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określać wartości poszczególnych pozycji. Z natury rzeczy kwe-
renda objęła przede wszystkim publikacje „państw Wojciecho-
wych" — Czech, Niemiec, Polski i Węgier, ale nie pomija także 
dorobku nauki w innych krajach. Autorki dążyły  w miarę moż-
ności do autopsji materiału; stosunkowo nieliczne wyjątki  zo-
stały oznaczone gwiazdką. 

Uważam, że pieczołowitość bibliograficzna  została posu-
nięta zbyt daleko, a przy tym wykonanie nie zawsze wypadło 
w pełni konsekwentnie, zwłaszcza w partiach dotyczących  wy-
dawnictw źródłowych i samych źródeł. Czy rzeczywiście trzeba 
wymieniać tyle edycji i przekładów kroniki Thietmara (w do-
datku z wielce mylną  informacja  pod nr 237), Kosmasa, Anoni-
ma Galla, Kadłubka czy Dalimila? Rozdział Tło  historyczne 
(s. 80 nn.) jest z natury rzeczy szczególnie podatny na uwagi 
krytyczne (po co np. nr 569 i wszystkie wydania syntezy J. Do-
wiata — nr 584?), uzupełnienia i poprawki. Dlaczego podsta-
wowa monografia  H. G. Voigta z 1898 r. znalazła się w dziale 
Zagadnienia  dotyczące  życia i działalności,  a jej o sto przeszło 
lat młodszy odpowiednik G. Labudy (2000) w dziale Życiorysy? 
Nie znajdujemy w indeksie osobowym nazwisk takich jak 
E. Eickhoff,  V. Hrochova, W. Iwańczak, S. Syty, W. Mischke, 
W. Mrozowicz, B. Paszkiewicz, J. Samek, B. Śliwiński, D. Wój-
cik, J. Fried reprezentowany jest tylko przez swą  monografię 
z 1989 r. Podobnych uwag i zastrzeżeń można by bez większego 
trudu zgłosić więcej, np., że widoczny jest, zwłaszcza w war-
stwie adiustacyjnej, pewien zbędny pośpiech. Wszystko to nie 
może w istotny sposób wpłynąć  na ogólnie pozytywną  ocenę 
mrówczej pracy s. A. Witkowskiej i J. Nastalskiej. Publikację 
uzupełniają:  indeks osobowy (niestety, imiona autorów, wy-
dawców, tłumaczy itd. nie zostały rozwiązane  ani w samej bib-
liografii,  ani w indeksie) i nazw geograficznych. 

J.S. 

Ryszard Grzes ik , Małżeństwo  Judyty,  córki  Bole-
sława Krzywoustego  z Kolomanem  czyli  o utracie  Spisza 
przez Polskę,  „Z Minulosti Spisa. Rocenka Spisského 
Dejepisného Spolku v Levoci", R. 7/8, 1999/2000 
[wyd. 2001]; zvlastny odtlacok: Z  minulosti  Starej 
L'ubovne, s. 15-27. 

Podczas odbytej w październiku 1999 r. sesji „Zamek Lu-
bowna i miasto Stara Lubowna w dziejach Spisza" Ryszard 
Grzesik przedstawił referat  poświęcony związkom  dynasty-
cznym Piastów z Arpadami, który — wraz z innymi materiała-
mi zaprezentowanymi podczas sesji — został opublikowany 
w regionalnym roczniku spiskim oraz w oddzielnym tomie no-
szącym  tytuł Z  przeszłości  Starej  Lubowni. Autor poddał w nim 
rozbiorowi przekaz o małżeństwie Judyty, córki Bolesława 
Krzywoustego, z Kolomanem i zamianie kasztelanii spiskiej 
na przemyską,  zawarty w rozdziale 27 Kroniki  Wielkopolskiej. 
Fragment ten był już przedmiotem ożywionej dyskusji. O ile 
wyciągane  zeń wnioski o przynależności państwowej Spisza bu-
dzą  kontrowersje, to planowanie małżeństwa Piastówny z sy-
nem władcy węgierskiego — po dokonanych korekturach 
— od czasów Oswalda Balzera nie budzi zastrzeżeń. Ostatnio 
wniosek ten wsparł swym autorytetem Kazimierz Jasiński; 
przyjęli go także autorzy słownika biograficznego  Piastów. Au-
tor — podążając  tropem wytyczonym przez Adama Naruszewi-
cza — wskazał, że kronikarz odniósł do XII w. zarówno ów-

czesne wydarzenia, jak i o wiek późniejsze: przekaz o mariażu 
Salomei z Kolomanem. W ten sposób autor wyróżnił w narracji 
Kroniki  wielkopolskiej  dwie warstwy faktograficzne:  XII-wiecz-
ną,  obejmującą  relację o planowanym związku  dynastycznym 
(poświadczonym także przez niezależne źródła) oraz imię na-
rzeczonej (Judyta); oraz XIII-wieczną,  związaną  z tzw. ukła-
dem spiskim z 1214 r., do której zaliczył informacje  o imieniu 
narzeczonego (Koloman) i jego godności króla Halicza oraz 
o przejęciu Przemyśla przez Leszka Białego. W konkluzji autor 
formułuje  hipotezę, że podczas zjazdu spiskiego władcy mogli 
określić linię demarkacyjną  jurysdykcji biskupów krakowskie-
go i ostrzyhomskiego na Spiszu, ale postępująca  od połud-
nia kolonizacja już wkrótce doprowadziła do naruszenia tych 
postanowień, a w efekcie  protestu biskupa Wisława (1235). 
Z perspektywy wielkopolskiego kronikarza, piszącego  co naj-
mniej półtora wieku po tych wydarzeniach, mogły one być po-
strzegane jako utrata Spisza przez Polskę. 

W.M. 

Stephanie H a a r l ä n d e r , Vitae  episcoporum. Eine 
Quellengatung  zwischen Hagiographie  und Historio-
graphie,  untersucht  an Lebensbeschreibungen von 
Bichöfen  des  Regnum Teutonicum  im Zeitalter  der  Otto-
nen und Salier,  Anton Hiersman Verlag, Stuttgart 
2000, ss. 691 + 11. 

Celem monografii  jest prezentacja żywotów biskupów 
z obszaru regnum teutonicum,  spisanych pod rządami  władców 
z dynastii saskiej i salickiej, a szczególnie treści ideowych, 
przekazanych poprzez odpowiednie wymodelowanie sylwetki 
głównego bohatera. Przyjęte cezury czasowe umożliwiają  au-
torce prześledzenie ewolucji poglądów  na temat ideału bisku-
pa od wyodrębnienia się regnum teutonicum  aż do końcowej fa-
zy sporu o inwestyturę. Swego życiorysu, a czasem nawet kilku 
żywotów doczekało się w objętym badaniami okresie 35 bisku-
pów: 33 sprawowujących  urzędy w granicach kościelnych pro-
wincji mogunckiej, kolońskiej, trewirskiej, magdeburskiej 
i salzburskiej oraz dwóch biskupów Cambrai w metropolii 
Reims, co stanowi nieco ponad 6% ogółu urzędujących  wtedy 
biskupów lub uzurpatorów, obsadzanych na katedrach przez 
obóz cesarski. Ze względu na to, że część bohaterów została 
uwieczniona w kilku żywotach, liczba objętych badaniami bio-
grafii  wynosi 55. Wśród omawianych w pracy żywotów wiele pi-
sanych było wkrótce po śmierci i w oparciu o relacje naocznych 
świadków, są  jednak i teksty powstałe nawet w 100 lat po 
śmierci bohatera, dla których inspiracją  była najczęściej litur-
giczna pamięć w instytucjach kościelnych przezeń ufundowa-
nowanych. 

Tylko kilka z omawianych żywotów zostało napisanych 
w celu ogłoszenia bohatera świętym, mimo że wielu ich boha-
terów było formalnie  wyniesionych na ołtarze lub przynajmniej 
otoczonych lokalnym kultem. Pozostałe biografie  pisano z róż-
nych powodów, nie sposób ustalić jednej, wspólnej dla wszyst-
kich źródeł tego gatunku przyczyny ich spisania. Nieco przy-
padkowy jest także dobór bohaterów tych tekstów, swoje żywo-
ty otrzymali bowiem zarówno biskupi bardzo wybitni, którzy 
odegrali znaczącą  rolę w dziejach Rzeszy lub przynajmniej 
swojej diecezji, jak i tacy, których dokonania życiowe są  bardzo 
skromne. Ze względu na to, że vitae episcoporum mają  zazwy-
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czaj (do wyjątków  należą  żywoty św. Wojciecha i św. Ulryka 
z Augsburga) bardzo skromną  bazę rękopiśmienną,  nie ma po-
trzeby przeprowadzania dogłębnej analizy ich podstawy teksto-
wej. Warto jednak zauważyć, że sam fakt  małego rozpowszech-
nienia tego rodzaju źródeł świadczy, że zainteresowanie nimi 
miało niemal wyłącznie  lokalny charakter. 

Zasadniczą  część pracy stanowi analiza różnych cech przy-
pisywanych przez żywoty ich bohaterom i próba odtworze-
nia na tej podstawie wizerunku idealnego biskupa. Większość 
cnót, którymi mieli charakteryzować się przedstawiani w żywo-
tach biskupi, zgodna jest z ideałem duchownego, postulowa-
nym w regule św. Benedykta i Regule pasterskiej  Grzegorza 
Wielkiego. Mimo zakorzenienia systemu wartości propagowa-
nego przez biografów  biskupów w tak odległej tradycji autorka 
wskazuje także na przemiany, jakim w wyniku sporu o inwesty-
turę podlegał ideał biskupa. W żywotach powstałych przed tym 
konfliktem  stosunkowo rzadko eksponowano fakt  fundacji  kla-
sztoru przez biskupa i jego związków  ze wspólnotami zakonny-
mi, podczas gdy późniejsze biografie  podkreślają  takie fakty, 
a zwłaszcza pobyt biskupa-gregorianina, wygnanego przez ce-
sarza, w zaprzyjaźnionym klasztorze. Przeobrażeniom uległ 
z tych samych powodów obraz kontaktów biskupa z papieżem 
i cesarzem. Dwanaście żywotów powstałych w X i XI w. w ogó-
le nie wspomina papieża, co odzwierciedla upadek prestiżu pa-
piestwa w X w. Natomiast żywoty biskupów-gregorian mocno 
podkreślają  ich związek  z biskupem Rzymu. Postacie cesarzy 
nie są  przedstawiane często ani bardzo szczegółowo przez bio-
grafów  biskupich, chociaż zazwyczaj eksponuje się ich cechy 
pozytwne. Jednoznacznie negatywnego wizerunku doczekał się 
jedynie Henryk IV w żywotach gregorian, chociaż teksty do-
tyczące  dwóch pasterzy diecezji, lawirujących  między obu obo-
zami (Ottona z Bambergu i Bennona z Osnabrück), wzmian-
kują  go z życzliwością.  W tekstach opisujących  ustanowienie 
biskupa dokonane przed konkordatem wormackim przedsta-
wia się jedyną  możliwą  wówczas procedurę — nominację wła-
dcy, ale w miarę narastania sporu często eksponuje się okolicz-
ność, że stało się to na prośbę kleru katedralnego, lub też 
zbieżność nominacji władcy z elekcją  przez kler i lud. Interesu-
jącym  problemem jest też udział biskupów w wyprawach wo-
jennych, zwoływanych przez cesarza. Wprawdzie niektórzy 
z bohaterów żywotów wymawiają  się od tego obowiązku  złym 
stanem zdrowia, ale powodzenie w takiej wyprawie jest trakto-
wane jako zasługa. Szczególnym tytułem do chwały jest, rzecz 
jasna, udział w walce z poganami, toteż św. Ulryk, broniący  ob-
leganego przez Węgrów Augsburga, jest dla żywotopisarza dru-
gim Jozuem. Do początku  XII w. w wielu żywotach zawarty 
jest pogląd  o uzupełnianiu się służby cesarzowi i Kościołowi, 
zanikający  w ciągu  XII w. (ostatni raz w jednym z żywotów Ot-
tona z Bambergu). 

Pracę uzupełnia słownik biskupów i znanych z imienia au-
torów żywotów oraz zestawienia chronologii spisania żywotów, 
chronologii rządów  biskupów, miejsc powstania żywotów i po-
chodzenia biskupów. W bogatej bibliografii  odnotować trze-
ba brak fundamentalnych  prac Jadwigi Karwasińskiej w języku 
polskim, poświęconych żywotom św. Wojciecha, cytowany jest 
jedynie jeden artykuł, opublikowany po francusku. 

Monografia  Stephanie Haarländer zawiera nie tylko so-
lidną  analizę omawianego typu źródła, ale także ważne wnio-
ski, dotyczące  ideologii kościelnej i politycznej w X-XII w. 

Manfred  Hoffmann,  Jürgen Wilke, Ein Kom-
mentar zum Pater  Noster  von Gervasius  von Tilbury, 
„Jahrbuch für  Internationale Germanistik", 33,2001, 
H. 1, s. 127-156. 

W opublikowanej w Bielefeldzie  w 2001 r. monografii 
mapy świata z Ebstorfu  (Die  Ebstorfer  Weltkarte,  Text-  und  Ta-
felband,  Veröffentlichungen  des Instituts für  Historische Lan-
desforschung  der Universität Göttingen, Bd. 39, s. 120 n.) 
J. Wilke podał do wiadomości odkrycie w bibliotece katedralnej 
w Herefordzie  (Ms. P. I, 13, f.  124v-125v) nie znanego dotąd 
dzieła Gerwazego z Tilbury — niezbyt obszernego komentarza 
do Modlitwy Pańskiej, zapowiadając  zarazem jego edycję. Od-
krycie tego tekstu jest zasługą  R. M. Thomsona, który zwrócił 
nań uwagę w opracowanym przez siebie wraz z R. A. B. My-
norsem Catalogue  of  the Manuscripts  of  Hereford  Cathedral  Li-
brary (Cambridge 1993, s. 71). Druk odpowiedniego zeszy-
tu wymienionego w nagłówku czasopisma germanistycznego 
najwyraźniej znacznie się opóźnił, co o tyle ma znaczenie, że 
S. E. Banks i J. W. Binns, nie znając  jeszcze monografii  Wilke-
go i jego zamiaru publikacji, opublikowali ten tekst jako aneks 
do swej dwujęzycznej (łacińsko-angielskiej) edycji głównego 
dzieła Gerwazego w serii „Oxford  Medieval Texts" (Gervase of 
Tilbury, Otia imperialia. Recreation for  an Emperor,  Oxford  2002, 
s. 902-923 — także dwujęzycznie). Wymieniony w nagłówku 
artykuł powstał w rezultacie współpracy historyka (J. Wilke) 
z filologiem  (M. Hoffmann)  i składa się z rozprawy wstępnej 
(s. 127-144) i edycji tekstu komentarza (s. 145-152) wraz z ko-
mentarzem wydawców (s. 153-156). Rozprawa wstępna, na-
wiązująca  do poświęconych Gerwazemu z Tilbury partii wspo-
mnianej monografii  z 2001 r., przypomina bieg życia anglonor-
mandzkiego dworzanina i pisarza, ze szczególnym uwzględnie-
niem stosunkowo słabo dotąd  rozpoznanego arelateńskiego okre-
su jego życia. Okazuje się, że poza godnościami świeckimi Ger-
wazy przez pewien czas (zapewne do swego ożenku z krewną 
miejscowego arcybiskupa) był członkiem kapituły katedralnej 
w Marsylii, niewykluczone, że jako pełnoprawny członek. Wła-
śnie kanonikom marsylijskim zadedykowany został nowo od-
kryty komentarz pióra Gerwazego. W dalszej części wstępu 
znajdujemy rozważania na temat samego komentarza, rozpa-
trywanego na szerszym tle rozpowszechnionych w średniowie-
czu komentarzy do Ojcze nasz. Edycja tekstu, w przeciwień-
stwie do edycji Banksa-Binnsa, dzieli go na 40 niedługich roz-
działków, a wewnątrz  nich na wersety. Wydawca proponuje 
pewne emendacje, zaznaczając  oczywiście lekcje rękopisu 
w aparacie krytycznym na s. 153. Komentarz rzeczowy jest bar-
dziej rozbudowany niż u Banks-Binnsa; tamci niewiele wy-
chodzili poza odniesienia biblijne, Hoffmann-Wilke  odnaleźli 
pewną  liczbę analogii w piśmiennictwie średniowiecznym, sta-
rannie zaznaczyli także występujące  analogie z Otia imperialia. 
W sytuacji, gdy inne dzieła Gerwazego z Tilbury (Liber  facetia-
rum i Liber de  transitu  B. Virginis  et gestis discipulorum)  muszą 
uchodzić za zaginione i gdy chwieje się (do czego J. Wilke 
w swej monografii  poważnie się przyczynił) pociągająca  teza 
o autorskim bądź  przynajmniej duchowym udziale Gerwazego 
w wielkiej mapie świata z Ebstorfu,  nowo odkryty i prawie rów-
nocześnie dwukrotnie opublikowany komentarz do Modlitwy 
Pańskiej pozostaje jedynym — obok Otia imperialia  — zacho-
wanym dziełem Gerwazego z Tilbury. 

M.  S. J.S. 


