


Z A P I S K I  K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A

Periplus Skylaksa z Karyandy czyli opis opłynięcia za
mieszkałych brzegów Europy, Azji i Libii: ja k  liczne i ja 
kiego rodzaju są poszczególne ludy, jakie kraje, porty, 
rzeki i długość określonych etapów żeglugi, a także sie
dem zamieszkałych wysp i odległość, jaka je  dzieli od 
lądu stałego. Z języka greckiego przełożył, wstępem 
i komentarzem opatrzył Krzysztof G ł o m b i o w -  
s k i. Przedmowę dodał, bibliografię i przypisy uzu
pełnił Zbigniew I. B r z o s t o w s k i .  Całość opraco
wała Aleksandra H o ł o m e j, Gdańsk 2005, Wydaw
nictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 192 (seria: 
W kręgu kultury antycznej).

Z uznaniem należy powitać coraz liczniejsze ukazywanie 
się na rynku wydawniczym przekładów literatury antycznej i to 
nie tylko przedruków dawniejszych edycji (np. z Biblioteki Na
rodowej), lecz zupełnie nowych. Geografia antyczna nie jest 
dziedziną szczególnie ulubioną przez tłumaczy i wydawców, 
czego najlepszym dowodem jest utrzymujący się uporczy
wie brak przekładu dzieła Strabona, w niewielkim tylko stop
niu uwzględnionego w przetłumaczonej z rosyjskiego, zresztą 
bardzo dobrej antologii M. Bodnarskiego, Geografia antyczna 
(Warszawa 1957). Ukazanie się zatem pierwszego pełnego pol
skiego przekładu dzieła (wydanie w Geographi Graeci Minores, I), 
uchodzącego za dzieło żeglarza i pisarza z końca VI w. p.n.e., 
w rzeczywistości będącego kompilacją z IV w. p.n.e. (przy czym 
udział materiału pochodzącego od samego Skylaksa jest kwe
stią dyskusyjną; Wydawca opowiada się po stronie tych, którzy 
ten udział szacują wysoko), należy ocenić ze wszech miar po
zytywnie, tym bardziej, że wydawca, dobry znawca problema
tyki (przekład fragmentów Periplusu ukazywał się w latach 
1976-1979 na łamach kwartalnika „N autologia”), zadbał 
o pełną naukową oprawę tekstu. Składa się na nią Wstęp 
(s. 10-16), wstępy do trzech części traktatu (Europa, Azja i Li
bia czyli Afryka), obszerny bieżący komentarz rzeczowy umie
szczony pod tekstem, zawierający prawdziwą kopalnię infor
macji o miejscach, ludach i wydarzeniach wspominanych przez 
greckiego autora, selektywna bibliografia (s. 139-145), wykaz 
skrótów i indeks starożytnych nazw geograficznych i imion 
własnych (s. 148-181) oraz streszczenie anglojęzyczne 
(s. 181-190). Za niefortunną uznaję decyzję zamieszczenia 
na s. 128-136 kilkunastu nie bardzo czytelnych i luźno raczej 
z tekstem Skylaksa związanych fotografii, mapka na s. 137 po
winna być za to większa i dokładniejsza. Z przedmowy dowia
dujemy się, że omawiana publikacja ma zainaugurować se
rię „W kręgu kultury antycznej”, poświęconą publikacji źródeł 
w przekładzie i studiów dotyczących różnych dziedzin historii, 
geografii i — ogólnie — kultury antycznej.

J. S.

Walter B e r s c h i n, Biographie und Epochenstil 
im lateinischen Mittelalter. V. Kleine Topik und Herme
neutik der mittellateinischen Biographie. Register zum  
Gesamtwerk (Quellen und Untersuchungen zur la
teinischen Philologie des M ittelalters, Bd. 15), 
Stuttgart 2004, Anton Hiersemann Verlag, ss. XIV + 
361, nlb. 11.

Ponad 1900 stron druku zajęły cztery dotąd opublikowane 
(tom IV w dwóch woluminach) tomy monumentalnej mono
grafii dziejów łacińskojęzycznej biografistyki chrześcijańskiej, 
poczynając od jej pierwocin na początku III wieku, aż do po
czątku wieku XIII (orientacyjna data końcowa: 1220). Śledzili
śmy losy tego ważnego przedsięwzięcia naukowego (tom I uka
zał się w roku 1986), recenzując regularnie poszczególne tomy 
na łamach „Eosu” (zob. także recenzję B. Kürbis z trzech pier
wszych tomów w St. Źródł. 36, 1997, s. 111-112). Autor, znany 
także w Polsce (zob. przygotowany przez Kazimierza Limana 
polski przekład innego ważnego dzieła Berschina — Grecko- 
-lacińskie średniowiecze. Od Hieronima do Mikołaja z Kuzy 
[Gniezno 2003]), dokonał rzeczy niezwykłej, jakiej przed nim 
nie podjął się nikt: wyszukania, systematycznego zestawienia 
i wszechstronnego zbadania całości dorobku wskazanego ty
siąclecia cywilizacji łacińskiej w zakresie szeroko pojętej bio- 
grafistyki, nie ograniczonej — co mocno akcentuje — do ha
giografii, choć oczywiście w hagiografii najczęściej się ujawnia
jącej. Od początku autor zapowiadał zamiar dopisania, po za
kończeniu części analitycznej, podsumowania o charakterze 
strukturalno-synchronistycznym, czyli swego rodzaju zebrania 
wyników rozległej kwerendy i analizy. Po upływie 18 lat od 
ukazania się I tomu zapowiedź ta została spełniona. Prezento
wany tom, wieńczący wielotomowe dzieło i wieloletni trud ba
dawczy, składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, oznaczona 
numerem XV (numeracja części pracy jest łączna), nosi tytuł 
Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando i dzieli 
się, stosownie do tytułu na 7 rozdziałów, próbujących w zwięzły 
sposób, w oparciu o przebogaty materiał przedstawiony w za
sadniczej chronologicznej części pracy, odpowiedzieć na tak 
sformułowane pytania. Narracja zajmuje w tej części strony 
1-114, natomiast na s. 115-126 znajdujemy, tak jak we wszyst
kich poprzednich tomach, wykaz cytowanych rękopisów oraz 
skorowidz imion i tytułów. Druga część tomu to indeksy zbior
cze do całości dzieła: 1. Glosarz łaciński (słów, form słownych 
i połączeń) (s. 129-170; indeks ten w odniesieniu do trzech 
pierwszych tomów ukazał się już wcześniej na łamach „Archi- 
vum Latinitatis Medii Aevi” 52, 1994, s. 253-280). 2. Wykaz 
miejsc w dziełach autorów greckich i łacińskich (także anoni
mowych), do około 600 r., cytowanych lub powoływanych 
w czterech tomach kompendium (s.171-219). 3. Bardzo rozbu
dow any i n o w a to rsk i m eto d y czn ie  i ndeks  rzeczow y
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(s. 220-294). 4. Indeks nazw geograficznych (s. 295-311). 5. In
deks kojarzący treść kompendium Berschina z „Bibliotheca 
Hagiographica Latina” (oczywiście, łącznie z Novum Supple
mentum z 1986 r.) (s. 312-358). 6. Wykaz incipitów pieśni litur
gicznych — antyfon, responsoriów i sekwencji (s. 359-361).

Nawet pobieżne omówienie syntezy z I części wymagałoby 
znacznie więcej miejsca, tutaj niech wystarczy stwierdzenie, że 
mamy do czynienia z godnym ukoronowaniem dzieła życia hei- 
delberskiego mediewisty, a zarazem z ujmującym dowodem że
laznej konsekwencji i odpowiedzialności badawczej. Myśl 
o polskim przekładzie całości dzieła nie wydaje się zbyt realna, 
ale może warto byłoby zastanowić się nad możliwością przetłu
maczenia i opublikowania w Polsce chociaż tej, ostatnio opu
blikowanej, syntetycznej jego części?

J. S.

Thomas H a y e ,  Die verlorene Bibliothek des Reiner 
von Lüttich. Produktion und Überlieferung lateinischer 
Literatur des hohen Mittelalters in der Perspektive mo- 
nastischer Individualisierungstendenzen, „Histori
sches Jahrbuch” 125,2005, s. 39-65.

Gdyby istniała możliwość napisania historii literatury 
średniowiecznej nie z perspektywy tego, co z niej zachowało 
się do naszych czasów, lecz tego, co naprawdę zostało napisa
ne, uzyskany obraz niewiele by zapewne przypominał ten, któ
ry znamy z kompendiów i syntez. Podobnie, gdyby za punkt 
wyjścia przyjąć nie sam, jakże często przypadkowy, fakt prze
trwania danego tekstu, lecz jego poczytność i — szerzej — spo
łeczno-kulturowy zasięg oddziaływania. Przytoczona przez au
tora prowizoryczna lista wybitnych (według wszelkiego praw
dopodobieństwa) dzieł powstałych w XI-XII w., nawet ograni
czona jedynie do eposu historycznego, które bądź zaginęły bez 
reszty, bądź zachowały się jedynie w mizernych niekiedy frag
mentach, robi wrażenie, podobnie jak lista dzieł zachowanych 
jedynie w jednym przekazie rękopiśmiennym lub we wczesnym 
druku, a zatem w gruncie rzeczy — zupełnie przypadkowo. 
Rozpatrując, rzadko kiedy w sposób systematyczny, zjawisko 
ginięcia tekstów, najczęściej zwracano uwagę na okoliczno
ści zewnętrzne, zwłaszcza losowe, a zatem „obiektywne”, nato
miast przyczyny subiektywne, zależne od samego autora, 
względnie środowiska, w którym przyszło mu żyć i pisać, jak 
również ze strony odbiorców dzieła, pozostawały jak gdyby 
w cieniu. Wybrany przez autora przykład mało znanego dwu- 
nastowiecznego pisarza Reinera z Leodium może rzeczywiście 
jaśniej ukazać niektóre sprzyjające, a jeszcze wyraźniej — 
ograniczające i krępujące okoliczności twórczości w średnio
wiecznym klasztorze. Reiner był pisarzem wprawdzie nie naj
wyższego lotu, ale niezwykle pracowitym i wielostronnym, 
prawdziwym dwunastowiecznym „pracoholikiem”, człowie
kiem realizującym się w pisarstwie, a, co ważne z naszego pun
ktu widzenia, pozostawił po sobie między innymi niezwykle in
teresujący i nie mający ścisłych analogii (pewnymi analogiami 
są jedynie wcześniejszy Liber de temptatione cuiusdam monachi 
Otloha od Sw. Emmerama (ok. 1070) i De viris illustribus Pio
tra Diakona z I połowy XII w.) traktat o charakterze autobio- 
graficzno-bibliograficznym pt. De ineptiis cuiusdam idiotae, 
„O [duchowej] nicości pewnego nieuka” (niekompletna edycja 
w MGH SS XX, s. 593-603). Wprawdzie antyczne i chrześci

jańskie tradycje wykazów bio-bibliograficznych (De viris illu
stribus, De scriptoribus ecclesiasticis itp.) były odległe i czcigod
ne, a ich autorzy (jak chociażby Sw. Hieronim; także Beda 
Czcigodny, wszakże tym razem na końcu swojej kroniki) nie 
wahali się włączać do takich wykazów własnej osoby, ale trak
tat Reinera z Leodium wyróżnia się na tym tle nie tylko 
obszernością, ale także wyjątkowo szczegółowym przedstawie
niem własnej twórczości, której autor poświęcił mniej więcej 
tyle samo miejsca, co twórczości innych członków swojej 
wspólnoty (Sw. Wawrzyńca w Leodium) — do niej zresztą się 
ograniczył. Poznajemy zatem tytuły i, przynajmniej z grubsza, 
treść wszystkich dzieł Reinera, poczynając od prób młodzień
czych, dowiadujemy się często o motywach kierujących auto
rem, a także o jego kłopotach z kolegami i przełożonymi, nato
miast przyczyn tych trudności musimy najczęściej się domyślać. 
Zarazem jesteśmy świadkami stopnia zatracenia tej indywidu
alnej i różnorodnej twórczości: na 31 wymienionych większych 
tekstów lub ich grup zachowało się do naszych czasów jedynie 
6, a z trudnej do oszacowania, ale na pewno imponującej liczby 
drobniejszych utworów, jak wiersze, epitafia i listy, zaginęło 
prawie wszystko. Radzi bylibyśmy się np. dowiedzieć, co mial 
Reiner do powiedzenia swoim współbraciom w poemacie 
o osobliwościach Sardynii i Sycylii, przede wszystkim zaś żal, że 
bez śladu zaginęło obszerne (w 14 księgach) dzieło o zdobyciu 
Jerozolimy przez krzyżowców (Laurea peregrinorum Iherosoli- 
mitanorum).

Nie ulega wątpliwości, że stosunki panujące w danej 
wspólnocie klasztornej mogły pozytywnie, ale także, tak jak 
w przypadku Reinera z Leodium, negatywnie wpływać na twór
czość jej członków, podobnie jak na jej recepcję zewnętrzną. 
Zgodzić wypadnie się także z sugestią autora, że pojawienie się 
pod koniec XI i na szerszą skalę w XII w. tego typu autoref
leksji nad własną twórczością stanowi odpowiednik czy uzu
pełnienie rozkwitającej właśnie wtedy refleksji autobiograficz
nej (w kompendium G. Mischa Reiner z Leodium został po
minięty).

J. S.

Zenon Kaluza [ K a ł u ż a ] ,  Sapientis Verbum. Alcune 
reminiscenze filosofico-letterarie nella „Chronica Po
lonorum” di Vincenzo Kadłubek, „Archivio StoricoIta- 
liano Anno” CLXIV (2006), N. 607,1, s. 3-35.

Autor, paryski historyk filozofii średniowiecznej, zajął się 
kroniką mistrza Wincentego. Omawiany artykuł jest, jak moż
na sądzić, częścią szerzej zakrojonych studiów autora nad tym 
tematem. Potwierdzeniem tego zdaje się być jego niedawne 
wystąpienie w Krakowie poświęcone zagadnieniu historii mó
wionej i pisanej w dziele naszego kronikarza. Spełnia się więc 
postulat wielkiej znawczyni tematu Brygidy Kürbis, aby histo
rycy filozofii średniowiecznej zajęli się erudycją filozoficzną 
mistrza Wincentego. Spełnia się tym pełniej, że przynosi nowe 
ustalenia rozszerzające wiedzę o filozoficznym wykształceniu 
kronikarza. Autor rozpoczyna analizę nawiązując do ustaleń 
Mariana Plezi, który odnalazł w kronice aluzję do dzieła Ary
stotelesa O dowodach sofistycznych. Aluzja ta znajduje się 
w znanym opowiadaniu mistrza Wincentego dotyczącym prze
biegu procesu, jaki wytoczono bratu Bolesława Krzywoustego 
Zbigniewowi (II, 28). Ten też fragment tekstu kroniki staje się


