


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

Hieronim, Augustyn, Orozjusz) oraz dziedzictwo myśli hel-
lenistycznej dostępnej średniowieczu poprzez niektóre dzieła 
łacińskich autorów późnej starożytności (Makrobiusz i Marcjan 
Kapella). W części drugiej przedstawione zostało kształtowanie 
się syntezy geografii  antycznej i chrześcijaństwa w dziełach, 
które najsilniej oddziaływały na średniowieczną  wiedzę o świe-
cie przynajmniej do Х1П w. włącznie  (Kasjodor, Izydor 
z Sewilli, Beda Czcigodny), oraz główne etapy późniejszej 
geografii  wcześniejszego średniowiecza: „pod piętnem Rzymu" 
pozostające  wczesne średniowiecze - od Karolingów do reformy 
Kościoła w XI wieku; symbolizm XII w. i wczesne krucjaty; 
wiek XIII — „summy" geograficzne  w piśmie i obrazie. 

W ХШ w. w rezultacie wypraw krzyżowych oraz wymuszo-
nego na Zachodzie kontaktu ze światem mongolskim, a także na 
skutek przyczyn wewnętrznych (rozwój scholastyki i recepcja 
przyrodniczych pism Arystotelesa), coraz wyraźniejsze stawały 
się pęknięcia w trwającym  właściwie przez 1000 lat „rzyms-
ko-chrześcijańskim" obrazie świata. Przełomowym stuleciem 
były jednak, zdaniem Autorki, lata 1350-1450, okres przełamy-
wania się „starego i nowego w kartografii  uniwersalnej". 

Po trzech częściach, w których Autorka w sposób genety-
czny rozpatrzyła ewolucję poglądów  na krańce Ziemi od 
biblijnej i antycznej starożytności do przedednia Odrodzenia, 
w dwóch kolejnych częściach spróbowała ona ujęcia prob-
lemowego. Część czwarta zbiera, najpierw w zestawieniu 
tabelarycznym, następnie opisowym, w jeden spójny obraz 
obserwacje poczynione we wcześniejszych partiach książki, 
a dotyczące  poglądów  ludzi średniowiecza na wschodnie, 
zachodnie, północne i południowe krańce ekumeny. Następnie 
przyjrzała się Autorka (prawda że bardzo syntetycznie) samej 
ekumenie, owej trzyczęściowej „wyspie kontynentalnej", oraz 
teologicznym aspektom wyobrażeń o peryferiach  i centrach 
naszej Ziemi. W części piątej  natomiast przedmiotem roz-
ważań jest „ekumena w kosmosie"; znajdujemy tu uwagi na 
temat wzajemnego stosunku wody i lądu  na powierzchni 
Ziemi, „czwartego kontynentu", wreszcie - teologicznych 
implikacji kosmologicznych poglądów  wieków średnich (krzyż 
- symbolicznym odpowiednikiem czwórdzielnego kosmosu). 

Monografię  A. D. von den В r i n с к e n wyposażono 
w sposób godny serii w jakiej się ukazała: w skorowidze (cytatów 
biblijnych, wykorzystanych rękopisów oraz nazw i rzeczy), 
a także w 48 czarno-białych, znakomitych technicznie, reproduk-
cji map istotniejszych do śledzenia i kontroli wywodów Autorki. 
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I. В o b a, Szent Andrâs-Zoerard: lengyel volt-e vagy 
isztriai?, Magyar Egyhâztôrténeti, Vâzlatok, t. 4,1992 
(druk: 1993), s. 5-11. 

Autor podważa panujący  powszechnie pogląd  o pocho-
dzeniu z Polski św. Andrzeja-Świerada. Za punkt wyjścia do 
postawienia odmiennej tezy posłużyły mu dwa źródła: najstatr 
szy żywot świętego autorstwa biskupa Pees, Maurycego oraz 
biografia  pierwszego króla Węgier, św. Stefana.  Napisana 
między r. 1064 a 1074 Legenda  Sanctorum  Zoerardi  et Benedi-
cti podaje, że święty Andrzej-Świerad pochodzi de  terra 
Poloniensium, zaś według większości dotrwałych do naszych 
czasów rękopisów Legendy św. Stefana:  de  terra  Poliensi. 

Badacz węgierski twierdzi, że końcówka ensis była używana 
tylko do określenia nazw miast i małych wysp, a nie nazwy kraju. 

Uważa on, że św. Andrzej-Świerad pochodzi z okolic miasta Pola 
(Pula), leżącego  w Istrii. Napoparcie swojego poglądu  wynoto-
wał ze źródeł średniowiecznych określenia dotyczące  tego miasta 
(np .fratres  de  civitate Poliensi, Polensis episcopus,fines  Polensium 
etc.). Do przytoczonych argumentów I. B o b a dorzucił 
przekaz piętnastowiecznego kronikarza Antoniego Bonfiniego, 
który w swoim dziele Rerum Hungaricarum  Decades  sive Historia 
Pannonica wywodzi św. Andrzeja-Świerada z Istrii (Dalmacji). 
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Arturo Bernai P a l a c i o s , Las obras canonicos de 
Martin de Troppau, Archivum Fratrum Praedicato-
rum, 61 (1991) s. 89-125. 

Trwa zainteresowanie twórczości Marcina z Opawy. 
Kronice wiele uwagi poświęciła A. D. von den В r i n с к e п. 
Poza omówionymi w St. Źródł. 28 (1983) s. 280-281 przez 
Jerzego Strzelczyka pracami dodać trzeba jej Studien zur 
Überlieferung  der Chronik des Martin von Troppau (Erfahrun-
gen mit einem massenhaft  überlieferten  historischen text), 
Deutsches Archiv für  Erforschung  des Mittelaltrers, 41 (1985) z. 
2, s. 460-531, gdzie przedstawiła na podstawie porównania 275 
rękopisów tego dzieła przechowywanych w bibliotekach Anglii, 
Francji, Włoch, i krajów dawnej Rzeszy (z Czechami, Szwajca-
rią  i Belgią,  ale bez byłej NRD) ich nową  klasyfikację  w VI 
grupach. 

Ostatnio podobnej pracy, choć w skromniejszym zakresie 
dokonał A.B. P a 1 а с i o s, który zadał sobie trud dokładnego 
zbadania 36 ze 121 zarejestrowanych przez T. К a e p e 11 e g o 
(Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi,v. 3, Roma 1980, 
s. 115-118) rękopisów Margarita  lub Tabula  Decreti uznawanych 
jako martiniana. Okazało się, że istnieją  dwie redakcje, a właści-
wie dwie wersje tego dzieła. Pierwsza występująca  pod tytułem 
Margarita  Decreti, zachowana w 10 ze zbadanych przezeń 
rękopisów, zawiera przegląd  materiału i indeks analityczny 
jedynie Dekretu  Gracjana bez referencji  do późniejszych zbiorów. 
Druga występująca  w 26 rękopisach pod tytułem Margarita 
Decreti et Deeretalium,  zawiera odniesienie do kolekcji dekretów 
Grzegorza IX, a także dekretów Innocentego IV, Aleksandra IV 
i Grzegorza X. Różnią  się nieco prologi obu redakcji, w obu 
jednak wersjach autor jest ten sam: frater  Matrinus  ordinis 
predictaorum  domini  pape penitentiarius  et capellanus. 

Pierwsza redakcja, a właściwie dziełko powstało zdaniem 
autora w latach 1261-1265, kiedy Marcin nie był jeszcze 
kapelanem papieskim, a jedynie penitencjarzem. Wskazuje na 
to fakt  odnotowania w niektórych przekazach tej wersji tylko 
tej jego funkcji.  Druga wersja powstawała między rokiem 
1274, a prawdopodobniej 1276 a 1278, datą  nominacji arcybis-
kupiej i śmierci Marcina. Oceniając  wartość prawniczych dzieł 
Marcina, Autor stwierdza, że opinia A. D. von den Brinćken, iż 
nie można go zaliczyć do prawników kanonistów we właści-
wym znaczeniu, gdyż nie jest on interpretatorem prawa, lecz 
jedynie praktykiem wymaga pogłębienia. Należy on bowiem 
do tych licznych kanonistów, którzy pisali dzieła potrzebne na 
codzienny użytek. Jego dzido nie jest mechanicznie sporządzo-
ną  tablicę, lecz zestawem świadomie wybranego materiału, 
pierwszą  w swoim rodzaju pomocą  praktyczną,  w której 
Marcin wykorzystał swoje doświadczenie penitencjarza. 

A. Sp. 


