


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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. 
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