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minowanych, jakie biblioteka opactwa posiadała w XI i XII w. 
Znajdują  się zatem w nim kodeksy powstałe w skryptorium 
opactwa przechowywane w Ministerialbibliothek (jest ich więk-
szość) oraz w innych zbiorach (w Zurichu, Budapeszcie, Stut-
tgarcie oraz w Staatsarchiv w Schaffhausen,  s. 63-68), a także 
niewielka grupa (s. 69-77) kodeksów przechowywanych obec-
nie w Ministerialbibliothek, ale wyprodukowanych poza opac-
twem benedyktynów z Schaffhausen. 

Oba katalogi opracowane zostały według obowiązujących 
współcześnie zasad i zaopatrzone zostały we wszystkie niezbęd-
ne konkordancje i indeksy. 

M.D. 

Jerzy Nalepa, Granice  Polski  najdawniejszej,  t. 1: 
Granica  zachodnia:  część  południowa  (Rozprawy Wy-
działu Historyczno-Filozoficznego  PAU, 68), Kra-
ków 1996, ss. 319, mapy. Zsfg. 

Wybitny językoznawca podjął  się próby zrekonstruowania 
pierwotnej granicy wpływów polskich i niemieckich między Ślą-
skiem a Łużycami, dokonując  przy okazji nowych ustaleń doty-
czących  podziałów plemiennych oraz przynależności państwo-
wej i kościelnej w X i XI w. ziem położonych nad górną  i dolną 
Nysą  Łużycką.  W pierwszej części rozważań autor zajął  się ob-
szarem nad górną  Nysą,  w tym zwłaszcza krainą  Zagozd, odpo-
wiadającą  w przybliżeniu dzisiejszej Ziemi Żytawskiej oraz te-
rytorium plemiennym Bieżuńczan z centrum w Bieżuńcu pod 
Zgorzelcem, odpowiadającym  w przybliżeniu obecnej Ziemi Zgo-
rzeleckiej. Ziemie te uznaje autor za pierwotnie związane  z Pol-
ską.  Podobnie było z obszarem nad dolną  Nysą  Łużycką,  w tym 
z terytorium plemienia Niszan, odpowiadającemu  w przybliże-
niu obecnej Ziemi Gubińskiej. Temu zagadnieniu poświęcona 
jest druga część pracy, dotycząca  sytuacji plemiennej i państwo-
wo-kościelnej między Polską  a Łużycami Dolnymi. 

Według autora ziemie nad Nysą  Łużycką  od samego po-
czątku  istnienia państwa polskiego włączone  zostały w obręb 
polskiej wspólnoty etnicznej i językowej. Pierwotna linia gra-
niczna (X/XI w.) przebiegała tu działem wodnym między Ny-
są  Łużycką  a Sprewą.  Jeszcze w 968 r. biskupstwo miśnieńskie 
sięgało w kierunku wschodnim zaledwie ok. 20 km poza Ła-
bę, opierając  się o zachodni dział wodny Czarnej Elstery. Prze-
sunięcie wschodniej granicy tego biskupstwa na Kwisę i dolny 
Bóbr było pochodną  ekspansji margrabiów miśnieńskich doko-
nywaną  kosztem ziem związanych  z Polską  lub do niej należą-
cych: Łużyc, Milska, zaodrzańskiej części ziemi Lubuskiej (Zie-
mi Gubińskiej) i zachodniego Śląska  (Ziem Żytawskiej i Zgo-
rzeleckiej). 

M.  D. 

Early  Christianity  in Central  and East Europe, ed. 
Przemysław U r b a ń c z y k (Congress of  Commis-
sion Internationale d'Histoire Ecclésiastique Com-
parée, Lublin 2-6 September 1996, Christianity in 
Central and East Europe and its Relations with the 

West and the East, red. Jerzy Kłoczowski), Semper, 
Warszawa 1997, ss. 202. 

Tom rozpoczynają  syntetyczne spojrzenia na nowe nabytki 
chrześcijaństwa uzyskane ok. 1000 r. w Europie Środkowej z punktu 
widzenia Kościoła zachodniego (Aleksander Gieysztor) i Bizan-
cjum (Jean-Claude Cheynet). Pozostałe prace poświęcone są 
chrystianizacji Europy Środkowej, Południowej i Północnej. Rolę 
Iroszkotów i ich wpływów w tym procesie ukazał John Blair. 
P. Urbańczyk zajął  się znaczeniem chrystianizacji dla społe-
czeństw pogańskich. Cmentarzyska szkieletowe jako wskaźnik 
postępów chrystianizacji omówiła Helena Zoll-Adamikowa. 
Z kolei Marco Mostert, na przykładzie Utrechtu, wskazał na 
rolę źródeł hagiograficznych  w poznaniu procesów chrystiani-
zacyjnych. 

Kolejni autorzy zajęli się chrystianizacją  Kroacji (IIvica 
Tomlejnovic), Bułgarii (Tadeusz Wasilewski), Węgrów i Węgier 
(Marianne Saghy, Istvan Baan, Adam Somorjai), Wielkich Mo-
raw (Krzysztof  Polek i Jan Steinhübel), Słowacji (Dusan Caplo-
vic), Polski (Zofia  Kurnatowska), Słowian Połabskich (Chris-
tian Lübke), Szwedów (Władysław Duczko) oraz Rusi (Svetla-
na Guzenko i Nidia Nikitenko). Trzy prace poświęcone zostały 
wybitnym postaciom związanym  z chrystianizacją  Europy Środ-
kowej: św. Wojciechowi/Adalbertowi (P. Urbańczyk), Brunono-
wi z Kwerfurtu  (Friedrich Lotter) oraz księżniczkom czeskim, 
polskim i ruskim: św. Ludmile, Dobrawie i św. Oldze (Martin 
Homza). 

M.  D. 

Ibrahim  ibn Yacqub  at-Turtushi:  Christianity,  Islam 
and Judaism  Meet  in East-Central  Europe, c. 800-
-1300 A. D. Proceedings  of  the International  Colloquy 
25-29 April  1994, Ed. by Petr Carvât, Jin Pro-
s p e c ky, Praha 1996, ss. 219, 24 tabl. 

Czytelnika, który szukałby w tej pożytecznej pracy pogłę-
bionych studiów nad tak znaną  relacją  Ibrahima z jego podróży 
do Europy Środkowej spotka zawód. Zagadnieniu temu po-
święcone są  tylko trzy przyczynki. Autor pierwszego z nich, Lu-
bos Kropacek (Ibrahim  ibn Yacqub  [In  memory of  Dr. Ivan 
Hrbek],  52-64) omówił badania nad Ibrahimem prowadzone 
w latach 1951-1983 przez czeskiego orientalistę Ivana Hrbeka. 
Autorzy drugiego, Jarmila Cihakova i Jan Zavrel (Das  Itinerar 
Ibrahim  ibn Jakubs  und  die  neue archäologischen  Endeckungen 
auf  der  Kleinseite,  65-71) porównali relację Ibrahima o Starym 
Mieście i Małej Stranie w Pradze z rezultatami prowadzonych 
tu badań archeologicznych. Wreszcie autor trzeciego, Petr Charvat 
(^ho  are Ibrahim's  „Turks"?,  72-73) wskazał na archeologiczne 
ślady kontaktów ziem czeskich z ludami wschodu, zwłaszcza 
z Chazarami i Bułgarami wołyńskimi. Poza tym Ludvik Kalus 
krótko omówił źródła arabskie do dziejów Słowian (Sources 
arabes et persones pour l'étude  de  l'histoire  médiévale  du  monde 
slave occidental,  126-139). 

Istotne znaczenie mają  natomiast prace poświęcone kilku 
przekazom źródłowym dotyczącym  kontaktów arabsko-euro-
pejskich i kultury żydowskiej. Cenne są  dwie rozprawy na temat 
listu hiszpańskiego lekarza Hasdaya b. Śaprut (ok. 905-975) 


