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do Józefa,  władcy chazarskiego (Andreas Kaplony, Routen, An-
schlussrouten,  Handelshorisonte  im Brief  von Hasday  b. Saprut 
an den  hazarischen König,  140-168 i Alexander Putik, Notes  on 
the name GBLYM  in Hasdai's  letter  to the Khagan  of  Kazaria, 
169-175). 

Problem obecność Słowian w hiszpańskiej Andaluzji w X 
i XI w., a zatem w czasach Ibrahima ibn Jakuba, omówił Ga-
briel Martinez (La  „shuc-biya" andalouse:  Les Slaves  contre les 
Arabes, 176-191). Badacz ten uważa, że zajmujący  w drugiej 
połowie XI w. jedną  czwartą  Andaluzji, stanowiący  istotną  siłę 
militarną  i polityczną  przeciwstawiającą  się afrykańskim  Berbe-
rom, książęta  Saqâliba  byli potomkami niewolników słowiań-
skich masowo osadzanych w X w. w tym rejonie, a pochodzą-
cych głównie z targów niewolniczych, odbywających  się m.in. 
w Magdeburgu i Pradze. 

Itinerarium Isaaka b. Dorbelo (t 1175?), obejmujące  Fran-
cję, Niemcy, Czechy, Morawy i Ruś, zrekonstruował na podsta-
wie jego sławnego „brewiarza z Vitry" Gérard Nahon (Isaac  b. 
Dorbelo et le „Mahzor  Vitry",  191-206). Z kolei Jirina Sedinova 
przedstawiła Life  and  language  in Bohemia as reflected  in the 
works  of  the Prague Jewish  school in the 12th and  13th centuries 
(207-216). 

Pozostałe opublikowane w zbiorze prace poświęcone są  dzie-
jom Czech oraz wpływom arabskim i orientalnymi w Europie. 
Nic nowego nie wnoszą  przeglądowe  prace poświęcone chry-
stianizacji domeny Sławnikowiców (Jarmila Justova-Princova, 
Die Christianisierung  der  Slawnikendomäne,  37-51) oraz mone-
tom czeskim do połowy XI w. (Katerina Tomkova, Bohemian 
coins in the tenth-to-twelfth  century silver hoards,  78-92) oraz 
chrystianizacji. W tej ostatniej pracy pożyteczne jest zestawie-
nie i typologia znalezisk monet (87-92). Inne prace poswięcone 
są:  motywm orientalnym w sztuce Awarów i Wielkich Moraw 
(Nad'a Profantova,  To  centra; Asia and  beyond:  Oriental  motifs 
in the applied  arts of  the late Avar and  Great Moravian  epochs 
(8th-9th  century, 14-25)), monetom arabskim w Środkowej i Pół-
nocnej Europie (Vlatimil Novak, Evidence  of  the Islamic  coins 
in early medieval  Middle  and  North  Eastern  Europe, 74-77) oraz 
szkłu arabskiemu odkrywanemu w średniowiecznych Czechach 
(Eva Cerna, Islamisches  Glas in mittelalterlichen  Böhmen, 103-106). 
Nina Bozantova zajęła się problemem Romanesque and  early 
Gothic silk  textiles  from  Czech sources (93-102) a Danièle Ian-
cu-Agou (Du  petit commerce des  épices et des  textiles  des  Juifs 
provençaux (fin  de  XVe  s.) au trafic  lainier et au marché du  drap 
des  Néophytes  aixois (débuts  XXVI  s.), 107-114) omówił późno-
średniowieczny handel tekstyliami i przyprawami prowadzony 
przez Żydów prowansalskich. Zapożyczeń terminologicznych z ję-
zyków wschodnich dotyczy praca Hany Sedinovej (Terminologie 
latine médiévale  de  minéralogie  et langues orientales,  115-125). 

M.  D. 

Joachim Ehlers , Der wundertätige  König  in der  mo-
narchischen Theorie  des  Früh-  und Hochmittelalters, 
w: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter  und Neu-
zeit.  Festschrift  für  Peter  Moraw  (Historische For-
schungen, Bd.67), Duncker & Humblot, Berlin 2000, 
s. 3-19. 

Mogło by się wydawać, że po liczącej  już prawie 80 lat, 
a przed kilkoma laty wreszcie przetłumaczonej na język polski 

monografii  Marca Blocha, Les rois thaumaturges  (Strasbourg 
1924, tłum. polskie 1998), oraz rozprawce Franka Barlowa, The 
King's  Evil  („English Historical Review" 95,1980, s. 3-27), wszyst-
ko już zostało powiedziane na temat przypisywanej władcom 
Francji i Anglii nadprzyrodzonej mocy uzdrawiania. J. Ehlers 
wykazuje, że tak bynajmniej nie jest, że Bloch pewne pytania 
pozostawił bez odpowiedzi, niektórych kwestii w ogóle nie po-
stawił i że jego skądinąd  imponująca  konstrukcja zawiera słab-
sze punkty i nie jest wolna od pewnego socjologizującego  sche-
matyzmu (notabene  jeszcze poważniejsze zarzuty, zwłaszcza co 
się tyczy rzekomych starogermańskich (Sippen-  und  Königsheil) 
korzeni zjawiska, kieruje pod adresem P. E. Schramma (Der  König 
von Frankreich.  Das Wesen  der  Monarchie  vom 9. zum 16. Jh., 
t. 1-2, Weimar 1939, wyd. II 1960). Ehlers dąży  do uściślenia 
początków  tradycji o uzdrowieńczej mocy monarchów wymie-
nionych dwóch królestw (biografia  króla Francji Roberta II Po-
bożnego (987/996-1031) napisana pomiędzy 1031-1041 r. przez 
Helgauda z Fleury, anonimowa biografia  króla angielskiego (1042-
-1066) Edwarda Wyznawcy powstała około 1065-1067 r.), zwraca 
uwagę na zależność tradycji angielskiej od francuskiej  (a raczej 
normandzkiej) — Edward miał wykazywać wspomniany chary-
zmat in adolescentia,  cum esset in Neustria,  quae nunc Norman-
nia nuncupatur, co sepius egisse Franci  testantur,  podkreśla cał-
kowity brak tradycji tego typu w innych okresach i regionach 
(merowińskim, karolińskim, ottońskim, Sztaufów  — mimo wy-
sokiego niekiedy, jak skądinąd  wiadomo, nasilenia przekonania 
o szczególnej bliskości władcy do Boga) i zastanawia się nad 
możliwymi przyczynami ograniczenia tradycji charyzmatycznej 
do Francji i Anglii, wreszcie śledzi kontrakcję papiestwa, poczy-
nając  od listu Grzegorza VII z 15 III 1081 r. do biskupa Metzu 
(który traktuje jako bezpośrednią  odpowiedź na wspomniane 
wyżej przejawy kształtowania się tradycji we Francji i w Anglii), 
oraz ambiwalentny stosunek ludzi Kościoła aż do XIII w., kiedy 
to autorytet władców wzrósł na tyle, że nic nie stało odtąd  na 
przeszkodzie swego rodzaju oficjalnemu  uznaniu ograniczone-
go charyzmatu ozdrowieńczego „królów-cudotwórców". 

J.  S. 

Giles C o n s t a b l e , The  Place  of  the Magdeburg 
Charter  of1107/08  in the History  of  Eastern  Germany 
and of  the Crusades,  w: Vita  Religiosa  im Mittelalter. 
Festschrift  für  Kaspar  Elm zum 70.  Geburtstag.  He-
rausgegeben von Franz J. F e l t e n und Nikolaus 
J a s p e r t unter Mitarbeit von Stephanie H a a r -
l ä n d e r , Duncker & Humblot, Berlin 1999, ss. 283-
-299. 

Nie byle jaka plejada mediewistów (m.in. W. Wattenbach, 
A. Brückner, M. Tangl, H. Pirenne, H. Krabbo, P. Knoch, G. La-
buda [zob. omówienie prac dwóch ostatnich autorów St. Źródł. 
22, 1977, s. 260-261]), nie licząc  tych, którzy problem ten roz-
patrywali w ramach szerszych zagadnień wschodniej ekspansji 
niemieckiej w średniowieczu, dziejów Słowiańszczyzny połabskiej 
(np. K. Myśliński) i/lub ruchu krucjatowego (m.in. H. Beumann, 
H. D. Kahl, F. Lotter), zajmowała się „listem otwartym" du-
chownych i świeckich książąt  i panów wschodniosaskich, które-
go głównym celem było wezwanie i zachęta do (niezrealizowa-
nej wówczas) wyprawy zbrojnej przeciw bliżej nie określonym, 
ale nad wyraz wymownie i negatywnie scharakteryzowanym 
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Słowianom połabskim. Ważna praca G. Labudy, Wezwanie 
wschodniosaskich  feudałów  do  walki  ze Słowianami  z roku  1108 
(w tegoż: Fragmenty  dziejów  Słowiańszczyzny  zachodniej,  t. III, 
Poznań 1975, s. 233-269), podobnie jak inne prace autorów 
polskich, pozostały co prawda nieznane G. Constable, ale mimo 
tego praca tak wytrawnego znawcy epoki zasługuje na uwagę. Po 
kompetentnej analizie dotychczasowego stanu badań nad doku-
mentem i opowiedzeniu się — zgodnie z tendencją  zdecydowanie 
przeważającą  dziś w nauce a wbrew m.in. H. Krabbemu i H. Beu-
mannowi — za autentycznością  i „oficjalnym"  charakterem prze-
kazanego w jednym tylko rękopisie tekstu, podejmuje Consta-
ble (nie on pierwszy, ale w oparciu o samodzielne rozważania) 
próbę określenia zasadniczego celu „manifestu"  i tym samym 
usytuowania go w ideowych i politycznych prądach  epoki. Jest 
to zdaniem autora przede wszystkim wyraz potężniejącego  du-
cha krucjatowego, z tym nie sposób się nie zgodzić, natomiast 
budzi zastrzeżenie widoczna w artykule tendencja do marginali-
zowania politycznych (pogranicza sasko-słowiańskiego) czy spo-
łeczno-osadniczych aspektów sprawy. Biblijna, „dalekosiężna", 
tchnąca  duchem krzyżowym, frazeologia  tekstu nie powinna, 
jak sądzę,  zamazywać aktualnych interesów inicjatorów i sygna-
tariuszy tekstu, nawet jeżeli te musiały jeszcze z takich czy in-
nych względów poczekać 40 lat (do słynnej wyprawy krzyżowej 
na Słowian połabskich z 1147 r.) na rzeczywistą  (zresztą  dość 
niefortunną,  choć nie zupełnie bezowocną)  próbę realizacji. 
Na s.296-299 autor załączył  angielski (pierwszy poza niemiec-
kim) przekład tekstu z odpowiednim komentarzem. 

J.  S. 

Suger, La Geste  de  Louis VI  et autre  œuvres, présen-
tation de Michel B u r (Acteurs de l'Histoire), Im-
primerie Nationale, Paris 1994, 16x22 cm, ss. 292; 
Suger, Oeuvres, 1.1: Ecrit  sur la consécration  de  Saint-
-Denis. L'œuvre administrative.  Histoire  de  Louis VII. 
Texte établi, traduit et commenté par Françoise 
G a s p a r r i (Les Classiques de l'Histoire de France 
au Moyen Âge, 37), Les Belles Lettres, Paris 1996, 
ss. LXXXII + 267. 

Seria wydawnicza „Aktorzy Historii", licząca  już kilkana-
ście tomów, poświęcona jest prezentacji — dla szerokiego od-
biorcy — źródeł historycznych podstawowych dla poznania dzie-
jów Francji, których autorzy należą  do aktywnych uczestników 
i „twórców" tych dziejów. Suger (1081-1151), sławny opat pod-
paryskiego opactwa Saint-Denis (od 1122) i regent królestwa 
(1137-1140, 1147-1149), z pewnością  do takich postaci się kwa-
lifikuje.  Bardzo znacząca  była także rola wielkiego opata dla 
rozwoju dziejopisarstwa francuskiego,  bowiem jego Dzieje Lud-
wika VI  zapoczątkowały  sławną  później „szkołę" historiogra-
ficzną  z Saint-Denis, z jej Chroniques  de  Saint-Denis  a zwła-
szcza ukończonymi w 1273 r. i sławnymi Grandes  Chroniques  de 
France. 

Działalność pisarska Sugera rozwinęła się szczególnie w okre-
sie czasowego wycofania  się z aktywnej działalności politycznej 
w latach 1140-1147. Wówczas właśnie, w latach 1140-1144 po-
wstało podstawowe dzieło Sugera, Vita  Ludovici  Grossi regis = 
Geste de  Louis VI  (w rzeczywistości chodzi tu o gesta,  a nie vita 
zmarłego w 1137 r. Ludwika VI) oraz „raport" z prac nad re-
konstrukcją  kościoła opackiego, tzn. Libellus  de  consecratione 

Ecclesiae S. Dionysii = Mémoire  sur la consécration de  l'église 
abbatiale de  Saint-Denis.  Od zimy 1144-1145 r. rozpoczął  pisać 
biograficzne  Liber de  rebus in Administratione  sua gestis = 
Mémoire  sur son administration  abbatiale  oraz niedokończoną 
historię panowania Ludwika VII (Vita  Ludovici  Junioris  regis = 
Fragment  de  la vie de  Louis VII).  Traktaty De consecratione i De 
Administratione,  sławne ze względu na ich znaczenie dla dysku-
sji o początkach  gotyku, znane są  polskiemu czytelnikowi, m.in. 
dzięki pracom Georga Duby i Otto von Simsona. Wszystkie dzie-
ła Sugera były wielokrotnie wydawane i tłumaczone, m.in. w zna-
nej edycji A. Lecoy de la Marche z 1867 r. 

Znaczenie pierwszego z prezentowanych wydawnictw łą-
czy się z osobą  wydawcy, Michela Bura, autora najnowszej, grun-
townej biografii  Sugera. Wstęp i komentarz wydawniczy jest tu 
zatem najwyższej próby. Z tej też publikacji zaczerpnąłem  cyto-
wane wyżej francuskojęzyczne  tytuły dzieł Sugera. Opublikowa-
ne tu tłumaczenia wszystkich dzieł Sugera stanowią  poprawio-
ną  przez M. Bura wersję starszych tłumaczeń. 

Większe znaczenie ma drugie z prezentowanych wydaw-
nictw. Jest to bowiem pierwszy tom długo oczekiwanego nowe-
go, krytycznego i pełnego wydania dzieł Sugera w wersji orygi-
nalnej wraz z ich nowym tłumaczeniem. Tom pierwszy zawiera 
wszystkie dzieła Sugera oprócz pierwszego, tzn. Vita  Ludovici 
Grossi), którego nowa edycja nie była tak pilna, ponieważ dys-
ponujemy jego krytycznym wydaniem i tłumaczeniem dokona-
nym przez H. Waqueta w tej samej serii wydawniczej „Les Clas-
siques de l'Historie de France au Moyen Âge". 

Wydanie traktatu o konsekracji kościoła św. Dionizego (Li-
bellus  de  consecratione) oparł F. Gasparri na rękopisie watykań-
skim z XII w. (Vat. Reg. lat. 571), a brakujący  w tej kopii ko-
niec traktatru uzupełnił na podstawie pochodzącego  z paryskie-
go opactwa św. Wiktora piętnastowiecznego kodeksu Paris Ar-
senal 1030. Taktat o działalności Sugera jako opata (Liber  de 
rebus in Administratione)  opublikowany został na podstawie je-
dynego znanego rękopisu, który powstał w opactwie Saint-De-
nis w latach ok. 1160-1180 (Paris, Bibl. Nat. lat. 13835). Wresz-
cie fragmenty  z dziejów Ludwika VII (Vita  Ludovici  Junioris) 
wydane zostały na podstawie siedmiu rękopisów, przy czym dla 
edycji pierwszej części najważniejszy był pochodzący  z końca 
XII w. rękopis Paris Bibl. Nat. lat. 12711, a dla części drugiej — 
podobnie datowany kodeks Paris Bibl. Nat., lat. 12710. Obszer-
ny, kompetentny wstęp prezentujący  Sugera jako człowieka, poli-
tyka, opata i pisarza oraz jego dzieła, szczegółowy komentarz 
edytorski i historyczny, słowniczek oraz indeksy osób i miejsco-
wości uzupełniają  tę podstawową  odtąd  edycję większości dzieł 
Sugera. 

M.  D. 

La bibliothèque  de  l'abbaye  de  Clairvaux  du XII  au 
XVIIIe  siècle,  sous la dir. de André Ve r n e t, t. 2, Les 
manuscrits  conservés,  Première partie: Manuscrits 
biblique,  patristique  et théologiques,  notices établies 
par Jean-Paul B o u h o t et Jean-François G e n e s t, 
Brepols, Paris-Turnhout 1997, ss. 768, 26 ryc. 

Wspaniała biblioteka Clairvaux została po kasacie opactwa 
w okresie Rewolucji Francuskiej w znacznej mierze rozproszo-
na. Największa jej część zachowała się w Bibliothèque munici-
pale w Troye. Istotna część zbioru znajduje się także w Monpel-


