnymi, najbardziej 
prężną  średnią  klasą  społeczną,  wśród której nowa religia chrześcijańska święciła największe triumfy,  oraz z rzeszą  ludu 
miejskiego i wiejskiego. W górnych warstwach stoicyzm wypierał egzaltowane uduchowienie, rodziły się i rozpowszechniały 
prądy  kompilacyjne neoplatonizmu i gnostycyzmu, rosły zamknięte grupy chrześcijan, w zasadzie nietolerancyjnych 
w stosunku do innowierców. 

Przełom konstantyński na początku  IV w. miał kapitalne znaczenie. Zjednoczenie rozbitego Cesarstwa, poparcie 
chrześcijaństwa i uczynienie zeń religii państwowej, przeniesienie stolicy i centrum władzy do Konstantynopola oraz oparcie jej 
na nowych ludziach odegrały tu największą  rolę. Nie ma tu jednak zgody z autorem, gdy przecenia on nowatorstwo działań 
samego Konstantyna wyprowadzanych przez autora ze stanu „nawrócenia" cesarza w 312 r. podczas pamiętnej bitwy o Rzym 
z Maksencjuszem. Brown niedocenia przygotowania gruntu dla polityki Konstantyna przez reformy  Dioklecjana, którego 
nazywa „prawdziwym ograniczonym rzymskim tradycjonalistą".  A tymczasem niewątpliwie  konserwatywny tradycjonalizm 
Konstantyna mógł tylko dzięki tym reformom  owocować. Bezkompromisowa eliminacja konkurentów Konstantyna oraz jego 
świetny zmysł polityczny, jego kalkulacja polityczna włączona  w przekonania religijne, postawienie na właściwych ludzi we 
właściwym czasie — to motory jego sukcesu. Konstantyn nie był nowatorem, nawet w faworyzowaniu  chrześcijaństwa 
wyprzedził go w Rzymie Maksencjusz, którego po swym zwycięstwie w ramach propagandy typu damnatio  memoriae uczynił 
wrogiem chrześcijan. Był on tak skutecznym kompilatorem tradycji i przemian, jak wcześniej August po Cesarze, a później 
Justynian po Anastazjuszu. W prezentacji czasu panowania bezpośrednich następców Konstantyna brak też w omawianej 

4 Reglement vor die Ingenieurs und Feldmesser bey der KönigUichen Churmärckschcn Krieges- und Domainen-Cammer und was diesselbe bey Vermessung der 
Ämter, Pertinentzien, Forsten, Ströhmen, Grentzen und bey Auseinandersetzung der Gemeinheiten, Berlin 25.09.1772, GStAPK Merseburg, General Direktorium 
Westpreußen und Netzedistrikt, Tit. LXXXIV, No 4, к. 107-110. 

1 GDW-P u. ND, Materien, Tit. LXXXIV, No 6, к. 21-24; por. No 4, к. 4 tutaj 21 mierniczych, z których 13 wyznaczonych przez króla z różnych Kamer, 
a 8 z Kamery Litewskiej. 

s GStAPK Merseburg, GDW-P u. ND. Materien, Tit. LXXXIV, No 6, к. 25, 102, 131, 143, 157. 
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książce  zwrócenia uwagi na wewnętrzne konflikty  religijne chrześcijańskie, szczególnie między arianami i ortodoksyjnym 
Kościołem, jako że miały one wpływ na politykę, w tym także na jeszcze większe odsunięcie Rzymu od ośrodka jej sprawowania. 

Druga część książki  żywo i obrazowo ukazuje odmienność losów dziedzictwa antycznego na Zachodzie i Wschodzie basenu 
Morza Śródziemnego. W pierwszym przypadku więdło ono stopniowo na skutek zarówno braku wewnętrznej motywacji 
trwania, jak i zewnętrznych najazdów, choć Kościół łaciński przejął  inicjatywę w wyborze treści i form  dla ocalenia tego 
dziedzictwa. Na Wschodzie zaś kultywowano wprawdzie wiele w sferze  kultury, ale sposób sprawowania władzy, elita, na której 
się ona opierała i przede wszystkim mentalność samych Bizantyńczyków ulegały najgłębszym przeobrażeniom. 

Brown wydobył także rolę Justyniana, ostatniego cesarza panującego  nad całością  Imperium  Romanum, w ugruntowaniu 
przemiany, która przyczyniła się do przetrwania silnie okrojonego wprawdzie na wschodzie i południu Cesarstwa Bizantyńskiego 
jeszcze przez 1000 lat. Na marginesie trzeba sprostować informację,  jakoby cesarz ten założył lustiniana Prima „stolicę 
zreorganizowanych Bałkanów [...] (chyba gdzieś w południowej Serbii), [która] po inwazjach w końcu VI stulecia zniknęła 
z powierzchni ziemi tak całkowicie, że nie wiadomo nawet, gdzie się znajdowała" (s. 195f.);  większość badaczy uważa dziś, iż 
macedońskie ruiny Carćin Gradu są  pozostałościami lustiniana Prima (V. К o n d i ć, V. P o p o v i ć, Carićin Grad, Beograd 
1977). 

Niezwykle cenne uzupełnienie innych opracowań tego samego okresu i terenu stanowi w książce  wyjście poza ramy nie tylko 
europejskie, ale także śródziemnomorskie i ukazanie jak w wieku VI zmieniła się scena działań wielkiej polityki z punktu widzenia 
„żab wokół stawu" na interesy wielbłądów  z karawan pustynnych, i jak punkt ciężkości tych działań przesuwał się na wschód. Autor 
bowiem zajął  się tu bliżej, niż czyniono to zazwyczaj, sasanidzkim mocarstwem Chosroesa I, a zwłaszcza II (sprawującego  zresztą 
władzę w otoczeniu chrześcijańskich nestorianów); po czym ukazał Jak długotrwała, ponad półwieczna zmałymi przerwami wojna 
(540-629), doprowadziła do klęski Persów, do ogromnych strat terytorialnych Bizantyńczyków i do triumfu  Arabów. 

Tę znakomitą  historyczną  fabułę  przeplatają,  ciekawe same w sobie, ale zaopatrzone w większości w błędne podpisy 
ilustracje, za co w części odpowiada autorka ich wyboru Georgina B r u c k n e r , a w części zaniedbanie polskich edytorów. 
W tej dziedzinie, w czasie, jaki upłynął  między datami wydania angielskiego i polskiego książki  Browna, ukazało się wiele 
opracowań zabytków późnoantycznych; odbyły się dwie światowe wystawy w 1977/78 w Nowym Jorku (Age of  Spirituality, 
katalog z 1979 r.) i w 1983/84 we Frankfurcie  nad Menem (Spätantike und frühes  Christentum z szeroko i wnikliwie 
opracowanym katalogiem); zebrało się pięć kongresów międzynarodowych archeologii chrześcijańskiej w Rzymie w 1975, 
wSalonikachw 1980 i w Lyon—Genoble—Genève—Aosta w 1986r. w Bonn w 1991 r. z ich publikacjami i w Splicie w 1993 r. 
(jeszcze nieopublikowany). Poniższe poprawki są  zatem konieczne, aby nie dopuścić do utrwalenia się błędów, które wkradłyby 
się czytelnikom przy okagi tej wielce pożytecznej lektury. 

nr 1 — „Szkło złocone wprawione w krzyż" — oprawa wtórna, pierwotnie było to dno czarki z portretem rodzinnym 
powstałym nie w wyniku zewnętrznego złocenia szkła, lecz wtopienia złotej malowanej folii  pomiędzy dwie płytki szklane, 

nr 2 — Leptis Magna,  miasto rodzinne Septymiusza Sewera leży w Libii, a nie w Tunezji. 
nr 12 — Przy tak dokładnym opisie porfirowych  posągów  Tetrarchów weneckich, należałoby wspomnieć nie tyle, że 

uchodzili za krzyżowców, ile że to właśnie krzyżowcy złupili te rzeźby z Konstantynopola. 
nr 22 — Secundus (nie Secunda) i Proiecta, para nowożeńców rzymskich z połowy IV w. nie tylko „może", lecz na pewno 

byli chrześcijanami, zgodnie z inskrypcją:  Secunde  et Proiecta vivatis in Christo  umieszczonej na ich srebrnej szkatułce ślubnej 
poniżej wizerunku nagiej Wenus. 

nr 36—Portret zmarłej pochodzi z katakumb Jordanów, inaczej św. Aleksandra, a nie Vigna  Massimo,  leżących  zresztą  przy 
tej samej via Salaria  Nuova. 

nr 39 — Przedstawiona scena cudu Chrystusa to wskrzeszenie Łazarza, a nie cudowne uzdrowienie, chyba że potraktuje się 
śmierć jako ciężką  chorobę. 

nr 42 — „modlący  się neofita"  jest modlącą  się kobietą  tzn. orantką,  której duszę zbawił nie „duchowy intelektualista" lecz 
Chrystus, gdyż sarkofag  ten jest chrześcijański ze scenami chrztu Chrystusa i cyklu Jonasza. 

nr 46 i 47 — Malowidła ze scenami uczt nagrobnych są  błędnie datowane, nie jest to Ш w.; scena z katakumb św. Piotra 
i Marcellina pochodzi z połowy IV w., a scena z katakumb Priscilli z początku  IV w. 

nr 64 — Przedstawiona brązowa  głowa z Palazzo Conservatori odnosi się do samego Konstantyna, a nie jego syna 
Konstancjusza П. 

nr 72 —Określenie ikony ze św. Menasem i Chrystusem jako malowidła z Bawit jest o tyle błędne, iż w Bawit odkryto wiele 
malowideł ściennych; czytelnik mógłby wyciągnąć  wniosek, iż mowa tu o jednym z tych malowideł; ikona ponadto dość zgodnie 
datowana jest na VI w. 

nr 75 — Madryckie Missorium Teodozjusza Wielkiego wykonano z okazji decennali, czyli dziesięciolecia władzy cesarza, 
jest w związku  z tym dokładnie datowane na 388 r. 

nr 76 — Brodate popiersie Chrystusa z rzymskich katakumb Commodilli datowane jest na koniec IV w., a nie na połowę 
tego wieku. 

nr 82 — Mozaiki z Piazza Armerina pochodzą  z początku  IV w., a w podpisie mowa jest о VI w., wprawdzie w sposób 
ogólny; jest to informacja  myląca. 

nr 84 — Brązowy  Kolos z Barletta przypisywany jest powszechnie Marcjanowi (450-457), ostatnio także Leonowi I (457-474), 
na pewno nie Walentynianowi I z końca IV w.; nie jest „w dużym stopniu zrekonstruowany", bo w czasach nowożytnych 
wymieniono tylko cesarzowi dzidę na krzyż; ważniejsza byłaby tu informacja,  iż jest to łup krzyżowców z Konstantynopola. 

nr 89 — Brązowa,  pozłacana plakietka z hełmu z wizerunkiem prawdopodobnie króla Lombardów Agilulfa  została 
znaleziona w Val di Nievole; przechowywana we Florencji w Muzeum Bargello, podano zaś w podpisie Turyn. 

nr 90—Przedstawiona mozaika mieści się w bazylice eufrazjańskiej  w Poreć (Parenzo), co należałoby podać przed płw. Istria. 
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nr 96 — Grobowa Stella młodej karmiącej  matki — chrześcijanki przedstawia najprawdopodobniej właśnie zmarłą,  a nie 
Matkę Boską. 

nr 112 — Mozaika ze św. Demetriosem z bazyliki mu poświęconej datowana jest na połowę, a nie początek  VII w. 
nr 116 — Relikwiarz tzw. Pepina Akwitańskiego datowany jest obecnie na 1000 r. 
nr 123 — Określenie „krzyż bez ukrzyżowanego" w stosunku do crux gemmata  z mozaiki apsydialnej w S. Apollinare in 

Classe jest niefortunne,  gdyż w centrum krzyża umieszczono głowę Chrystusa, wprawdzie nie jest to przedstawienie Jego męki na 
krzyżu, lecz Jego zwycięstwa; sam Chrystus jest tu obecny. 

Jeszcze jeden mankament dotyczy wszystkich podpisów: nie podają  one w większości, gdzie przechowywane są 
przedstawiane zabytki ruchome, tak jak szkoda, że sam autor nie podał odsyłaczy źródłowych przy cytatach, co wcale nie 
obciążyłoby  opracowania aparatem naukowym, a byłoby cenną  wskazówką  dla zainteresowanych. 

Mimo tych ubocznych wobec tekstu sprostowań warto podkreślić, iż książka  Browna bardzo jest warta lektury. Przybliża 
ona nam sugestywnie mało znany świat, w którym tkwią  korzenie naszej kultury chrześcijańskiej, odr odzeniowej i oświeceniowej, 
prowokując  i pobudzając  do zastanowienia się nad tyglem dziejów Europy. 

Elżbieta  Jastrzębowska 

Bernard von Hildesheim and das Zeitalter der Ottonen. Katalog der Ansstellnng Hildesheim 1993. 
Herausgegeben von Michael Brand t und Arne E g g e b r e c h t . Wissenschaftliche  Beratung Hans 
Jakoh S c h u f f e l s  (Dom- und Diözesanmuseum Hildesheim; Roemer-und Pelizaeus-Museum), Bd. 
1-2, Bernward Verlag Hildesheim, Verlag Philipp von Zabern Mainz am Rhein 1993,4°, s. 524 645. 

W związku  z tysiącleciem  biskupiej konsekracji (151993) jednego z najświetniejszych przedstawicieli episkopatu niemieckiego 
doby ottońskiej, magister  regis (Ottona III) według wyrażenia Thietmara, Bernwarda z Hildesheimu (993-1022), z inicjatywy władz 
miej skich Hildesheimu oraz tamtejszej diecezji, za pomocą  wielu innych instytuqi i gremiów, a pod patronatem honorowym samego 
prezydenta RFN, doszła do skutku wystawa historyczna, która postawiła sobie niebagatelne zadanie przedstawienia—poprzez 
postać i działalność wymienionej osobistości—miejsca Hildesheimu, Saksonii i Niemiec w dziejach Europy, Kościoła przełomu 
pierwszego i drugiego tysiąclecia.  Ponieważ nieco wcześniej (1991) tysiąclecie  śmierci cesarzowej Teofano  dało asumpt podobnym 
inicjatywom1, można stwierdzić, że doba władców z dynastii saskiej, dotąd  mniej uprzywilejowana w sensie wystawienniczym, 
została jak gdyby dowartościowana i przedstawiona do bardziej czy mniej świadomej refleksji  szerszych warstw zainteresowanych 
historią  własnego kraju i Europy mieszkańców Niemiec. Zgodnie z niezłomną  tradycją  tego rodzaju naukowych przedsięwzięć2, 
również wystawie hildesheimskiej poświęcona została dwutomowa gruntowna publikacja, niczym nie ustępująca  poprzedniczkom, 
jeżeli chodzi o koncepcję i poziom merytoryczny, wyprzedzająca  niektóre z nich natomiast pod względem okazałości formy. 

Tom pierwszy to zbiór rozpraw i artykułów naukowych ilustrujących  różne aspekty życia i działalności Bernwarda oraz 
różne dziedziny współczesnej mu rzeczywistości, natomiast tom drugi to katalog samej wystawy. Układ treści części pierwszej 
i katalogu jest identyczny, wiążąc  je ściśle ze sobą.  Materiał podzielono na 9 grup tematycznych: I. Vita Bernwardi episcopi 
(biografia),  П. Seniores mei (cesarzowie — władcy Niemiec), Ш . Summi pontifices  (papieże i papiestwo), IV. Magistri et 
confratres  (episkopat), V. Terrena vagatio (ta grupa jest mniej jednorodna; obok przedstawienia Italii i Francji — dwóch krajów 
poza Niemcami, do których datarł Bernward, znalazły się tu eksponaty i prace dotyczące  obcych wpływów na sztukę i literaturę 
saską),  VI. Saxonia, VII. Bennopolitanae ecclesiae inthronizatus (biskupstwo hildesheimskie), VIII. Nova Dei ecclesia (treść 
zazębia się z grupą  poprzednią;  chodzi przede wszystkim o religijne i architektoniczne znaczenie pontyfikatu  samego Bernwarda), 
IX. Sanctus (kanonizacja 1192/1193 i kult św. Bernwarda). 

Na tom I, oprócz zwykłych w publikacjach tego rodzaju elementów, jak: wykazy protektorów, członków kuratorium wystawy 
(m.in. Piotr S k u b i s z e w s k i ) , muzeów i instytucji, które użyczyły eksponatów (tutaj także Muzeum Archidiecezjalne 
w Gnieźnie), osób które udzieliły poparcia lub pomocy organizatorom, a także autorów rozpraw i artykułów w katalogu (s. 17, tutaj 
także rozwiązanie  syglów widniejących  pod artykułami wП tomie publikacji), wreszcie—ekipy, która przygotowała samą  wystawę, 
złożyło się 40 rozpraw, dodatek kartograficzny  (6 opracowanych specjalnie map od Saksonii z terenami przyległymi około 1000 r. 
poprzez biskupstwo hildesheimskie po wybraną  parafię,  zawsze z odpowiednim komentarzem), oraz obszerna (s. 493-522) bibliografia. 

Hans Jakob S c h u f f e l s ,  Bernward Bischof  von Hildesheim. Eine biographische Skizze (s. 29-43), stara się — w miarę 
możliwości źródłowych (nie są  one w przypadku Bernwarda zupełnie nikłe) uchwycić różne (polityczna, duszpasterska, twórcza) 
dziedziny aktywności tej postaci. Polityczne i kościelno-polityczne aspekty zdominowały artykuły: Josefa  F 1 e с к e n s t e i -
n a, Das Kaiserhaus der Ottonen (s. 47-62); Gerda T e 11 e n b a с h a, Zur Geschichte der Päpste im 10. und früheren  11. 

1 Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens, um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift  dés Kölner Schnütgen-Museums zum 1000: 
Todesjahr der Kaiserin. Hg.v. Anton von E u w u. PeterS с h г e i n e r. Bd. I-II, Köln 1991 (łącznie niemal850 stron in IVD); Die Begegnung des Westens mit dem Osten. 
Kongressakten des 4. Symposions des Mediävisten Verbandes in Köln 1991 aus Anlass dès 1000. Todesjahres der Kaiserin Theophanu, hg.v. Odilo E n g e l s u. P. 
S e h r e i n er, Sigmaringen 1993; Kunst im. Zeitalter der Kaiserin Theophanu. Akten des Internationalen. Colloquiums veranstaltet vom Schnütgen-Museum Köln: 
13.-15. Juni 1991, hg.v. A. von E u w u. P: S о h r e i n e r, Köln 1993. 

2 Mam na myśli1 zwłaszcza wystawę o Hohenstaufadi  w Stuttgarcie (1977) i jèj : pięciotomowy katalog (Die Zeit der Staufei);,  późniejszą o" kilka- làt wystawę 
poświęconą Wittelśbachom w Monachium i innych miastadi Bawarii: Wystawaw Spirze 1992 r: poświęcona dynastiisalickiej zaowocowala nie tylko pięknym katalopem 
(Das Räch der Salier 102<M125); lecz stanowiła fragment  szeroko zatotąoagdririalnoto w y d a ^ c z ^ w Sigmaringen); liczącej jiiż wiele 
tomów publikacji dotyczących Salijczyków i ich epoki w dziejach Rzeszy i Europy. 


