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część I potraktował Hoffmann  obszerny komentarz do edycji 
(s. 19-121), podzielony na kilka rozdziałów. W rozdziale II 
(rozdział I to wstęp do części komentarzowej) przedstawiony 
został rękopiśmienny kontekst przekazu akwizgrańskiego -
pasjonał G9, łącznie  z jego miejscem w liturgii ośrodka akwizg-
rańskiego oraz analizą  z punktu widzenia historii sztuki i pale-
ografii.  Rozdział III, w ramach którego znalazła się wspomnia-
na transkrypcja, został poświęcony akwizgrańskiemu przekazo-
wi Żywotu  św. Wojciecha.  Autor wysoko ceni zarówno samą 
edycję Karwasińskiej, jak również wiele jej spostrzeżeń i pro-
pozycji szczegółowych (choć ze względów językowych dorobek 
tej uczonej dostępny był mu jedynie w zakresie umożliwionym 
przez wersje czy streszczenia obcojęzyczne), przytacza także 
(s. 28-32) jej wykaz rękopisów Vitae  I,  choć co do pierwsze-
ństwa przekazów oraz ich klasyfikacji  (por. s. 116) w sposób 
istotny od ustaleń polskiej uczonej odbiega. Niewątpliwym  po-
stępem jest szczegółowe porównanie przekazu akwizgrańskie-
go z edycją  Karwasińskiej w MPH s. n. (s. 50-77). Rozdział IV 
to właściwie wstęp do następującej  po nim (oraz po krótkim 
zakończeniu) nowej krytycznej edycji tekstu. Rozpatruje w nim 
Hoffmann  podstawę rękopiśmienną  wcześniejszych edycji 
(Pertza i Karwasińskiej), polemizuje z tezami tej ostatniej 
uczonej co do procesu powstawania Vitae  I,  analizuje przyjęte 
za podstawę swojej edycji przekazy rękopiśmienne, przedsta-
wia odchylenia stylistyczne, dodatki i ubytki treściowe oraz 
(s. 105 nn.) wzajemny stosunek trzech redakcji dzieła, wreszcie 
(s. 114 nn.) przedstawia własny pogląd  na klasyfikację  rękopi-
sów. W tym zakresie poglądy  J. Hoffmanna,  zasadniczo są 
zgodne z tezami Johannesa Frieda (Gnesen-Aachen-Rom.  Ot-
to III.  und  der  Kult  des  hl. Adalbert.  Beobachtungen zum älteren 
Adalbertsleben,  w: M. Borgolte [Hg.], Polen und  Deutschland 
vor 1000 Jahren.  Die Berliner  Tagung  über den  „Akt  von Gne-
sen", Berlin 2002, s. 235-279) o nie awentyńskich, lecz związa-
nych z Leodium i kręgiem biskupa Notkera, początkach  kultu 
św. Wojciecha w ogóle i najstarszego jego Żywota w szczegól-
ności, choć trzeba przyznać, że w niejednym punkcie pogłębio-
ne, zapewne najsnadniej okażą  się narażone na krytykę. Nie-
strudzony Gerard Labuda (W  sprawie autorstwa i miejsca napi-
sania Żywotu  pierwszego Świętego  Wojciecha,  St. Źródł. 42, 
2004, s. 115-130), niestety, jeszcze przed ukazaniem się oma-
wianej publikacji, wystąpił  z ostrą  krytyką  tez Frieda, zdecydo-
wanie broniąc  tezy awentyńskiej i autorstwa Jana Kanaparza 
i nie wydaje mi się, by nad argumentami nestora mediewistyki 
polskiej można było przejść do porządku  dziennego. 

Niezależnie jednak od wszelkich możliwych odmiennych 
punktów widzenia, także na podstawową  kwestię genezy Vitae 
I, zasługa J. Hoffmanna  podniesienia jej, przeprowadzona 
przezeń szczegółowa analiza oraz nowa edycja tekstu, którą 
należy określić jako wzorową  (obszerny komentarz rzeczowy 
został w znacznej mierze powtórzony przy tłumaczeniu nie-
mieckim), jest niepodważalna. Jej uzupełnieniem jest biblio-
grafia  źródeł i wybranej literatury przedmiotu (s. 183-186), 
cenne indeksy: nazw własnych (osobowych i miejscowych, wraz 
z wszelkimi odniesieniami w tekście) oraz (s. 191-214) glosarz 
łaciński. 

Achim Thomas Hack, Gruß, eingeschränkter  Gruß 
und Grußverweigerung.  Untersuchungen  zur Salutatio 
in den Briefen  Papst  Gregors  VII.  und Kaiser  Hein-
richs TV.,  „Archiv für  Diplomatik, Schriftgeschichte, 
Siegel- und Wappenkunde", 47/48, 2001-2002, 
s. 47-84. 

Formuła salutacyjna w dokumentach średniowiecznych ze 
względu na, jak przyjmowano konwencjonalny charakter i nie-
wielką  przydatność interpretacyjną,  nie cieszyła się nadmier-
nym zainteresowaniem dyplomatyki, a jedyna właściwie mono-
grafia  (C. D. Lanham, Salutatio  formulas  in Latin letters  to 1200: 
syntax, style,  and  theory, Münchener Beiträge zur Mediävistik 
une Renaissance-Forschung, 22, 1975) pozostaje mało znana. 
Na znakomicie do tego celu nadającym  się przykładzie, jako że 
po pierwsze w przypadku korespondencji Grzegorza VII i Hen-
ryka IV na ogół jesteśmy nienajgorzej zorientowani w kontek-
ście historycznym poszczególnych listów, po wtóre zaś listów 
tych zachowało się stosunkowo dużo, choć jednak „niesyme-
trycznie" (znamy około 420 listów z 12 lat pontyfikatu  Grzego-
rza VII, podczas gdy z 53 lat królewskich rządów  Henryka IV 
zachowało się ich około 10% tej liczby, co i tak stanowi ja-
kościowy wzrost w porównaniu z listami jego poprzedników), 
Hack próbuje wykazać mylność powyższej opinii. Wskazuje 
na dostrzegalne prawidłowości w stosowaniu (lub odmawianiu) 
salutacji, każące  doszukiwać się w przypadku obu protagoni-
stów celowej i dokładnie przemyślanej praktyki w tym wzglę-
dzie. Normą  była salutacja, w kancelarii papieskiej na ogół 
bardziej „znormalizowana", po stronie cesarskiej — kształto-
wana bardziej swobodnie, w pewnych okolicznościach, dość 
często przynajmniej w tym pełnym dramatycznych napięć okre-
sie, uciekano się do salutacji „ograniczonej" — najczęściej jak 
gdyby warunkowej, uzależnionej od spełnienia przez adresata 
określonych wymagań czy żądań  nadawcy. W skrajnych przy-
padkach (jak w poprzedzającej  Canossę szczytowej fazie  kon-
fliktu  pomiędzy papieżem a cesarzem), zwłaszcza wobec eks-
komunikowanych, odmawiano adresatowi jakiejkolwiek formy 
salutacji, a znana „odpowiedź" Grzegorza VII na obraźliwy 
i odmawiający  salutacji list Henryka IV z początku  1076 r. sta-
nowi nawet wymowny przykład dalszej eskalacji konfliktu:  pa-
pież w ogóle nie zwraca się do cesarza, lecz do Księcia Aposto-
łów — św. Piotra. Autor zwraca m.in. uwagę na możliwe biblij-
ne (2 J 10 n.) i późniejsze (mistyfikacje  Pseudo-Izydoriańskie) 
podstawy odmowy pozdrowienia, oraz na analogiczny po obu 
zantagonizowanych stronach repertuar i pragmatykę enuncja-
cji salutacyjnych, co zdaje się dowodzić ugruntowanego ich 
miejsca wśród ówczesnych zachowań i zaniechań zrytualizowa-
nych. Zob. także wcześniejszą  monografię  A. Th. Hacka, Das 
Empfangszeremoniell  bei mittelalterlichen  Papst-Kaiser-Treffen 
Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelal-
ters, 18, Köln-Weimar-Wien 1999. 
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