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Praca wydana jest solidnie, jej wartość podnoszą  liczne ilustracje (kolorowe i czarno-białe) oraz wkładki (tablice 
genealogiczne i mapy). Jedynie czasami zdarzają  się literówki lub też błędny zapis bibliograficzny.  Niestety, praca została 
napisana trudnym językiem. Długie zdania czasami uniemożliwiają  zrozumienie ich sensu. 

Jacek Wiesiołowski, recenzując  pracę Włodzimierza Dworzaczka o hetmanie Janie Tarnowskim, stwierdził, że „zamie-
rzeniem Autora [było] napisanie pracy wyjaśniającej  fenomen  polskiego możnowładztwa [...] w monografii  o Tarnowskich 
zamieszczone są  tak pożądane  materiały do skonstruowania grup odniesienia, które będą  pomocne przy pisaniu następnej 
pracy przedstawiającej  dzieje możnej rodziny polskiej w późnym średniowieczu czy w czasach Odrodzenia... [badania takie 
pozwolą]  stwierdzić prawidłowości procesu historycznego, wykryć zależności, postawić nowe hipotezy. Umożliwi im to 
właśnie monografia  Tarnowskich Włodzimierza Dworzaczaka i zgromadzone w niej materiały"17. Podobne zdanie można 
wyrazić o książce  Janusza Kurtyki. Dzięki monografii  rodziny Tęczyńskich coraz lepiej rozumiemy znaczenia możnowładz-
twa w ówczesnej państwie, a co za tym idzie, pełniejszy jest obraz dziejów Polski w późnym średniowieczu. 

Trudno byłoby rozważać dokładnie wszystkie ustalenia J. Kurtyki. Jego praca jest wielowątkowa  i przynosi nowe 
spojrzenie na wiele zagadnień związanych  zarówno z wielką  polityką,  jak i życiem codziennym możnych małopolskich. 
W niniejszej recenzji skoncentrowałem się jedynie na kilku zagadnieniach poruszonych przez Autora, które wydają  się 
szczególnie ważne, a równocześnie wywołują  polemikę. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że otrzymaliśmy książkę 
znakomitą.  Książka  ta jest jedną  z najlepszych prac, jakie powstały w ostatnich latach na temat średniowiecznej Polski. 
Niewątpliwie  powinna się ona znaleźć w podręcznej biblioteczce każdego mediewisty. Nie ze wszystkimi ustaleniami i pro-
pozycjami badawczymi Autora można się zgodzić. Jest jednak rzeczą  oczywistą,  że książki  wybitne wywołują  polemikę. 
Niektóre z poruszanych wyżej zagadnień nie odnosiły się zresztą  bezpośrednio do książki,  ile zostały przez nią  sprowoko-
wane (dotyczy to zwłaszcza rozważań nad modelem monografii  rodzinnej). Sprowokowanie owych rozważań jest jeszcze 
jedną  zasługą  J. Kurtyki18. 

Piotr Węcowski 
(Warszawa) 

Medieval  and Renaissance Scholarship.  Proceedings  of  the Second  European Science Founda-
tion Workshop  on the Classical  Tradition  in the Middle  Ages and the Renaissance (London, 
The  Warburg  Institute,  27-28 November  1992), ed. Nicholas M a n n , Birger M u n k O l s e n 
(Mittellateinische Studien und Texte, hrsg. von Paul Gerhard S c h m i d t, t. 21), E. J. Brill, 
Leiden-New York-Köln 1997, ss. XII, 267. 

Badania nad dziejami tradycji tekstowej autorów starożytnych — greckich i rzymskich należą  do jednej z lepiej rozwi-
niętych dziedzin w studiach nad antykiem. Na tym polu pracują  już od kilku pokoleń badacze różnych specjalności — 
filolodzy,  historycy, historycy sztuki, historycy filozofii  i inni, a także różnych okresów — starożytnicy, mediewiści i neola-
tyniści, ale ten wysiłek i osiągnięcia  bynajmniej nie przysłaniają  nowych potrzeb i dalszych możliwości badawczych. Z nich 
też zrodziła się w 1991 r. inicjatywa European Science Foundation zorganizowania serii trzech warsztatów i końcowego 
sympozjum poświęconych zagadnieniom pod wspólnym tytułem: The  Classical  Tradition  in the Middle  Ages and  the Renais-
sance. Z zaplanowanych na trzy lata spotkań pierwsze odbyło się we Florencji w 1992 r. i dotyczyło pojęcia i form  recepcji 
tekstów klasycznych. Materiały z tej dyskusji zostały opublikowane w 1995 r. (The  Classical  Tradition  in the Middle  Ages 
and  the Renaissance. Proceedings  of  the First  European Science Foundation  Workshop  on the Reception of  Classical  Texts,  ed. 
by C. Leonardi, B. M. Olsen, Spoleto 1995). Obecny tom jest rezultatem drugich warsztatów, które odbyły się w Londynie 
w 1992 r. Ich problematyka zgodnie z tytułem („Medieval and Renaissance Scholarship") w całości była poświęcona filolo-
giczno-historycznym studiom nad autorami antycznymi prowadzonym w okresie średniowiecza i renesansu. Taki zakres 
tematyczny mają  też wydane materiały, którym, co trzeba z uznaniem podkreślić, została nadana bardzo staranna oprawa 
edytorska, łącznie  z użytecznym materiałem ilustracyjnym. 

Zgodnie z formułą  warsztatów autorzy artykułów (są  to bowiem znacznie poszerzone wersje referatów)  skoncentro-
wali swoją  uwagę na średniowiecznych komentarzach do dzieł starożytnych. Zasadnicze przyczyny podjęcia dyskusji nad 
tym zagadnieniem wyjaśnił we wstępie do publikacji Birger Munk Olsen, którego zdaniem w badaniach nad dziejami 
krytyki tekstu w okresie średniowiecza i renesansu nadal pozostaje wiele kwestii do wyjaśnienia. Do tych lepiej poznanych 
należy przede wszystkim mechanizm tworzenia rękopiśmiennych kopii, w tym zjawisko powstawania przekazów kontami-
nowanych, tak bardzo dziś utrudniających  rekonstruowanie tekstów autentycznych. Nie wiadomo natomiast do jakiego 
stopnia kopiści i korektorzy byli zdolni do dokonywania poprawnych emendacji. Dotychczas na temat możliwości poznania 

Wydaje się, że nici ówczesnej polityki prowadziły do stołecznego grodu. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pierwsi Jagiellonowie przebywali 
w Krakowie bardzo rzadko. Może właśnie to było przyczyną  zaniechania przez ostatnich Jagiellonów regularnych objazdów po terenie swego państwa? 
1 7 Kwart. Hist. 94 [właściwie: 93], 1986, s. 496. 
1 8 Praca J. Kurtyki doczekała się już recenzji T. Jurka na łamach Kwart. Hist. 105, 1998, s. 129-132. Książka  ta była również przedmiotem dyskusji 
w Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 14 XII 1998 r. (z wprowadzeniem do dyskusji J. Wroniszewskiego). 
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tego zjawiska panowała opinia sceptyczna, w której dużą  rolę w tworzeniu emendacji, a właściwie koniektur przyznawano 
tradycji, a nie intelektualnym zdolnościom twórców kopii. B. Munk Olsen przekonuje jednak, że warto podjąć  trud zbada-
nia tego obszaru aktywności pisarskiej, ponieważ współcześni edytorzy w swoich pracach na ogół nie zwracają  uwagi na 
naturę wariantów, dla części których przyczyną  powstania mogą  być, z reguły anonimowe, próby poprawiania tekstu. 
Szczególną  uwagę powinny zwracać teksty z wcześniejszego średniowiecza, gdyż w dziejach krytyki tekstu ten okres jest 
znacznie słabiej poznany; większe zainteresowanie jak dotąd  budziła wiedza i umiejętności filologiczne  humanistów, poczy-
nając  od Petrarki. 

Ruth Webb w artykule otwierającym  ten zbiór, jako jedyna z autorów zajęła się komentarzem funkcjonującym  na 
obszarze literatury grecko-bizantyńskiej (Greek  grammatical  glosses and  scholia; the form  and  function  of  a late Byzantine 
commentary, s.1-17). Za przedmiot swoich studiów obrała komentarz gramatyczny z końca XIII lub początku  XIV w., 
który został napisany przez znanego bizantyńskiego filologa  Manuela Moschopulosa (ur. ok. 1265 r.) do dzieła Filostrato-
sa Starszego Eikones.  Autorka dokonała skrupulatnego porównania komentarza z tekstem głównym oraz innymi dziełami 
służącymi  do nauki gramatyki. Z uwagi na formę  wyróżniła glosy i komentarz interlinearny, komentarz marginalny i tzw. 
listy słów. Wszystkie je następnie szczegółowo zanalizowała z uwagi na treść, sposób objaśniania i funkcje.  Ustalenia te 
pozwoliły stwierdzić, że komentarz Moschopulosa nie miał charakteru interpretującego  tekst Filostratosa, lecz używał 
pojedynczych słów i zwrotów wyjętych z kontekstu do zilustrowania ogólniejszych kwestii. Porównanie z innymi tekstami 
gramatycznymi pozwoliło Autorce sformułować  tezę o jego szkolnym przeznaczeniu. 

Pozostałe artykuły omawianego zbioru są  już poświęcone licznie występującym  w średniowieczu komentarzom do 
autorów łacińskich. Claudia Villa zainteresowała się komentarzem jako gatunkiem twórczości pisarskiej i jego wpływem na 
rozwój literatury narodowej (I commenti ai classici fra  XII  e XV  secolo, s. 19-32). Dało to jej okazję do sformułowania 
ogólniejszych uwag na temat funkcjonowania  komentarzy w średniowieczu. Zwróciła uwagę na szczególnie liczną  produk-
cję komentarzy od XII w. Równolegle z tym ilościowym zjawiskiem nastąpiła  też zmiana ich funkcji,  bowiem coraz częściej 
pełniły one rolę interpretacyjną,  zwłaszcza jeżeli chodzi o terminologię i pojęcia z zakresu teorii literatury. Wśród artyku-
łów o tematyce latynistycznej najwięcej uwagi poświęcono komentarzom do poszczególnych autorów rzymskich. Yves-
-François Riou omówił tradycję rękopiśmienną  komentarzy do Trenecjusza, dając  systematyczny przegląd  ich wersji (Les 
commentaires médiévaux  de  Térenece,  s. 33-49), a Karsten Friis-Jensen zajęła się średniowiecznymi komentarzami do 
Horacego, bardziej szczegółowo analizując  jego Ody  (Medieval  Commentaries  on Horace,  s. 51-73). Z kolei Violetta de 
Angelis obszerne studium poświęciła komentarzom do największego dzieła Stacjusza — Tebaidy  (I  commenti medievali  alla 
Tebaide  di  Stazio:  Anselmo di  Laon, Goffredo  Babione, Ilario  d'Orléans,  s. 75-136). Na szczególną  uwagę zasługuje w nim 
rozbudowana część wstępna, w której Autorka czyni wnikliwe rozważania nad charakterem i techniką  tworzenia średnio-
wiecznych komentarzy. 

Dwa dalsze artykuły podejmują  podobny problem, dotyczacy występowania w rękopisach dzieł autorów łacińskich 
komentarzy tworzonych w językach narodowych. Klaus Siewert (Vernacular  Glosses and  Classical  Authors, s. 137-152) na 
przykładzie glos w języku staroniemieckim (althochdeutschen  Glossen) kładzionych obok komentarzy łacińskich, stara się 
przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie o ich rolę w recepcji literatury rzymskiej. Interesuje go więc jacy autorzy byli 
komentowani w języku niemieckim i jaką  rolę pełniły te glosy. Z rozpoznanego dotychczas materiału źródłowego — oko-
ło 1300 rękopisów i około 250 tys. glos niemieckich Autor ustalił listę 14 pisarzy klasycznych najczęściej w ten sposób 
czytanych. Otwierają  najbardziej znany w średniowieczu poeta rzymski Wergiliusz (36 rękopisów, ok. 6000 glos), a dopiero 
daleko po nim następują  Horacy (dla porównania 21 rękopisów, ok. 300 glos), Persjusz, Juwenalis i inni. Bardziej szczegó-
łowe problemy recepcji zostały już zbadane w odniesieniu do twórczości Horacego. Na tym przykładzie Autor stara się 
pokazać możliwości badań zarówno jeżeli chodzi o dzieje recepcji (czas i ośrodki pisarskie), jak również funkcje  glos 
niemieckich w porównaniu do komentarzy łacińskich. Obserwacje te w niewątpliwy  sposób uzupełniają  dotychczasowe 
kierunki badań nad recepcją  literatury antycznej w średniowieczu. Autor w konkluzji postuluje podjęcie systematycznych 
studiów nad zjawiskiem komentarzy w językach narodowych. Problematyką  tekstów tworzonych w tych językach zajął  się 
także Alastair J. Minnis. W swoim artykule (Latin  to Vernacular:  Academic  Prologues  and  the Medieval  French  Art of  Love, 
s. 153-186) zaprezentował badania nad drogami, którymi przeszły niektóre zwroty z łacińskich accessus ad  auctores do 
średniowiecznych tekstów francuskich.  Interesowały do przede wszystkim wprowadzenia do Owidiusza, który będąc  „eks-
pertem" w sztuce miłości (zarówno tej legalnej, małżeńskiej, jak i tej figlarnej),  zyskał sobie dużą  popularność, wychodzącą 
daleko poza krąg  szkolnych komentatorów. Autor starannie śledzi glosy i komentarze starofrancuskie,  starając  się w nich 
odczytać oczekiwania i potrzeby średniowiecznych odbiorców rzymskiego poety. 

Inaczej na problematykę komentarzy spojrzał Paul Gerhard Schmidt, który podjął  badania nad średniowieczną  litera-
turą  pseudoklasyczną  (Pseudoantike  Literatur  als philologosches  Problem in Mittelalter  und  Renaissance, s. 187-195). Czę-
stym zjawiskiem w okresie średniowiecza było tworzenie dzieł o fałszywej  atrybucji, które były przypisywane dobrze zna-
nym autorom klasycznym, szczególnie Cyceronowi, Owidiuszowi i Senece. Artykuł ten stanowi zaledwie krótkie wprowa-
dzenie do obszernego tematu badań, a uwaga w nim została skoncentrowana na problemie rozpoznawania autorstwa przez 
średniowiecznych i renesansowych filologów  i wydawców. 

Wzorem materiałów z pierwszych warsztatów także na końcu tego tomu została zamieszczona bibliografia,  obej-
mująca  piśmiennictwo o tematyce zakreślonej w czasie dyskusji w Londynie (K. Friis-Jensen, B. Munk Olsen, O. L. Smith: 
Bibliography  of  Classical  Scholarship  in the Middle  Ages and  the Early  Renaissance (9th  to 15th Centuries),  s. 197-259). Warto 
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przypomnieć, że w poprzednim tomie dotyczyła ona niektórych aspektów funkcjonowania  tradycji rękopiśmiennej literatu-
ry klasycznej, takich jak rozprzestrzenianie się tekstów, tworzenie wyciągów  (epitomizacja) oraz dokonywanie przekładów 
(P. Petitmengin, B. Munk Olsen: Bibliographie  de  la réception de  la literature  classique de  IXe  au XVe  siècle, w: The  Classical 
Tradition  in the Middle  Ages and  the Renaissance). Teraz została ona uzupełniona o piśmiennictwo dotyczące  dziejów 
krytyki tekstu, komentarzy i zagadnień autorstwa. W sumie autorom udało się zebrać blisko tysiąc  prac obejmujących 
zarówno literaturę grecką,  jak i rzymską.  Z uwagi na duże rozproszenie tego rodzaju piśmiennictwa w licznych czasopi-
smach i pracach zbiorowych przydatność informacyjna  tej bibliografii  jest trudna do przecenienia. 

Zebrane w tym tomie materiały adresowane są  głównie do badaczy literatury klasycznej, ale z oczywistych względów 
faktyczny  krąg  odbiorców jest znacznie większy. Należą  do nich przede wszystkim badacze kultury piśmiennej średniowie-
cza, na obszarze której dokonywało się komentowanie autorów antycznych. Opublikowane referaty,  choć kładą  nacisk na 
aspekty filologiczne,  przynoszą  także ogólniejsze spostrzeżenia na temat różnych zjawisk występujących  w praktyce śred-
niowiecznej piśmienności. 

Piotr Dymmel 
(Lublin) 

Hexen  und Hexenprozesse  in Deutschland,  hrsg. Wolfgang  B e h r i n g e r , Deutscher Taschen-
buch Verlags, München 1993, ss. 524. 

Wydawnictwo Deutscher Taschenbuch Verlag zdecydowało się w serii wydawniczej „Dokumente" wznowić wydany 
w 1988 r. zbiór tekstów źródłowych dotyczących  magii oraz procesów o czary. Nowe wydanie zostało oczywiście poprawio-
ne i znacznie uzupełnione. Pierwsza edycja Hexen  przeszła w Polsce bez należnego odzewu, a przecież dla badaczy społe-
czeństwa, kultury i prawa wczesnonowożytnego pozycja ta ma kapitalne znaczenie, zważywszy szczególnie na ubóstwo 
polskiego rynku wydawniczego. Należałoby zatem zasygnalizować i przedstawić zawartość tej publikacji. 

W. Behringer od początku  swej działalności naukowej zajmował się problematyką  prześladowania czarownic. Znalazło 
to wyraz w temacie jego dysertacji: Hexenverfolgung  in Bayern. Volksmagie,  Glaubenseifer  und  Staatsräson  in der  Frühen 
Neuzeit  (1987). Miał więc świadomość olbrzymiego rozproszenia źródeł, uniemożliwiającego  stworzenie pełnego, spójnego 
obrazu zjawiska. 

Jedynym poważnym zbiorem tekstów źródłowych, zajmującym  się problematyką  czarów, była publikacja J. Hansena, 
Quellen und  Untersuchungen  zur Geschichte des  Hexenwahns  und  der  Hexenprozesse  im Mittelalter  (Bonn 1901). Ze względu 
na swoją  unikatowość, pozycja ta była wielokrotnie wznawiana i ciągle  cieszy się nie malejącą  popularnością.  Inne wydaw-
nictwa źródłowe były przeważnie drobnymi zbiorami dokumentów ograniczonymi w swoim zasięgu terytorialnym. Nie 
dawały one zatem pełnego obrazu zjawiska. 

Praca J. Hansena mimo swej doniosłości obejmowała jednak tylko czasy średniowiecza. Ostatnie przytaczane przezeń 
dokumenty pochodzą  z lat 1575-1585. Istniała zatem oczywista potrzeba kontynuacji tego dzieła. Książka  W. Behringera 
jest właśnie próbą  takiej kontynuacji, ograniczoną  jednakże do terytorium Niemiec (w kulturowym rozumieniu tego poję-
cia). Ograniczenie to jest zaproszeniem dla historyków z innych krajów do podjęcia podobnej pracy na własnych terenach. 

Procesy czarownic na terenie Rzeszy były bardziej intensywne niż w innych częściach Europy. Szacuje się, że w Niem-
czech spalono najwięcej osób oskarżonych o czynienie szkodliwych czarów i zawarcie paktu z diabłem. W epoce wielkiego 
polowania na czarownice opinia społeczna na temat rzeczywistego istnienia magii i zagrożeń płynących  z jej strony była 
spolaryzowana. Z tego właśnie powodu obfitość  i różnorodność źródeł z terenu Niemiec tyczących  problemu jest tak 
wielka. Kiedy i gdzie miały miejsce największe niemieckie procesy przeciw czarownicom, jakie były zarzuty i pytania 
inkwizytorów, w jaki sposób ukształtowała się humanistyczna opozycja przeciw prześladowaniom? Odpowiedzi na te i wie-
le innych pytań znajdują  się w źródłach cytowanych przez W. Behringera. 

Nadał on swojej pracy jasną  i przejrzystą  strukturę — źródła zostały pogrupowane w siedmiu rozdziałach: 1. Magia 
ludowa i jej zwalczanie przez Kościół i państwo; 2. Inkwizycja w Niemczech — początki  prześladowań; 3. Mentalność i jej 
przemiany — prześladowania czarownic w latach 1562-1580; 4. Szczytowy okres prześladowań — lata 1585-1630; 5. Skład-
niki procesu — podejrzenie, oskarżenie, tortury, wyrok; 6. Krytyka i krytycy prześladowania czarów; 7. Czarownice i ich 
prześladowanie jako przedmiot literatury — próby wyjaśnienia zjawiska. 

Źródła zebrane w Hexen  są  wyjątkami  z średniowiecznych i nowożytnych kronik, roczników, normatywnych aktów 
prawnych, akt sądowych  kościelnych, miejskich i wiejskich, traktatów naukowych i teologicznych oraz ówczesnej publicy-
styki. Znajdziemy w publikacji W Behringera fragmenty  m.in.: Germanii Tacyta, alzackiej Legenda  aurea, De doctrina 
christiana Augustyna, licznych bulli papieskich, począwszy  od instrukcji misyjnej Grzegorza I z 601 r., Młota  na czarownice, 
praw Karola Wielkiego z lat 775-790, Zwierciadła  Saskiego  i Szwabskiego,  Constitutio  criminalis Carolina,  ordynacji miej-
skich — Bambergu, Norymbergi, Berna, Trewiru, Fuldy i in. Swoje miejsce w książce  mają  także fragmenty  dzieł ówczes-
nych uczonych, teologów, prawników, np.: J. Hartlieba Buch aller  verbotenen Kunst,  Unglaubens  und  Zauberei  (1456); 
U. Tenglera Der neu Layenspiegel  (1511); T. Paracelsusa De occulta philosophia (1531); A. v. Nettesheima De vanitate 
scientarum (1531): J. Weyera De preastigiis  daemonum  (1586); J. Bodina De daemonomania  magorum (1580); N. Remigiusa 


