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ces formowania  się tego kanonu wiązać  tylko z powstaniem 
Grandes  Chroniques,  zwraca uwagę na udział w nim dwóch in-
nych zabytków z XIII w.: Chronique des  Rois de  France  Anoni-
ma z Béthune i innej, anonimowej Chronique des  Rois de  Fran-
c e zachowanej w dwóch rękopisach. Z Wielkimi  Kronikami 
Francji  łączy  je wspólnota językowa, zawartość treściowa i spo-
sób prezentacji dziejów (gesta). 

P. D. 

Issues  and Resources for  the Study  of  Medieval  Central 
and Eastern  Europe. Reports and Articles,  edited by 
Janos M. Bak, Péter B a n y ó, Department of  Me-
dieval Studies, Central European University and 
the Committee on Centers and Regional Associa-
tions of  the Medieval Academy of  America, Buda-
pest-Cambridge, MA, 2001, ss. IV, 147. 

Zbiór „Kwestie sporne i źródła do studiów nad średnio-
wieczną  Europą  Środkową"  jest efektem  pracy 37 mediewistów 
z Europy Środkowo-Wschodniej oraz byłego ZSRR, uczest-
niczących  w Letnim Uniwersytecie zorganizowanym w dniach 
17 VII-10 VIII 2000 r. przez Departament Studiów Średnio-
wiecznych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapesz-
cie. Książka  dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich (s. 1-56) 
zawiera raporty końcowe kierownictwa kursu oraz 20 uczestni-
ków. Raporty te pisane są  w ojczystym języku kursanta i adre-
sowane do badaczy z ich krajów. Mamy tu zatem teksty po ro-
syjsku, litewsku, polsku, macedońsku, bułgarsku, białorusku, 
rumuńsku, a nawet po gruzińsku. Zgodnie z założeniem auto-
rzy mieli przedstawić bogactwo zasobów archiwalnych i biblio-
tecznych Węgier (archiwa i biblioteki Budapesztu i Transdanu-
bii), Czech (Praga, Brno), Polski (Kraków — szkoda, że nie 
wspomniano o warszawskim AGADzie) i Austrii (Krems, Wie-
deń) do zgłębiania określonej problematyki. Zabrakło jednego 
wzorca pisania raportu, stąd  różnią  się one między sobą,  odda-
jąc  indywidualne spojrzenie ich autorów. W sumie dają  one 
pewne pojęcie o możliwościach prowadzenia badań mediewi-
stycznych w naszym regionie. 

Druga część (s. 59-107) zawiera artykuły sześciu autorów 
opartych na ich referatach,  wygłoszonych w trakcie kursu. Są 
one stosunkowo odległe od problematyki zasygnalizowanej 
w tytule. Armen M. Ayvazyan opisał The  Secret  Meeting  of  Ar-
menians on Lim Island  in 1722 (Concerning  the Possible Involve-
ment of  Western  Armenians in an All-Armenian  Liberation Mo-
vement, s. 59-68). Spotkanie to dotyczyło wsparcia Rosji w jej 
walce z Portą,  a odbyło się na wyspie jeziora Van (dzisiejsza 
wschodnia Turcja). Informuje  o nim kolofon,  który zachował 
się w ormiańskiej Ewangelii z XVI w., który Autor publikuje 
w wersji oryginalnej z angielskim przekładem. Do artykułu do-
łączona  jest obszerna bibliografia  podzielona na prace po or-
miańsku (tytuły podawane po angielsku) oraz w językach za-
chodnich i rosyjskim. 

Melina Grizo poświęciła uwagę Macedonian  Sclavinias 
(Literature  Review, s. 69-82), analizując  rozwój społeczny Sło-
wian zamieszkujących  tereny Macedonii oraz ich stosunki z Bi-
zancjum i Bułgarią.  Zastrzeżenia budzą  przypisy, nieraz stoso-
wane są  w nich nierozwiązane  skróty, niepotrzebnie też Auto-
rka przywołując  po raz kolejny prace pisane w językach połu-
dniowo-słowiańskich za każdym razem podaje pełen tytuł i do-

konuje jego transliteracji na alfabet  łaciński. Natomiast przy 
cytowaniu pracy chorwackiej 'z' i 's' transliterowane są  zgodnie 
z zasadami angielskimi jako 'zh', 'sh', co w cytowaniach w języ-
ku oryginału jest niedopuszczalne. Przy powoływaniu się na 
źródła z kolei Autorka ogranicza się do podania wydawnictwa 
źródłowego i odpowiedniej strony, pomijając  ewentualnego au-
tora i tytuł źródła. 

Irina Hanetskaya opracowała Resources for  archaeology  of 
medieval  town and  castle in Belarus  (s. 83-87), zamieszczając 
w przypisach obszerną  bibliografię. 

Oleg F. Koudriavtsev zanalizował L'identification  des  Rus-
ses par les européens de  la seconde  moitié du  15e à la première 
moitié du  16e siècles (s. 89-94) powołując  się na opisy Miecho-
wity, cesarskiego ambasadora w Moskwie Francesco da Collo, 
włoskiego humanisty Raffaele  Maffei  zwanego Volaterranus oraz 
Alberta de Campen. Część humanistów identyfikowało  miesz-
kańców państwa moskiewskiego z Rusinami zamieszkującymi 
tereny Polski i Litwy, część (pod wpływem autorów polskich od 
Długosza począwszy)  odróżniało ich. 

Maureen Mazzaoui zajęła się The  Italian  Cloth  Trade  in 
Eastern  Europe and  the Levant 1300-1600 (s. 95-100), nato-
miast Rita Regina Trimoniené przedstawiła St.  John  Capistran 
and  Observant Franciscans  in the Grand  Duchy of  Lithuania 
(s. 101-107). 

Trzecia część książki,  opracowana przez Janosa M. Baka 
i Bé^ Zsolta Szakacsa (s. 111-139) zawiera bibliografię  węgier-
skich źródeł do dziejów średniowiecza. Tytuły pogrupowane są 
w sześciu klasach dzielących  się na podklasy. Są  to: źródła ar-
chiwalne (opisy archiwów, inwentarze archiwalne i publikacje 
źródeł, dodatkowo wymienia się najważniejsze archiwa ze śred-
niowiecznym zasobem); główne publikacje praw i dokumentów 
(uwzględnione są  też wydawnictwa słowackie i chorwackie, lecz 
zabrakło wzmianki o ostatnim kodeksie dyplomatycznym Stani-
sława A. Sroki, który wydał co prawda polonika, ale przechowy-
wane w archiwach krajów Korony św. Stefana);  manuskrypty 
(katalogi i studia, prace z dziedziny liturgiki i eklezjologii, Bib-
liotheca Corviniana, inkunabuły oraz studia); główne edycje 
źródeł narracyjnych (przewodniki, źródła z XI-XIV w. oraz 
późnośredniowieczne i wczesnonowożytne); źródła obrazowe 
(topografia,  monografie  i katalogi wystaw oraz poszczególne 
dziedziny historii sztuki) oraz źródła w wersji elektronicznej. 
Szczególnie ta ostatnia klasa godna jest uwagi z powodu coraz 
szerszego dostępu książek,  w tym wydawnictw źródłowych w In-
ternecie. Dokonane przez Autorów zestawienie zbliża się nie-
kiedy do bibliografii  adnotowanej — niektóre opisy opatrzone 
są  komentarzami (o wartości źródłowej wydania czy o zasobie 
archiwum). 

Książkę  zamyka zestawienie uczestników kursów oraz me-
diewistów z CEU wraz z adresami (s. 141-147). 

Wydaje się, że omawiana praca, reprezentująca  nierówny 
poziom edytorski (zwłaszcza niektóre artykuły domagały się ko-
rekty) będzie cenną  pozycją  w biblioteczce badacza środkowo-
europejskiego średniowiecza. 

R. G. 

Trade,  Travel,  and Exploration  in the Middle  Ages. An 
Encyclopedia.  Editors: John Block F r i e d m a n , 
Kristen M o s s l e r F i g g . Associate Editor: Scott 
D. W e s t r e m. Collaborating Editor: Gregory G. G u -



222 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

z m a n (Garland Reference  Library of  the Humani-
ties, vol.1899), Garland Publishing, Inc., New York-
L o n d o n 2000, ss. XXXIX + 715. 

Handel, podróże, odkrywanie i badanie obcych krajów, 
myśl geograficzna  (w dawnym, szerokim znaczeniu tego słowa) 
— były w przeszłości silnie z sobą  powiązane,  mimo zatem usta-
wicznego niebezpieczeństwa wchodzenia w różne ważne, ale sa-
moistne, dziedziny życia ekonomicznego (np. bankowość), poli-
tycznego (np. wyprawy krzyżowe), przesunięć etnicznych, tech-
niki (np. szkutnictwo, wynalazki ułatwiające  transport czy żeg-
lugę), teologii i filozofii,  wreszcie religioznawstwa, wyważone 
uwzględnienie ich w encyklopedycznym dziele poświęconym „geo-
grafii"  średniowiecznej jest uzasadnione. Przygotowana w zna-
nej amerykańskiej firmie,  specjalizującej  się w tego typu dzia-
łalności wydawniczej, praca zbiorowa (zob. spis 177 współpra-
cowników na s. XXIX-XXXIV) wychodzi z pewnością  naprze-
ciw potrzebom niemałego kręgu odbiorców, tym bardziej, że 
imponujące  światowe piśmiennictwo naukowe na ten temat jest 
wielojęzyczne i rozproszone (bardzo selektywna bibliografia  po-
dawana w omawianym dziele przy poszczególnych hasłach oraz 
pod koniec książki  zawiera jedynie prace w głównych językach 
zachodnioeuropejskich). Haseł jest 435, ich porządek  oczywi-
ście — alfabetyczny,  objętość bardzo różna, od kilkunastu wier-
szy po kilka stron w przypadku haseł przeglądowych.  Szeroko 
wprowadzony został system odsyłaczy, powiązany  z dokładnym 
skorowidzem. Chronologiczne ramy wykraczają  nawet poza śred-
niowiecze, bardziej „w dół", gdyż nie można było pominąć  np. 
Ptolemeusza czy mapy Agryppy, niż „w górę", ale obejmują  rów-
nież bezpośrednie skutki wielkich odkryć geograficznych.  En-
cyklopedia jest europocentryczna, ale obejmuje również zjawi-
ska i przestrzenie kontaktów międzycywilizacyjnych, a także 
niekiedy ważne z punktu widzenia tematu postacie i wydarzenia 
nawet odległych od naszego kręgów cywilizacyjnych. 

Uporządkowany  według grup tematycznych indeks haseł 
(s. XI-XXI) ułatwia poszukiwania i wyrobienie sobie opinii co 
do uwzględnienia w encyklopedii określonych dziedzin. Grupy 
te to: architektura, bitwy i oblężenia, kartografowie-kosmogra-
fowie-geografowie,  krucjaty, dyplomaci i wysłańcy, dynastie, gos-
podarka, odkrywcy, koncepcje i metody geograficzne,  dzieła geo-
graficzne,  historiografowie  i kronikarze, koncepcje i pojęcia hi-
storyczne, wydarzenia historyczne, itineraria, prawo, edukacja, 
dzieła i rodzaje literackie oraz autorzy, rękopisy-iluminatorstwo-
-druk, mapy i plany, cuda i osobliwości, wojskowość, misjonarze, 
Mongołowie, góry, postacie i miejsca legendarne i mitologicz-
ne, historia naturalna, pielgrzymki i pielgrzymi, miejscowości i kra-
je, zawody-zajęcia-społeczeństwa, państwa-imperia-królestwa-
miasta/państwa, ruchy religijne, drogi i szlaki historyczne, żeg-
luga, morza, technologie, handel, transport, podróże z punktu 
widzenia kategorii lub narodowości (np. podróże Żydów, po-
dróże pokutne), podróżnicy i ich dzieła, plemiona i ludy, po-
dróże (voyages),  kobiety. Oczywiście, zakresy niektórych z wy-
mienionych dziedzin pokrywają  się częściowo. 

Jak w każdym podobnym dziele, także i w tym zdarzają 
się opuszczenia i usterki. Z tych pierwszych brak choćby ha-
seł Othere i Wulfstan.  „Młodsza Europa" (J. Kłoczowski), choć 
Węgry, Polska i Ruś otrzymały odrębne zbiorcze hasła, została 
potraktowana po macoszemu. Al-Idrisi powinien być pod I, nie 
pod A, Vasco da Gama pod G, nie pod D. Dyskusyjna w niejed-
nym przypadku może być objętość hasła. Wszystko to jednak 
nie zmienia faktu,  że otrzymaliśmy znaczną  sumę uporządko-
wanej, solidnej wiedzy, przydatną  nie tylko początkującym,  lecz 
również specjalistom. Na s. XXII-XXV zamieszczono tablicę 

chronologiczną,  na s. XXVII uproszczone wykazy władców 
i papieży, na s. XXXV-XXXIX znajdujemy kilka map ułatwia-
jących  percepcję wielu haseł. 

J.  S. 

Monika C h o r o ś , Łucja J a r c z a k , Stanisława 
Sochacka, Słownik  nazw miejscowych Górnego  Ślą-
ska. Polsko-niemiecki  i niemiecko-polski  = Wörter-
buch der  Ortsnamen in Oberschlesien.  Polnisch-deutsch 
und deutsch-polnisch,  Państwowy Instytut Naukowy 
— Instytut Śląski w Opolu, Księgarnia „Minerva" 
Mariusz Kik w Kluczborku, wyd. 2 [wyd. 1: 1993], 
Opole-Kluczbork 1997, ss. 185; Monika C h o r o ś , 
Łucja Jarczak, Słownik  nazw miejscowych Dolnego 
Śląska.  Polsko-niemiecki  i niemiecko-polski  = Wörter-
buch der  Ortsnamen in Niederschlesien.  Polnisch-deutsch 
und deutsch-polnisch,  Państwowy Instytut Naukowy 
— Instytut Śląski w Opolu, Opole 1995, ss. 222. 

Oba słowniki powstały na marginesie prac nad Słownikiem 
etymologicznym  nazw geograficznych  Śląska  i stanowią  jego skró-
coną  wersję. Są  to alfabetyczne  wykazy miejscowości Górnego 
Śląska  i Dolnego Śląska  w wersji polskiej i niemieckiej, zawie-
rające  lokalizację i identyfikację  tych miejscowości. Obszar ob-
jęty słownikami ilustrują  dołączone  mapy. 

M.  D. 

Marek J. B a t t e k , Joanna S z c z e p a n k i e w i c z , 
Słownik  nazewnictwa  krajoznawczego,  Polsko-niemiecki 
i niemiecko-polski.  Śląsk,  Ziemia  Lubuska, Pomorze 
Zachodnie,  Warmia  i Mazury  = Wörterbuch  der  Land-
eskundlichen  Namen,  polnisch-deutsch  und deutsch-
-polnisch.  Schlesien,  Ostbrandenburg,  Pommern, 
Ostpreussen,  Silesia, Wrocław 1998, wyd. IV [wyd. I: 
1990], ss. 296. 

Dopiero czwarte wydanie tego bardzo pożytecznego Słow-
nika objęło cały obszar, który do 1945 r. należał do Niemiec, 
a obecnie znajduje się w granicach Polski. W administracji nie-
mieckiej były to tereny prowincji śląskiej,  pomorskiej i wschod-
niopruskiej oraz wschodnia część prowincji brandenburskiej. 
W dodatku A zestawiono nazewnictwo Wolnego Miasta Gdań-
ska, a w dodatku B — ziemie przyłączone  do Polski po 1918 r. 

Po indeksie skrótów administracyjnych oraz słowniku ter-
minów topograficznych  następuje właściwy słownik nazw, któ-
rego układ jest identyczny w wersji polsko-niemieckiej i nie-
miecko-polskiej. Pierwszą  część stanowią  opisy największych 
miast regionu: nazw dzielnic, osiedli i ulic. Druga częśc to wła-
ściwy słownik nazw miejscowości calego regionu. Trzecia część 
to słownik nazw topograficznych  i części geograficznych  (gór, 
jezior, przełęczy, zamków, skał, wodospadów, dolin itp.), przy 
czym każde pasmo górskie i pojezierze stanowi odrębny pod-
rozdział. Część czwarta to słownik nazw rzek i potoków, 
w układzie alfabetycznym  i kolejności dopływów. 

M.  D. 


