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Raju oraz wizerunku głowy Chrystusa na mapie, a Rainer Wal
ter tekstami na mapie dotyczącymi Raju. Kolejna grupa zatytu
łowana jest prosto: „Gerwazy z Tilbury”, a znalazły się w niej 
trzy teksty: James Binns i Shelagh Banks (im nauka zawdzię
cza nową, z 2002, dwujęzyczną edycję Otia imperialia Gerwaze
go) próbują określić koleje „rozwoju intelektualnego” Gerwa
zego z Tilbury, Michael Rothmann pisze o tendencjach w dzie
le Gerwazego do aktualizowania i regionalizowania, inaczej 
mówiąc: racjonalizowania zjawisk naturalnych i ich przyczyn, 
a piszący te słowa stara się zagranicznym uczonym przybliżyć 
(i w pewnych punktach rozwinąć) kontrowersję pomiędzy Sta
nisławem Kętrzyńskim a Oswaldem Balzerem co do osoby 
polskiego informatora Gerwazego z Tilbury (Wincenty Kadłu
bek?). Oczywiście, postać i dzieło Gerwazego z Tilbury, który 
poczynając od lat trzydziestych XX w. (Richard Uhden) był 
(i jest) postrzegany jako realny lub bodaj ideowy twórca mapy 
z Ebstorfu, przewija się także w niektórych innych rozprawach 
omawianego tomu, zwłaszcza w następnej ich grupie, zatytu
łowanej: „Mapa świata z Ebstorfu. Przekaz wiedzy, datacja, 
uczoność”. Znalazło się tu 7 artykułów. Anna-Dorothee von 
den Brincken zajęła się śladami znajomości wschodniego 
chrześcijaństwa na mapach XII-XIV w. Armin Wolf, najbar
dziej w chwili obecnej zdecydowany obrońca tezy autorstwa, 
o przynajmniej ideowej inspiracji Gerwazego z Tilbury, w ob
szernym artykule polemizuje z niedawno (w 2001 r.) opubliko
waną gruntowną monografią Jürgena Wilkego (zob. St. Źródł. 
42, 2004, s. 131-135), zrywającą związek mapy z Gerwazym 
z Tilbury i datującą mapę na koniec XIII lub początek XIV w. 
Polemika dotyczy wszystkich, formalnych i merytorycznych, 
punktów wywodu Wilkego i przynosi kilka nowych, dotąd nie 
występujących w nauce, punktów widzenia. Jürgen Wilke w ar
tykule o nowoodkrytych w Ebstorfie fragmentach rękopiśmien
nych nie omieszkał wykorzystać, prawem redaktora, okazji do 
podważenia części argumentacji swego adwersarza, a ten sam 
punkt widzenia konsekwentnie reprezentuje kolejny autor, 
Hartmut Kugler, w artykule pod symptomatycznym tytułem 
„Mapa świata z Ebstorfu bez Gerwazego z Tilbury”. Folker 
Reichert analizuje obraz Austrii na mapie, Brigitte Englisch 
zastanawia się nad „koncepcją i systematyką treści” mapy 
z Ebstorfu, a Martin Warnke snuje refleksje na temat medial
nych aspektów mapy (vor und nach dem Buch). W ostatniej 
grupie, „Rozwój kształcenia klasztornego od Reformacji do 
dzisiaj”, znajdujemy dwa artykuły: Inge Magera o polityce kla
sztornej książąt doby Reformacji w aspekcie kształcenia oraz 
podsumowujący i zamykający całość artykuł Andreasa Hesse
go: „Klasztor i wykształcenie obecnie — kontynuacja i zmia
na”. Podkreślić należy bogactwo i jakość w znacznej części bar
wnego materiału ilustracyjnego. Jestem przekonany, że omó
wiony tom może być przydatny nie tylko znawcom średnio
wiecznej myśli geograficznej i kartografii, lecz także wszystkim 
zainteresowanym średniowieczną kulturą intelektualną i pro
cesem kształcenia, zwłaszcza w klasztorach żeńskich.

J. S.

Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östli
chen Europa. Forschungsstand und Forschungsper
spektiven, herausgegeben von Ralf G. P ä s l e r, Die

trich S c h m i d t k e ,  Universitätsverlag Winter, 
Heidelberg 2006, ss. XI + 567.

Są to rozszerzone materiały konferencji zorganizowanej 
w październiku 2003 r. pod tytułem identycznym z tytułem pu
blikacji przez heidelberski zespół (Forschungsstelle) Reperto
rium der deutschsprachigen geistlichen Literatur des Mittelal
ters im östlichen Europa. W tomie znalazło się, nie licząc zwię
złej przedmowy i krótkiego bilansującego zakończenia (Zu den 
künftigen Aufgaben einer mediävistischen Germanistik im östli
chen Europa) pióra drugiego z redaktorów, 28, niekiedy dość 
obszernych i w przeważającej większości zaopatrzonych w so
lidny aparat naukowy, artykułów, dotyczących przeważnie sta
nu rozpoznania średniowiecznego (częściowo także wczesno- 
nowożytnego) niemieckojęzycznego dziedzictwa piśmiennicze
go w różnych regionach dawnego, obecnie należącego już do 
przeszłości, życia niemieckiego na wschód od samych Niemiec. 
Systematyczna, długofalowa działalność, mająca na celu ujaw
nienie i zewidencjonowanie możliwie wszystkich zachowa
nych, a rozproszonych i często jeszcze w ogóle nie rozpozna
nych świadectw, rozpoczęła się przed ponad 100 laty w ramach 
Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. Koleje tego przedsięwzię
cia i uzyskane dotąd rezultaty przedstawia Jürgen Wolf w arty
kule o archiwum rękopisów przechowywanych w Berlińsko- 
-Brandenburskiej Akademii Nauk. Klaus Klein z kolei przed
stawił Marburger Repertorien zur Überlieferung der deutschen L i
teratur des Mittelalters. Chwila do refleksji nad osiągnięciami 
i perspektywami badań nad literackim aspektem wielowieko
wej obecności Niemców w Europie Wschodniej (largo sensu) 
została wybrana trafnie, jako że stopniowo zauważalne stają 
się korzystne dla nauki przemiany mentalności i polityki kultu
ralnej w krajach dawnego bloku wschodniego po przełomie 
ustrojowym schyłku lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
minionego stulecia, uprzednio nacechowanych niechęcią, 
a przynajmniej zdecydowaną rezerwą w tym zakresie. Jako 
przykłady rozumienia znaczenia badań nad niemiecką spuści
zną kulturalną w naszym kraju można wymienić choćby mal- 
borską konferencję naukową z września 2004 r. na temat „Sre- 
dniowieczna kultura w pruskim państwie Zakonu Krzyżackie
go” wraz z jej „Nachleben” (organizatorem był Jarosław Wen
ta, którego nazwisko nieraz pada w artykułach zamieszczonych 
w omawianej księdze), czy szczecińską edycję polskiego prze
kładu „Pomeranii” Tomasza Kantzowa. Jednocześnie jednak 
w naukowej polityce RFN dają się zauważyć niepokojące, na 
ogół tłumaczone względami finansowymi, tendencje do ograni
czania i marginalizowania tego rodzaju długofalowych, z pun
ktu widzenia decydentów zapewne zbyt staroświeckich, przed
sięwzięć naukowych. Pozostałe artykuły zostały uszeregowane 
w porządku terytorialnym. Najwięcej miejsca zajęła problema
tyka piśmienności w państwie Zakonu Krzyżackiego (łącz
nie z inflanckim odłamem), dalszymi punktami ciężkości są: 
Sląsk z Morawami i Czechami, pojedyncze artykuły dotyczą 
Austrii i Węgier. Najczęściej chodzi o sprawozdania z badań 
i prezentację nowych odkryć w różnych bibliotekach Europy 
Wschodniej.

Z artykułów dotyczących Polski (oprócz ziem państwa 
krzyżackiego) wymienię dwa artykuły polskich autorów: Piotra 
Beringa, porównujący niemieckie i polskie przedstawienia 
wielkanocne (Osterspiele) na przełomie średniowiecza i czasów 
nowych, oraz Stanisława Prędoty o rękopisach niderlandzkich
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w zbiorach polskich, a także Volkera Honemanna o żagańskim 
augustianinie i pisarzu Andreasie Ritterze, Gunhildy Roth 
o niedawno ujawnionej (i opublikowanej) księdze prawa Głup- 
czyc (Leobschützer Rechtsbuch) z 1421 r. (zob. także artykuł tej 
autorki w „Quaestiones medii aevi novae” 7, 2002, s. 237 nn.) 
oraz obszerne studium Gundolfa Keila o piśmiennictwie doty
czącym chirurgii na Śląsku, północnych Morawach i w północ
nych Czechach XIII-XV w. Problematyka, do której omawia
na księga przynosi bardzo wiele nowych informacji i propozycji 
badawczych, w sytuacji braku zasadniczych wobec niej uprze
dzeń ze strony społeczeństw i krajów będących niegdyś nie
mieckimi lub terenem kohabitacji z ludnością niemiecką, ale 
także wielorakich trudności praktycznych i organizacyjnych, 
związanych choćby z różnym, często zupełnie niezadowala
jącym stopniem rozpoznania i dostępności zasobów bibliotecz
nych i archiwalnych, powinna stać się terenem dobrze zorgani
zowanej współpracy uczonych niemieckich i zainteresowanych 
nią uczonych krajów będących obecnie depozytariuszem tej 
spuścizny. Pierwsze przejawy takiej współpracy można już do
strzec.

J. S.

Katalogi biskupów poznańskich, oprac. Jacek W i e 
s i o ł o w s k i  (Kroniki staropolskie), Wydawnictwo 
M iejskie, Poznań 2004, ss. 224.

Jest to kolejna publikacja źródeł dotyczących dziejów Po
znania ukazująca się w serii „Kroniki staropolskie” [Poznania]. 
Seria ta, mimo swojej nazwy, obejmuje także źródła średnio
wieczne, które wydawane są w polskim tłumaczeniu. Edycję za
wsze poprzedza kompetentny wstęp. Tym razem jego autorem 
jest doskonały znawca zagadnienia, Jacek Wiesiołowski. Oma
wiając kwestię zaginionych katalogów biskupów poznańskich 
dowodzi on, że najstarszy katalog, wymieniający tylko imiona 
biskupów, istniał już w latach 80. XII w., a w czasach biskupa 
Pawła ( t  1242) przechowywany był przy katedrze. Jego powsta
nie autor łączy z długim i owocnym kulturowo panowaniem 
Mieszka Starego. Inny katalog zachował się na ocalałych kar
tach powstałego w latach 70. XIII w. Rocznika lubińskiego. Au
tor przeprowadza jego rekonstrukcję przypuszczając, że unika
towy zapis o konsekracji w 1267 r. biskupa Mikołaja wskazuje 
albo na kontynuację katalogu na bieżąco (jednakże, jak pod
kreśla, stuletnie kontynuowanie katalogu było rzadkością), al
bo na jego powstanie właśnie za rządów biskupich Mikołaja. 
Autor nie rozstrzyga, czy śladem po katalogu, czy też samo
dzielną zapiską, jest nota z 1346 r. o biskupie Janie Łodzi 
w Kalendarzu i spominkach włocławskich. Brak katalogu bisku
pów poznańskich w zgromadzonej przez Janka z Czarnkowa 
kolekcji źródeł zwanej Kroniką Wielką tłumaczy zaś nieznajo
mością przez niego zasobów biblioteki benedyktynów lubiń
skich oraz malejącym w tym okresie zainteresowaniem tego ty
pu twórczością.

Oddzielne miejsce J. Wiesiołowski poświęcił katalogowi 
Długosza. Powstał on w 1475 r., a oparty został na jakimś zagi
nionym katalogu, innym jednak od dwóch wspomnianych wy
żej (z czasów Mieszka Starego i ten znany rocznikarzowi lu

bińskiemu). Od XIII w. jego informacje uzupełnia Długosz w opar
ciu o źródła z Kroniki Wielkiej, a dla okresu od końca XIV w., 
gdy tej zabrakło, wykorzystuje materiały zebrane do Roczni
ków. Swoim zwyczajem noty o biskupach Długosz uzupełnił in
formacjami o rodzie i herbie poszczególnych biskupów.

Z  jakiegoś nieznanego katalogu biskupów poznańskich, 
sięgającego połowy XVI w., korzystał w swoich Herbach rycer
stwa polskiego Bartosz Paprocki, którego identyfikacje heral
dyczne zostały przejęte przez autorów późniejszych katalogów. 
J. Wiesiołowski omawia te katalogi. Pierwszym z nich jest kon
tynuacja katalogu Długosza napisana przez Jakuba Brzeźnic- 
kiego w latach 1598-1604, a oparta na aktach biskupów po
znańskich, pamięci oraz napisach z nagrobków biskupów w ka
tedrze poznańskiej lub jakichś druków. Tomasz Treter, uważa
ny dotychczas za autora tej kontynuacji, był w rzeczywistości 
tylko jego wydawcą (wydanie obejmowało katalog Długosza 
z kontynuacją Brzeźnickiego).

Żaden nowy katalog biskupów poznańskich nie powstał 
w XVII w., okresie, gdy twórczość ta była w innych diecezjach 
bardzo popularna. Dopiero w 1724 r. jezuita Adam Naramow- 
ski w drugim tomie swoich Facies rerum Sarmaticarum opubli
kował m.in. katalogi biskupów polskich, w tym poznańskich. 
Nie były one jednak „dziełem historyka, lecz popisem retora”, 
opartym na druku Tretera oraz, dla XVII w., z kronik domo
wych jezuitów i panegiryków.

Krótki katalog biskupów poznańskich, stanowiący skoro
widz rzeczowy do całej pracy, opublikował w 1728 r. Kasper 
Niesiecki w tomie pierwszym herbarza. Oparł się na wydaniu 
Tretera, pracy Paprockiego oraz różnych innych źródłach, sta
rając się pominąć milczeniem katalog Naramowskiego „by nie 
polemizować z współbratem”.

Nowy katalog wydał w latach 1761-1763 inny jezuita, 
Franciszek Rzepnicki — ponieważ zaś uczynił to po łacinie, je
go dziełko wykorzystywane było przez erudytów europejskich. 
Dla X-XVI w, oparł się na wydaniu Tretera oraz m.in. na źród
łach jezuickich. Dla XVII i początku XVIII w. oparł się na 
Niesieckim, sporadycznie uzupełniając jego informacje z in
nych źródeł. Jego własnym wkładem są biogramy Stanisława 
Hozjusza i, współczesnego sobie, Teodora Czartoryskiego.

Ostani znany katalog, Krótkie zebranie biskupów poznań
skich jako długo który był na biskupstwie, stanowi zachowaną 
w rękopisie kompilację powstałą w okresie, gdy biskupem był 
Tymoteusz Gorzeński, po 1821 r. Jak słusznie stwierdza J. Wie
siołowski, „na uwagę zasługuje głównie z tego powodu, że uka
zuje żywotność średniowiecznego modelu katalogu biskupów, 
takiego jak najstarsze wykazy biskupów krakowskich czy lubiń
ski spis biskupów poznańskich”.

Edycja obejmuje tłumaczenia (autorstwa A. Pawlaczyk) 
katalogu Długosza (s. 1-37) i jego kontynuacji autorstwa 
Brzeźnickiego. Z pracy Naramowskiego wydano tylko infor
macje historyczne, katalog Niesieckiego „uzupełniono infor
macjami rozsianymi po całym jego dziele”. Tekst Rzepnickiego 
wydano w tłumaczeniu R. Wójcika i A. Strzeleckiej, usuwając 
z niego („jako ewidentny wtręt”) fragment o dziejach zakonu 
maltańskiego. Katalog krakowski wydano w całości, tłumacząc 
na polski pisaną po łacinie jego część końcową (od Teodo
ra Czartoryskiego). Całość uzupełniają przypisy identyfikujące 
główne osoby i miejscowości oraz indeks osób.

M. D.




