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Hansgerd Göckenjan, Istvan Z i mo n y i, Orien-
talische  Berichte  über die  Völker  Osteuropas und Zen-
tralasiens  im Mittelalter.  Die Gayhänl-Tradition  (Ibn 
Rusta, Gardïzï,  Hudud  al-  Alam, al-Bakrl  und 
al-Marwazi),  Harrasowitz Verlag, Veröffentlichun-
gen der Societas Uralo-Altaica, Bd. 54, Wiesbaden 
2001, ss. XVI, 342, 9 map. 

Nikt nie wątpi  w użyteczność i ważność źródeł oriental-
nych do poznania wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Europy 
Wschodniej, a także innych obszarów środkowej i północnej 
Eurazji. Niestety, zapoczątkowane  tak pomyślnie po drugiej 
wojnie światowej przez Tadeusza Kowalskiego i Tadeusza Le-
wickiego studia i edycje źródeł, zwłaszcza pierwszego z nich, 
relacji Ibrahima ibn Jakuba, Księgi  Rogera oraz zainaugurowa-
nej w 1956 r. systematycznej dwujęzycznej edycji Źródeł  arab-
skich do  dziejów  Słowiańszczyzny  Lewickiego, po śmierci zasłu-
żonych uczonych nie znalazły kontynuatorów. Wspomniane 
dwujęzyczne (arabsko-polskie) Źródła  ukazywały się z długimi 
przerwami (1956-1969-1977) do roku 1985 (t. III); w trzy lata 
później wyszedł jeszcze tom IV, obejmujący  indeksy do t. II 
i III. Zaopatrzone wstępami, komentarzem erudycyjnym i bar-
dzo obszernym komentarzem rzeczowym, stanowią  powód do 
chluby polskiej orientalistyki historycznej i nieodzowne narzę-
dzie badawcze w ręku historyka. Objęły jednak tylko część źró-
deł arabskich. 

Współpraca orientalisty niemieckiego z węgierskim zapo-
wiada zmianę na lepsze. Nawiązując  do częściowo jedynie 
ogłoszonych drukiem prac zmarłego w 1931 r. orientalisty wę-
gierskiego Mihalyego Kmoskó, autorzy omawianej pracy pod-
jęli inicjatywę zaplanowanego na sześć tomów wydawnictwa 
źródłowego, mającego  objąć  wszystkie zachowane przekazy au-
torów arabskich (oczywiście: w sensie nie etnicznym, lecz kul-
turowym, obejmującym  zatem także autorów perskich i turec-
kich), wschodniochrześcijańskich (syryjskich, armeńskich, gru-
zińskich) i hebrajskich. Ramy terytorialne planowanego zbioru 
określone zostały zasięgiem stepu eurazjatyckiego: od Karpat 
na zachodzie po Turkiestan i Mongolię na wschodzie oraz 
przylegającej  doń od północy strefy  leśnej. Inne tereny, jak Ty-
bet i północno-zachodnie prowincje Chin (a należy sądzić,  że 
również obszary wysokich kultur europejskich), mają  zostać 
uwzględnione tylko o tyle, o ile w oczach autorów orientalnych 
łączyły  się ze stepowcami. Pod względem czasowym zostaną 
uwzględnione źródła, poczynając  od pojawienia się piśmienno-
ści w wymienionych kręgach kulturowych (w przypadku krajów 
muzułmańskich od powstania islamu), aż po koniec wieków 
średnich. Opublikowany w 2001 r. tom pierwszy dzieła obejmu-
je pięć wymienionych w podtytule relacji arabskich, wywo-
dzących  się z zaginionego dzieła Kitab  al-masalik  wa-l-mama-
lik  (Księga  dróg  i królestw)  chorezmijskiego autora al-ôayha-
nïego (Dżajhaniego, początek  X w.). Zdaniem autorów (s. 1), 
cała arabska literatura geograficzna  i historyczna X w. opie-
ra się, jeżeli chodzi o znajomość Europy Wschodniej i Azji 
Środkowej, na jednym z czterech wielkich ciągów  tradycji: 
ôayanïego, Balhïego, Ibn Fadlana i al-Mas'fldïego.  W obszer-
nym wstępie (s. 1-49) autorzy najpierw przedstawili imiona 
i rodzinę ôayhanïego, dającą  się źródłowo śledzić na prze-
strzeni trzech pokoleń i odgrywającą,  podobnie jak sam geo-
graf,  znaczącą  rolę polityczną  na dworze Samanidów w Bucha-
rze, starannie zebrali wszelkie dane źródłowe do biografii  geo-
grafa,  wymienili cztery dzieła jego pióra, z których żadne nie 
zachowało się do naszych czasów bezpośrednio i poza wymie-

nionym nic pewnego nie można o nich powiedzieć, po czym 
przystąpili  do szczegółowej charakterystyki Księgi  dróg  i kró-
lestw,  która odegrała znaczną  rolę w dziejach arabskiego pi-
śmiennictwa geograficznego  właśnie w zakresie znajomości 
krajów i ludów północy. Przekonanie to jest dobrze uzasadnio-
ne i opowiedzieli się za nim m.in. I. J. Kraczkowski (Arabskaja 
geograficeskaja  literatura  [Izbrannye socinenija, t. IV, Mosk-
va-Leningrad 1957], s. 219-224) i T. Lewicki. Na s. 28-34 znaj-
dujemy omówienie źródeł wiadomości ôayhanïego (najważ-
niejsze z nich to dzieło Ibn Hurdadbeha), a na s. 34-49 auto-
rów późniejszych, którzy przekazali w swoich dziełach dane 
ôayhanïego (zob. schemat zależności na s. 49); informacje  pię-
ciu pierwszych z nich stanowiątreść  omawianego tomu). 

Porównanie edycji dzieła Ibn Rosteha u Göckenjana-Zi-
monyiego (s. 51-94) i wcześniejszej o niemal ćwierć wieku edy-
cji Lewickiego (ss. 151) pozwala do pewnego stopnia wyrobić 
sobie pojęcie o charakterze i wartości obu. W przeciwieństwie 
do edycji polskiej, edycja niemiecka rezygnuje z przytaczania 
tekstu arabskiego. Edycja Lewickiego jest w przypadku Ibn 
Rosteha pełniejsza, gdyż wydawcy niemieccy rozpoczynają  swą 
edycję dopiero rozdziałem o Chazarach. Stopień szczegółowo-
ści bardzo rozbudowanych komentarzy rzeczowych jest porów-
nywalny; w edycji niemieckiej towarzyszą  one bezpośrednio 
tekstowi, u Lewickiego — mniej wygodnie — zostały prze-
niesione na koniec fascykułu.  W obu przypadkach komentarz 
(u autorów niemieckich ma on tę przewagę, że wykorzystuje 
także dorobek ostatnich badań, w tym także w szerokim zakre-
sie komentarz Lewickiego) stanowi — obok samego przekładu 
— najbardziej istotną  i trwałą  część edycji. Ograniczenie się do 
tradycji ôayhanïego spowodowało pominięcie znanej także 
w nauce polskiej relacji Ibrahima ibn Jakuba w przekazie 
al-Bakrîego. Pomijając  Ibn Rosteha, pozostałe teksty przetłu-
maczone i skomentowane przez Göckenjana-Zimonyiego, 
choć znane w Polsce dzięki pracom Lewickiego, nie mają  do-
tąd  polskich edycji. Wartość omawianej publikacji podnoszą 
dodatkowo obszerne: wielojęzyczna bibliografia  (s. 267-302), 
indeksy — miejscowości i etnonimów oraz rzeczowy, a także 
mapki na końcu książki.  Powinna się ona znaleźć w bibliote-
ce lub na biurku każdego badacza wczesnej historii, i to nie tyl-
ko ludów stepowych Eurazji. Wydawcom i sobie należy życzyć 
szybkiego postępu w realizacji podjętego dzieła. 

J.S. 

Helmut Gn eu s s, Handlist  of  Anglo-Saxon  Manu-
scripts.  A List  of  Manuscripts  and Manuscript  Frag-
ments Written  or Owned  in England  up to 1100,Medie-
val and Renaissance Text and Studies, vol. 241, Ari-
zona Center for  Medieval and Renaissance Studies, 
Tempe 2001, ss. 188; Richard G a m e s o n, The  Ma-
nuscripts  of  Early  Norman  England  (c.  1066-1130), 
The British Academy by Oxford  University Press, 
Oxford  1999, ss. 190. 

Rękopisoznawstwo wczesnoangielskie od wielu lat wzbo-
gacane jest wartościowymi monografiami  i repertoriami. War-
to wymienić książkę  jednego z najwybitniejszych mediewistów 
angielskich N. R. Kera Catalogue  of  Manuscripts  Containing 
Anglo-Saxon  (Oxford  1957) oraz prace J. D. A. Ogilvy Books 
Known  to the English,  567-1066  (Cambridge MA 1967), 
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E. A. Lowe'a Codices  Latini Antiquiores. A Paleographical  Gui-
de  to Latin Manuscripts  Prior to the Ninth  Century  (t. I-XI + 
suppl., Oxford  1934-1971) i Elżbiety Temple Anglo-Saxon  Ma-
nuscripts 900-1066,  wydaną  w serii „A Survey of  Manuscripts 
Illuminated in the British Isles" (London 1976). 

Richard Gameson, wykładowca historii średniowiecznej 
na University of  Kent w Anglii, podjął  próbę zestawienia 
wszystkich istniejących  rękopisów powstałych w Anglii lub do 
niej sprowadzonych od podboju przez Wilhelma Zdobywcę do 
1130 r. Wstęp został poświęcony omówieniu stanu badań, au-
tor podejmuje również próbę wnioskowania z zachowanych 
książek.  Wskazuje najczęściej występujące  teksty i najpopular-
niejszych autorów, omawia największe skryptoria i najbogatsze 
biblioteki. Wstęp został uzupełniony spisem najczęściej wystę-
pujących  autorów i dzieł, autorów w układzie chronologicznym 
wieków oraz wykazem inwentarzy bibliotecznych z omawiane-
go okresu. Inwentarz, obejmujący  939 rękopisów, został ułożo-
ny geograficznie,  według miejsca przechowywania. 

Helmut Gneuss, badacz z Arizona Center for  Medieval 
and Renaissance Studies, należącego  do Arizona State Univer-
sity w Tempe, od wielu lat zajmuje się badaniem rękopisów an-
glosaksońskich. Faktyczną  poprzedniczką  omawianej tu książki 
jest A Preliminary  List of  Manuscripts  written  or Owned  in En-
gland  up to 1100, wydana w „Anglo-Saxon England", 9, 1981, 
s. 1-60. Spośród licznych publikacji Gneussa należy zwrócić 
uwagę na Books and  Libraries in Early  England  (Aldersot 1996) 
i English  Language Scholarship,  a Survey  and  Bibliography  from 
the Beginnings to the End  of  the Nineteenth  Century  (Binghamp-
ton 1996). 

W zwięzłym wstępie autor omówił najważniejsze prace 
z zakresu kodykologii wczesnoangielskiej, układ repertorium 
i jego stosunek do wspomnianego wyżej zestawienia A Prelimi-
nary List... We wstępie autor tłumaczy, że repertorium Richar-
da Gamesona zostało opublikowane w trakcie prac redakcyj-
nych, wobec czego pozostawił cezurę roku 1100. 

Repertorium zawiera rękopisy spisane w Anglii do 1100 r. 
oraz te, które znalazły się w Anglii przed 1100 r., bez względu 
na ich wcześniejsze i późniejsze losy. Nie włączono  do spisu 
dokumentów, odsyłając  do P. H. Sawyer Anglo-Saxon  Charters. 
An Annotated  List and  Bibliography  (London 1968), rękopisów 
spisanych lub zdobionych przez anglosaksońskich skrybów na 
kontynencie, które nie dostały się do Anglii przed 1100 r., oraz 
rękopisów pożyczonych z kontynentu do kopiowania, jeśli nie 
ma pewnych dowodów ich pobytu w Anglii. Podane kryteria 
rodzą  wiele wątpliwości,  które autor stara się omówić we wstę-
pie. Razem Helmut Gneuss odnalazł około 1000 rękopisów. 
Ich spis uzupełniają  indeksy, m.in. autorów i tekstów. 

Rękopisy ułożone są  geograficznie,  według obecnego 
miejsca przechowywania, w dwóch częściach: osobno biblioteki 
w Wielkiej Brytanii i poza nią.  Ponad trzy czwarte zanotowa-
nych rękopisów znajduje się na Wyspach Brytyjskich. Najwięk-
sze kolekcje tych rękopisów posiadają  biblioteki collegów Uni-
wersytetu w Cambridge (zwłaszcza Corpus Christi College) 
i Uniwersytetu w Oksfordzie  (zwłaszcza Bodleian Library), 
British Library w Londynie, biblioteki katedralne w Durham 
i Salisbury. Poza Wielką  Brytanią  największe kolekcje posiada-
ją:  Biblioteka Narodowa Rosji w Sankt Petersburgu, Pierpont 
Morgan Library w Nowym Jorku, Riksarkivet w Oslo, Bib-
liothèque Nationale w Paryżu, Biblioteka Watykańska i Bib-
liothèque Municipale w Rouen. 

Warto zwrócić uwagę na nr 842.5. Zanotowano pod 
Biblioteką  Narodową  Rosji w Sankt Petersburgu rękopis 

(sygn. O. v. I.45) „Psalter or prayers: s. XI/XII, England [Re-
turned to Poland before  1928, but lost or destroyed (in Kraków 
or Warsaw)]" (s. 129). Faktycznie był to psałterz (kk. 158) 
zwrócony Polsce po traktacie ryskim i zniszczony przez Niem-
ców w październiku 1944 r. w Warszawie. 

Na s. 145 zanotowano lekcjonarz znajdujący  się w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie: „Gospel lectionary and Gospel 
list (both incomplete): s. X/XI" z właściwą  sygnaturą  (I 3311). 
Natomiast we wspomnianym wyżej katalogu Richarda Game-
sona ów lekcjonarz występuje jako psałterz (!) z notatką  „obec-
nie nie do odnalezienia, prawdopodobnie zniszczony" (s. 156). 

Oba repertoria stanowią  przewodnik po zachowanych 
źródłach kodykologicznych do historii Anglii XI-XII w. i do-
brą  podstawę do dalszych badań. 

T.M. 

Aleksandra Witkowska OSU, Joanna N a s t a l -
ska, Święty  Wojciech.  Zycie  i kult.  Bibliografia  do  roku 
1999, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Prace Wydziału Historyczno-
-Filologicznego, 89, Lublin 2002, ss. 286. 

Prawdziwy zalew publikacji wywołanych millenium mę-
czeństwa św. Wojciecha, jak zwykle — bardzo zróżnicowanego 
wymiaru i wartości (zob.: J. Strzelczyk, Naukowe  pokłosie  mile-
nium śmierci św. Wojciecha,  „Nasza Przeszłość" 98, 2002, s. 5-
-97), podobnie jak sama historyczna doniosłość postaci Mę-
czennika i pamięci o niej u potomnych, skłaniają  do niejed-
nej refleksji.  Ułatwi je omawiana tu bibliografia.  Przynosi ona 
w sumie 3246 pozycji, zawiera częściowo adnotowane opisy pu-
blikacji, poczynając  od XVI wieku, aż po rok 1999 (z niewielki-
mi wyjątkami,  dotyczącymi  jeszcze roku 2000; notabene szko-
da, że nie odczekano jeszcze tego roku, ponieważ przyniósł on 
szereg ważnych publikacji świętowojciechowych, nie mówiąc  już 
o tym, że „domknięto" by w ten sposób XX wiek i całe drugie 
tysiąclecie  ery chrześcijańskiej), podzielone na trzy zasadnicze 
działy: Zycie,  Kult  i Serwis  informacyjny.  Mimo starań autorek, 
podział nie zawsze wypadł konsekwentnie i przekonywająco. 
Zycie  zostało podzielone na następujące  rozdziały: zbiorowe 
wydawnictwa źródeł, poszczególne zasadnicze źródła (vita, 
passio, miracula),  inne źródła średniowieczne, opracowania 
źródłoznawcze, prace zbiorowe, tło historyczne, życiorysy, za-
gadnienia (szczegółowe) dotyczące  życia i działalności święte-
go, Bogurodzica  (przypisywana św. Wojciechowi). W dziale Kult 
uwzględniono następujące  zagadnienia: dzieje kultu, dzieje re-
likwii, modlitwy, pieśni-hymny, kazania, przemówienia-listy pa-
sterskie-wywiady-telegramy, dekrety, materiały katechetyczne, 
publikacje okolicznościowe, utwory literackie-teksty i opraco-
wania, sztuka-ikonografia,  Drzwi Gnieźnieńskie, wystawy, 
kongresy-seminaria naukowe, informacja  bibliograficzna. 
W ramach poszczególnych zagadnień układ treści jest chrono-
logiczny, według lat publikacji, a w obrębie tego samego roku 
— alfabetyczny,  według nazwisk autorów lub tytułów dzieł. 
Schemat chronologiczny konsekwentnie zastosowano w trze-
cim dziale, Serwisie  informacyjnym,  rozpoczynającym  się od ro-
ku 1897, czyli od poprzedniego sekularnego jubileuszu św. Woj-
ciecha. Bibliografia  „dąży  w zasadzie do kompletności" (s. 5), 
oczywiście ze zrozumiałymi zastrzeżeniami (na s. 5-6 wykaz 
dziedzin nie objętych kwerendą),  nie próbuje też oceniać czy 


