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Jan Gerchow, Die Gedenkuberlieferung der Angelsachsen. Mit einem Katalog der libri vitae und 
Necrologien. [Arbeiten zur Frühmittelalterlichen Forschung, Bd. 20], Verlag Walter de Gruyter, 
Berlin - New York 1988, ss. XXXII 4-417, 2 mapy. 

Uczeń Karla Schmida , Jan G e r c h o w , postawił przed sobą zadania zebrania i edycji zapisków komemoratywnych 
(nekrologi, kalendarze, libri vitae) powstałych w kręgu kultury anglosaskiej. Najwcześniejsze pochodzą z początków VIII 
w., a te najpóźniejsze nawet z początku XII w., gdyż po części są to odpisy starszych zapisek. Omawiana tu publikacja 
uzupełnia dotąd istniejące edycje dziewiętnastowieczne, które nie spełniają obecnych wymogów edytorskich stawianych 
tego typu źródłom oraz rozszerza je o wpisy komemoratywne nie publikowane. Horyzont badawczy Autora wykracza 
jednakże poza owe źródła komemoratywne w wąskim znaczeniu tzn.: nekrologi i libri vitae. Gerchow tropi ślady istnienia 
i oddziaływania pamięci zbiorowej w kręgu kultury anglosaskiej we wszystkich pozostałych źródłach. Powstały zbiór 
pozwolił na zorientowanie się w zasobie i jakości anglosaskich źródeł komemoratywnych, jest też wygodnym instrumentem 
badawczym zjawiska pamięci zbiorowej u Anglosasów - a to dzięki rozbudowanemu aparatowi krytycznemu i części 
edytorskiej. 

Praca składa się z 3 części. W pierwszej (s. 1 - 84) znajdujemy zarys dziejów badań nad zjawiskiem pamięci zbiorowej 
u Anglosasów oraz prezentację innych źródeł niż nekrologi i libri vitae, w których są elementy tego zjawiska. 

Już w XVI w. uważano, że św. Bonifacy był tym, który wprowadził instytucje wspólnot modlitewnych w państwie 
frankijskim. W historiografii natomiast utrwaliło się przekonanie o decydującej roli Anglosasów w powstaniu i rozprze-
strzenieniu się owych wspólnot Szybko rozwijające się ostatnio badania nad pamięcią zbiorową w średniowieczu, wywołują 
potrzebę rewizji dotychczasowych poglądów na zagadnienie początków komemoracji. Karl Schmid uważa, że średniowieczne 
wypominki nie są ani pochodzenia insularnego, ani frankijskiego, lecz wyrosły z tradycji wczesnochrześcijańskiej. Nie mają 
więc, jego zdaniem, sensu próby określenia jednego źródła tej tradycji. Nader częste pojawianie się wzmianek o wspólnotach 
modlitewnych właśnie w źródłach z VIII w. o proweniencji anglosaskiej tłumaczy się aktywnością pielgrzymkową i misyjną 
Anglosasów szukających w tej formie kontaktu z krajanami. Przeciw tezie o zapożyczeniu od Anglosasów przemawia brak 
anglosaskiego komponentu w zespole imion pierwszych znanych list komemoracyjnych z kontynentu. Ponadto w pierwszych 
synodalnych wspólnotach modlitewnych z terenu frankijskiego imiona anglosaskie nie są wyróżnione w jakikolwiek sposób, 
jak można by oczekiwać, gdyby ich rola w zawiązaniu wspólnoty była znaczaca. 

Ważnym przyczynkiem do wyjaśnienia tego problemu okazała się analiza epistolografii anglosaskiej, zwłaszcza tej z VIII w, 
powstałej w państwie frankijskim. Chodzi tu o dwa zbiory listów: Bonifacego i Lula (ok. 100) oraz Alkuina (ok. 300). Autor 
zauważa, że w zachowanej w odpisach formie (zbiory te były przecież odpisami) zainteresowaniem cieszyły się głównie te części 
listów, które dotyczyły więzi duchowej z adresatem. Pełniona przez owe zbiory funkcja wzorca stylistycznego mogła 
oddziaływać na przyjmowanie anglosaskiego modelu komemoracji. Uderzającym faktem jest brak manuskryptu listów 
Bonifacego i Lula, który pochodziłby z Wysp Brytyjskich - czy Anglosasi potrzebowali wzorca, posiadając własną tradycję 
w nawiązywaniu wspólnoty komemoratywnej? Analiza stylistyczna wykazuje, że wspólnym i dominującym elementem owych 
listów są: memoria, commemoratio, Caritas, amor, dilectio; fraternitas, paternitas, familiaritas, amicitia, pax,fldes, pactum, foedus 
- pojęcia tak charakterystyczne dla wspólnot komemoracyjnych. Również listy Alkuina świadczą o wielkiej roli, jaką 
odgrywała więź duchowa z korespondentami, wywodzącymi się głównie spoza kręgu Anglosasów. Szczególnie dwa pojęcia są 
tu charakterystyczne - caritas i amicitia. Gdy to pierwsze stanowi duchową podstawę przyjaźni, to wartość amicitia leży we 
wzajemnych modlitwach przyjaciół, w radach sobie udzielanych i w materialnej pomocy. Bardzo często w listach występuje 
prośba o wpisanie imienia w album i o dalsze przekazywanie go członkom wspólnoty. Alkuin nawiązywał związki z już 
istniejącymi wspólnotami modlitewnymi, a nawet z gentes, np. z mnichami Gotów (mnisi z Półwyspu Iberyjskiego), Septymanii, 
Irlandii. Był on silniej zakorzeniony w środowisku frankijskim niż Bonifacy. 

Listy Lupusa z Ferneres (poł. IX w.) dowodzą, że i wówczas istniały więzi wspólnot komemoracyjnych między Wyspami 
Brytyjskimi a kontynentem. 

Najwcześniejsze poświadczenie synodalnej wspólnoty komemoracyjnej pochodzi z listu Bonifacego do arcybiskupa 
Egberta z Yorku, z 747 r. (do końca VIII w. znamy jeszcze pięć anglosaskich wspólnot synodalnych). Nadto synody w Chelsea 
(816 r.) i odbyty w nieznanej miejscowości (X w.) dostarczają szczegółowych informacji o zobowiązaniach członków 
zawiązanych tam wspólnot komemoracyjnych. Na terenie frankijskim pierwsze tego typu wspólnoty powstały na synodzie 
w Attigny (762 r.) i Dingolfing (770 r.)1, a ich członkami byli również Anglosasi, co prawda w skromnej liczbie. 

Statuty gildii (pierwsza wzmianka u Alkuina), z racji ich założeń (pomoc, wspólny posiłek, modlitwa za zmarłych 
członków), intencje darowizn i pobożnych fundacji, testamenty i manumisja, ze względu na obfitość, są świadectwem, że 
troska o modlitewną pomoc po śmierci była dobrze znana i zakorzeniona w społeczności Anglosasów, a przede 
wszystkim wskazują na powszechność zjawiska (bowiem w połowie źródeł dokumentacyjnych znajdujemy formułę pro 
remedio animae, i nie był to zwrot o martwej treści). 

Tak bogatą dokumentację wzmianek komemoracyjnych z kręgu kultury anglosaskiej należy uzupełnić o nie uwzględnione 
przez Autora wpisy o charakterze komemoracyjnym dokonane przez skrybów - Anglosasów, działających na kontynencie od 
VIII w. Takie przykłady znane są między innymi z rękopisów pochodzących ze skryptoriów w Fryzyndze, Fuldzie, Salzburgu 
i Würzburgu. Formuły w rodzaju pro divino amore et remedio animae meae; örate pro nobis; pro amina; występują najczęściej 
- a do schyłku VIII w. chyba wyłącznie - w powiązaniu z Anglosasami, czy to jako wpisy ręką anglosaską lub wykształconą 

1 Nic jest jasne, czy przekazana lista członków wspólnoty odnosi się do tego synodu, por.: W. Har tmann, Dic synoden der Karolingerzeit im Frankreich undin 
Italien. Paderborn 1989, s. 93. 
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pod okiem nauczyciela Anglosasa, czy przez lokalnego skrybę będącego z nimi w kontakcie2. Dopiero później, od początku IX 
w., pojawiają się wpisy nie zdradzające jakichkolwiek cech insularnych. Wolno przypuszczać, że dogłębne zbadanie tego 
aspektu zjawiska komemoracji wzmocniłoby tezę Autora o decydującej roli Anglosasów w jego rozprzestrzenieniu w monarchii 
Karolingów. 

U Anglosasów instytucje pamięci zbiorowej rozwinęły się w całej swojej różnorodności przynajmniej o pół wieku wcześniej 
niż na kontynencie, a pierwsze wspólnoty komemoratywne w państwie frankijskim są mniej lub bardziej ściśle związane 
z przebywającymi tam Anglosasami. 

Na część drugą (s. 85 - 300) pracy składa się katalog rękopisów zawierających Libri vitae (3) i nekrologi (26). Ta skromna 
liczba, w porównaniu z liczbą nekrologów kontynentalnych z tego okresu jest wynikiem najazdów Duńczyków i Normanów, 
które spustoszyły tćlasztory brytyjskie. 

Każda pozycja katalogu wyposażona jest w wyczerpujący dodatek bibliograficzny obejmujący poprzednie edycje, opisy 
paleograficzne, komentarze materiału onomastycznego, dotychczasowe jej wykorzystanie w historiografii, piśmiennictwo 
dotyczące wspólnoty prowadzącej dane zapiski komemoratywne, wcześniejsze i późniejsze nekrologi tej wspólnoty. Szczegóło-
wy opis kodykologiczno-paleograficzny obejmuje tylko (i słusznie) tę część rękopisu, która zawiera wpisy imion. 

Do trzech kalendarzy znanych Autorowi należałoby dodać fragment kalendarza z VIII w. pochodzącego z Northumbrii, 
do którego kilka wpisów nekrologicznych (w tym i imiona anglosaskie) z tego samego wieku zostało wprowadzonych ręką 
anglosaską w Ratyzbonie3. Również w najstarszym kalendarzu z biblioteki w Lorsch (IX in) o proweniencji mozelańskiej 
znajdują się liczne, tu nie publikowane wpisy komemoratywne zawierające imiona anglosaskie4. 

Edycja zapisek (s. 301-414) odpowiada założeniom przyjętym w wydawnictwach z dobrze znanej serii „Societas et 
Fraternitas", a więc zawiera lemmatyzowany indeks imion ułatwiający korzystanie i porównywanie z innym materiałem 
onomastycznym. 

Praca Jana Gerchowa oprócz już wymienionych zalet uzupełnia anglosaski materiał onomastyczny. Jest to o tyle ważne, że 
w przygotowaniu znajduje się na nowo opracowana edycja „Onomasticonu" W. G. Sea r l e ' a z 1892 r. Cieszy również 
zapowiedź przygotowania przez Autora prozopografii Anglosasów działających na kontynencie. 

Dariusz Sikorski 

Peter Heather , Cassiodorus and the rise of the Amals: genealogy and the Goths under Hun 
domination, The Journal of Roman Studies 79 (1989) s. 103-128. 

Nie ustają próby zasadniczego wstrząśnięcia wiarygodnością Getiki Jordanesa. Przed laty do najbardziej radykalnych 
należały wystąpienia Curta W e i b u l l a (1958) i Rolfa H a c h m a n n a (1970). Obecnie, bez znajomości historiografii 
wschodnioeuropejskiej i z ograniczonym rozpoznaniem w literaturze zachodniej, taką rewizję przedstawił Peter H e a t h e r . 
Jego zdaniem wszystkie zasługujące na wiarę wiadomości Getiki odnoszące się do historycznego Hermanaryka (c. 116-124 
i 130) bazują wyłącznie na Ammianie Marcellinie, a opis rządów jego następców (c. 246 - 252) „in actually provides a partial 
description of Valamir's rise to power in c. 450" (s. 107). 

Z jednej strony wartość gockiej tradycji Autor próbuje zakwestionować opierając się na ogólnym stanie wiedzy o walorach 
historycznych tradycji oralnych (szczególnie afrykańskich i klasycznej). Z drugiej strony wskazuje na znane zaangażowanie 
Kasjodora w badanie genealogii Amalów (Var. IX 25). 

Według Heathera Kasjodor (od którego przejął te wiadomości Jordanes) amplifikował doniesienie Ammiana Marcellina 
i uczynił Hermanaryka Amalem po to, aby powiązać z tym rodem Eutaryka, zięcia Teodoryka Wielkiego. Zdaniem Autora 17 
generacji gockiej tradycji (od Gapta do Amalasunty) znajduje swój ścisły odpowiednik w tradycji rzymskiej (17 generacji miało 
dzielić Romulusa od Eneasza). Epizod z Sunildą gotów jest on potraktować jako echo postępowania Teodoryka wobec żony 
jego rywala Odoakra, która miała na imię Sunigilda (s. 113). Listę arctoi gentes podporządkowanych Hermanarykowi uznaje 
Autor za bezwartościową, gdyż przejętą ze źródeł klasycznych (s. 114). Informacje o wojnach Hermanaryka przeciw Herulom, 
Wenetom i Estom mają pochodzić z (teoretycznej) szóstowiecznej glossy do dzieła Ammiana Marcellina. Poselstwo Estów na 
dworze Teodoryka zachęciło Kasjodora do poszerzenia imperium Hermanaryka aż po Bałtyk (s. 115). Wzmianka 
o Hermanaryku jako władcy wszystkich ludów Scytii i Germanii ma bazować na wzmiance Priskosa o podobnym zasięgu 
władzy Attyli. Opierając się na od dawna dostrzeżonym podobieństwie imion Valamer - Balamber Autor uważa, że wydarzenia 
po śmierci Hermanaryka są wprawdzie autentyczne, ale odnoszą się do procesu jednoczenia małych gockich grup przez 
Walamera około 450 r. 

W niewielu punktach można zgodzić się z Heatherem. Wraz z nim uważam, że nordyjska Hamdismal (ed. U. Dronke , 
The Poetic Edda, 1, 1969) nie zawiera przejętych z autentycznej tradycji gockiej informacji o tragicznych losach Sunildy, lecz 
trafiły one do sagi ze znanej w średniowieczu Getiki. Niezaprzeczalne są też w historii Hermanaryka zapożyczenia biblijne, ale 

2 B. Bischoff, Die süddeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Bd. 1, Wiesbaden 1960; dla Fryzyngii München, Staatsbibliothek, Clm. 
6297, 4542, 14437, 14468 [VIII ex i IX in]: Salzburg - Wien, Nationalbibliothek, Cod. 1224 [VIII ex]; Fulda - [IX in], H. T h u m , Die Nandschriften der 
Universitätsbibliothek Würzburg, Bd. 3.1, Wiesbaden 1984, s. 99; Würzburg - H. T h u m , o. c„ s. 47. 

5 Regensburg, Walderdorilsche Bibliothek (o.N.). opis paleograiiczny: B. Bischoff o. c, s. 183-4, oraz: K, Gamber, Codices Liturgici Latini Antiquiores, 
Fribourg 1968, nr 412. Wpisy opublikowane zostały przez P. Siffrina, Jahrbuch für Lituigiewissenschaft 10 (1930) i Ephemerides Iiturgicae 47 (1933). 

4 Berlin, Phül. 1869 (kodeks z dziełami Bedy); por. B. Bischoff, Die Abtei Lorsch im Spiegel seiner Handschriften, Lorsch 1989, s. 59-61. 


