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Mało przekonujący  wydaje się też wywód dotyczący  zapożyczenia wzorców architektonicznych dla pierwszego kościoła 
klasztornego. M. Derwich skłania się ku tezie, że wzór ów zaczerpnięto z kolegiaty w Wiślicy poprzez należący  do 
Wojsławiców-Powałów kościół w Kijach. Prościej można wytłumaczyć ten fakt,  iż opactwo łysogórskie powstało z fundacji 
książęcej,  podobnie jak pierwsza kolegiata wiślicka (tu fundatorem  był zapewne syn założyciela opactwa na Łyścu Henryk 
Sandomierski). Wzorce wędrowały więc w obrębie dynastii, o ile nie przynieśli ich sami mnisi. Wbrew twierdzeniu Autora wydaje 
się, że początki  kościoła w Kijach można również wiązać  z dynastią  piastowską  (bobry z Kijów były przedmiotem nadania 
książęcego  dla joannitów zagojskich tuż po połowie ХП w.), a konkretnie z Henrykiem Sandomierskim. 

Zbyt skąpe  i rozproszone na kartach książki  są  wywody dotyczące  motywacji fundacyjnych.  Konstatacja, iż chodziło 
0 jakieś zadania misyjne i gospodarcze na terenie dawnego Sandomierskiego jest dużym uproszczeniem. Dominuje tutaj 
spojrzenie od strony konwentu, a z pola widzenia uszedł fundator.  Zabrakło szerszej refleksji  o jego roli i motywacjach, które nim 
kierowały. Poszerzenie o tę problematykę wzbogaciłoby książkę  M. Derwicha. Należy też postawić pytanie czy owe zadania 
misyjne i gospodarcze leżały u podstaw decyzji o fundacji,  czy może były jej skutkiem? W zestawieniu bibliograficznym 
zamieszczonym na końcu książki  oraz w przypisach nie dostrzegamy ważnej w tej kwestii rozprawy Romana M i c h a ł o w s -
k i e g o „Princeps fundator"  (Warszawa 1989) oraz kilku drobniejszych prac tego autora. 

Niewątpliwie  dyskusyjne są  też uwagi Autora na temat ewentualnego pobytu benedyktynów w Skowieszynie nad Wisłą,  czy 
też czasowego posiadania przez klasztor łysogórski Opatowa. Trudno jednak w tych kwestiach prowadzić polemikę, gdyż 
pozostają  one od dziesięcioleci w sferze  dyskusji, zresztą  bez widoków na ostateczne rozstrzygnięcie (dotyczy to zwłaszcza 
Opatowa). 

Listę wątpliwości  należałoby zamknąć  uwagami bardziej szczegółowymi. Omawiając  udział Wojsława w fundacji 
świętokrzyskiej pominął  Autor przyczynek pióra Władysława S e m k o w i c z a pt. „Ród Powałów", ważny o tyle, że były to 
pierwsze istotne uwagi o genealogii Wojsławiców. Szkoda również, że przy omawianiu związków  klasztoru z Uniwersytetem 
Krakowskim nie został wykorzystany Album Studiosorum  (może również Liber promotionuml),  a tylko indeks do tego dzieła 
opracowany w 1974 r. Osobny problem to datacja wielokrotnie przywoływanych w pracy dokumentów jędrzejowskich. Ostatnio 
kwestionuje się ustaloną  na przełom 1166/1167 r. przez W. Semkowicza datę opisywanych w nich czynności. Janusz Bieniak 
uważa, iż w grę wchodzi początek  lutego 1168 г., moim zdaniem chodzi o jesień 1167 r. Sprawa ta będzie zapewne jeszcze 
przedmiotem dyskusji. W rozważaniach o nadaniach soli należało chyba uwzględnić pracę Antoniny K e c k o w e j o salinach 
ziemi krakowskiej do Х1П w. I wreszcie uwaga natury technicznej — czytelność rozprawy poprawiłaby staranniejsza redakcja 
1 korekta. 

Kończąc  uwagi do pracy M. Derwicha trzeba podkreślić, iż w wielu wypadkach zdawał on sobie sprawę ze słabości 
proponowanych hipotez, a większość kwestii budzących  wątpliwości  jest od lat sporna i nie rozwiązana.  W sumie otrzymaliśmy 
kolejną  pozycję ważną  dla rozwoju badań nad dziejami Kościoła polskiego, która zapowiada wznowienie badań nad rodzimymi 
wspólnotami benedyktyńskimi. Ważnym osiągnięciem  Autora jest przełamanie dotychczasowego stereotypu opracowań dziejów 
klasztorów, które skupiały się głównie na zagadnieniach związanych  z fundacją  i uposażeniem, a rzadko zasięgiem 
chronologicznym obejmowały całe średniowieczne dzieje danej instytucji. Atutem pracy jest spożytkowanie obszernej podstawy 
źródłowej i próba krytycznego wykorzystania późniejszej, XVI-XVIII-wiecznej tradycji klasztornej. Trzeba jeszcze raz 
podkreślić, że starał się Autor pokazać benedyktynów łysogórskich w działaniu. Nie wyliczając  dalej szczegółowych ustaleń 
trzeba stwierdzić, że historycy zajmujący  się dziejami Kościoła, a szczególnie monastycyzmu, będą  wielokrotnie wracali do 
lektury monografii  opactwa świętokrzyskiego pióra Marka Derwicha. 

Józef  Dobosz 

Vera Lex Historiae. Stadien zu mittelalterlichen Quellen. Festschrift  für  Dietrich Kurze zu seinem 
65.Geburtstag am 1. Januar 1993. Herausgegeben von Stuart J e n к s, Jürgen S a r n o w s k y und 
Marie-Luise L a u d a g e, Köln — Wien — Weimar 1993, Böblau Verlag, ss. XVII + 499. 

Okazały tom studiów dedykowanych długoletniemu ordynariuszowi historii średniowiecznej na Wolnym Uniwersytecie 
berlińskim, znanemu zwłaszcza z cennych prac nad duchowością  i ruchami zakonnymi europejskiego średniowiecza, zasługuje na 
uwagę czytelników Studiów Źródłoznawczych ze względu na szczególnie silne osadzenie poszczególnych artykułów w źródłach, 
z reguły w ogóle dotąd  nie znanych lub w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystywanych w nauce. Część autorów zamieściła 
w księdze wręcz edycje tekstów. 

W krótkim (s. V-VII) wstępie redaktorzy tomu przedstawiają  postać i dorobek Jubilata; — na stronach 495-499 
Marie-Luise L a u d a g e zestawiła wykaz jego dotychczasowych publikacji naukowych. Piętnaście dedykowanych Dietrichowi 
K u r z e m u rozpraw podzielonych zostało na trzy grupy, z których dwie pierwsze (Brandenburgia i wschodnia część Europy 
środkowej; historia duchowa i kościelna) wyodrębnione zostały na podstawie kryterium rzeczowego, podczas gdy część trzecia 
— raczej nieoczekiwanie — została zaopatrzona tytułem „przyczynki uczniów [Jubilata]". W pierwszej grupie znalazło się pięć 
rozpraw. Kaspar E 1 m, „Propugnator et defensor  totius ordinis". Arnold van Monnickendam, Abt von Lehnin (1456-67) und 
Altenberg (1467-1490) (s. 1-38), przedstawia nietypowe losy kontrowersyjnego opata wymienionych konwentów cysterskich, 
który swe brandenburskie opactwo opuścił w sposób niezupełnie jasny, w każdym razie niezgodny z regułą,  a także w nowym 
miejscu spotkał się z ostrą  opozycją.  Knut S c h u l z wydał drukiem i opatrzył stosownym wstępem i komentarzem dwa statuty 
czeladników (tkaczy i szewców) Starego i Nowego miasta Brandenburga z początku  XV wieku (s. 39-62). Ludwig 
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S c h m u g g e n a przykładzie stosunkowo dobrze zachowanych ksiąg  suplik papieskiej penitencjarii zbadał decyzje zawierające 
dyspensę od przeszkody nieprawego pochodzenia dla kapłanów magdeburskiej prowincji kościelnej w latach 1449-1533 (s. 
63-79), publikując  kilka bardziej interesujących  suplik tego rodzaju. Studium to stanowi istotne pogłębienie znajomości spraw 
niższego kleru diecegalnego na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych — tematyki szczególnie bliskiej D. Kurzemu 
(por. jego Pfarrerwahlen  im Mittelalter. Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde und der Niederkirchenwesens, Köln 1966, oraz 
Der niedere Klerus in der sozialen Welt des späteren Mittelalters, w: Beiträge zur Wirtschafts-  und Sozialgeschichte des 
Mittelalters. Festschrift  für  Herbert Heibig zum 65. Geburtstag, Wien — Köln 1976, s. 273-305). 

Na uwagę także polskiego czytelnika zasługuje artykuł Winfrieda  S с h i с h a, Zur Grösse der „area" in den 
Gründungsstädten im östlichen Mitteleuropa nach den Aussagen der schriftlichen  Quellen (s. 81-115), tak ze względu na 
poruszaną  tematykę, jak również na to, że wywody autora oparte zostały m.in. na danych dotyczących  najważniejszych miast 
kolonizacyjnyćh w Polsce (Kraków, Poznań) i cechują  się zwykłą  u tego autora doskonałą  znajomością  polskich źródeł 
i literatury naukowej. Także artykuł Hartmuta B o o c k m a n n a , Pferde  auf  der Marienburg (s. 117-126), dotyczący  mało 
znanej kwestii gospodarki hodowlanej w państwie krzyżackim i organizacji hodowli koni, oparty na znanych wprawdzie od 
dawna, lecz wykorzystywanych jak dotąd  nie w pełni, urzędowych księgach Zakonu, przynosi istotne informacje  o tej 
newralgicznej tak dla średniowiecznej gospodarki jak i dla ówczesnego pola walki dziedzinie. 

Drugą,  liczącą  6 pozycji, grupę rozpraw otwiera praca Joachima E h 1 e г s a, w której autor, na podstawie pamiętników 
Filipa de Commynes, rozważa późnośredniowieczne wyobrażenia prawno-polityczne związane  z ujmowaniem kategorii 
społeczeństwa i legalności władzy panującego.  Jürgen M i e t h k e n a podstawie traktatu De paupertate  Christi  et apostolorum 
(editio princeps na s. 169-196) dominikanina Duranda z Sancto Porciano rozpatruje spory i napięcia pomiędzy dwoma 
czołowymi zakonami mendykanckimi w związku  z franciszkańskimi  dyskusjami z czasów papieża Jana XXII wokół nauki 
0 ubóstwie apostolskim. 

Artykuł Reimera H a n s e n a wkracza w czasy nowożytne; jego przedmiotem jest korespondencja wybitnego astronoma 
duńskiego Tycho Brahe z księciem meklemburskim Ulrykiem z lat 1597-1599, a więc z okresu gdy uczony utracił łaskę monarchy 
duńskiego i z nią  związane  warunki życia i pracy naukowej, a przed przybyciem na praski dwór cesarza Rudolfa  II. Kilka dotąd 
nie publikowanych listów astronoma do księcia i odwrotnie, oraz jeden list księcia meklemburskiego do cesarza, zostało 
dołączonych  do artykułu. 

Kurt-Victor S e 1 g e szczegółowo analizuje dzieje powstawania jednego z traktatów (Psalterium  decem  chordarum)  słynnego 
„kalabryjskiego proroka" Joachima z Fiore, myśliciela który wprawdzie od dawna przyciąga  uwagę uczonych (dość wspomnieć 
polskie prace Tadeusza M a n t e u f f a i  Stanisława В y 1 i n y), ale którego spuścizna pisarska w szczególny sposób została 
zapomniana i nie może doczekać się nowoczesnej edycji. Praca Selge zapowiada podjęcie odpowiednich badań, a w aneksie 
przynosi fragment  wspomnianego traktatu wydany na podstawie nowo ujawnionego rękopisu z Padwy (Bibl, Anton. 322), 
umożliwiającego,  co wykazuje autor, wgląd  w sposób i w etapy pracy Joachima nad tekstem. Alexander P a t s c h o v s k y , 
nawiązując  do jednego z nurtów działalności naukowej D. Kurzego (dzieje herezji i jej zwalczania w Marchii Brandenburskiej i na 
Pomorzu), przedstawia — na podstawie rękopisu z Wolfenbüttel,  315 Heimst. — działalność inkwizytora, dominikanina 
Henryka Schoenvelta, „zasłużonego" przede wszystkim przy zwalczaniu tak zwanych kryptoflagelantów  turyngijskich w 1414 r. 
1 w tym przypadku do artykułu dołączono  kilka tekstów związanych  z aktywnością  Schoenvelta w Turyngii i Brandenburgii. 

Najbardziej wstecz z chronologicznego punktu widzenia cofnął  się w swym artykule dotyczącym  kultu jednej z „prob-
lematycznych" świętych późnoantycznych, mianowicie czczonej przede wszystkim w Augsburgu „świętej nierządnicy"  Afry, 
0 którą  rywalizował przez pewien czas z Augsburgiem sam Rzym (w aneksie zestawienie dwóch, „augsburskiej" i rzymskiej", 
wersji pasji tej męczennicy), Bernhard S c h i m m e l p f e n n i g . 

Czterech uczniów D. Kurzego złożyło się na trzecią  i ostatnią  część księgi. Stuart J e n к s na podstawie (przytoczonych 
w aneksie) akt procesu przed Radą  Królewską  i innych dokumentów przedstawił wyprawę handlową  kupca z Bristolu Roberta 
Sturmy z roku 1457-1458 do krajów śródziemnomorskich. Obchodzony niedawno jubileusz wyprawy Krzysztofa  Kolumba 
z 1492 roku nadaje tej dobrze udokumentowanej rozprawce, dotykającej  wielu ważnych spraw tak z dziedziny dziejów nawigacji, 
jak również i przede wszystkim z dziejów handlu późnośredniowiecznego, szczególną  aktualność. Jürgen S a r n o w s k y , Die 
wirtschaftliche  Lage der Pfarreien  im Deutschordensland Preussen: das Beispiel der Vikare zu Mühlhausen (s. 373-420), na 
podstawie nieznanej dotąd  (GSA XX. Hauptabt., OBA 592) księgi czynszów i rachunków wikariuszy z Młynar koło Pasłęka 
(publikacja na s. 392 nn.), pokusił się o plastyczny obraz warunków ekonomicznych funkcjonowania  jednej z parafii  państwa 
krzyżackiego w XV wieku (źródło obejmuje lata 1399-1489). Die Folter in Rechstheorie und Rechtswirklichkeit des englischen 
Spätmittelalters (s. 421-455) to temat pracy Jensa R ö h r k a s t e n a. Wreszcie Marie-Luise L a u d a g e poszerzyła naszą 
znajomość biskupich rządów  „apostoła Pomorza" — św. Ottona z Bambergu zwięzłym studium wraz z edycją  19 
niepublikowanych (lub publikowanych jedynie w formie  regestu) dokumentów przezeń wystawionych (Die Urkunden Bischof 
Ottos I. von Bamberg [1102-1139] mit einer Edition ausgewählter Stücke, s. 457-493, edycja od s. 467). Jakichkolwiek odniesień 
do misji pomorskiej w dokumentach tych nie znajdujemy. (Por. w związku  z tym rozprawę H. U. Z i e g 1 e r a, Das 
Urkundenwesen der Bischöfe  von Bamberg von 1007 bis 1139. Mit einem Ausblick auf  das Ende des 12. Jahrhunderts, Teil П, 
Archiv für  Diplomatik, Schriftgeschichte,  Siegel — und Wappenkunde 28, 1982, s. 58-189). 

Prace uczniów, jak z tego wynika, w niczym nie ustępują  pracom z dwóch pozostałych działów, nawet tych pióra tak 
wytrawnych badaczy jak Elm, Patschovsky czy Boockmann. W sumie zaś należy powtórzyć sąd  o wysokiej wartości zarówno 
całego zbioru, jak również poszczególnych jego części. Redaktorzy księgi pamiątkowej  dla Dietricha Kurzego ustrzegli się jakże 
częstego w publikacjach tego rodzaju grzechu, polegającego  na dążeniu  do zamieszczenia jak największej liczby prac, co z reguły 
prowadzi do płytkości i przypadkowości treści i stanowi nieraz zgoła problematyczny wyraz hołdu dla adresata. Zamierzona 
1 zrealizowana idea uprzystępnienia nowych bądź  nie wykorzystywanych dotąd  źródeł, śmiałe wkraczanie przez autorów w mniej 
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rozpoznane dziedziny mediewistyki (takie jak dzieje niższego kleru, związki  czeladnicze, różne aspekty dziejów gospodarczych, 
kwestie przekazu rękopiśmiennego) — decydują  o trwałej wartości omówionej tu publikacji. 

Jerzy  Strzelczyk 

Adam Z i ó ł k o w s k i , The Temples of  Mid-Republikan Rome and their Historical and Topogra-
phical Context, „L'ERMA" di Bretschneider, Roma 1992, ss. 341 (Sagi di Storia Antica 4). 

W 1992 ukazała się w Rzymie, w nadzwyczaj prestiżowym wydawnictwie „L'ERMA" di Bretschneider, bardzo cenna 
książka  Adama Ziółkowskiego o świątyniach  w Rzymie średniorepublikańskim. Praca ta formalnie  należy do typu studiów 
kwalifikowanych  jako badania topograficzne.  Ten kierunek badań, nie mający  w Polsce większych tradycji, jest niesłychanie 
rozbudowany zwłaszcza w nauce włoskiej. Topografia  stanowi we Włoszech jeden z trzech zasadniczych kierunków studiów 
archeologicznych. W nowszej literaturze, nie tylko zresztą  włoskiej, obserwujemy liczne próby odmiennego spojrzenia na 
problematykę topografii  Rzymu, wyjścia poza zaklęty krąg  dyskusji wokół lokalizacji poszczególnych obiektów. Nowe tendencje 
zmierzają  przede wszystkim do silnego wyeksponowania wątków  badań socjotopograficznych  i urbanistycznych oraz eksponują 
powiązania  studiów topograficznych  z historią  polityczną,  społeczną  oraz historią  religii starożytnego Rzymu. 

Praca A. Z i ó ł k o w s k i e g o stanowi liczącą  się pozycję propagującą  ten nowy kierunek badań nad topografią 
starożytnego Rzymu. Jest to studium wykorzystujące  materiał topograficzny  do badań historycznych i prawnych nad 
powstaniem świątyń  w Rzymie republikańskim. Właśnie ta wielowątkowość  pracy i trudności z jej jednoznacznym za-
kwalifikowaniem  (praca z zakresu historii politycznej, historii społecznej, czy też z historii religii?) świadczyć może o jej randze. 

Praca A. Ziółkowskiego poświęcona jest powstałym na terenie miasta Rzymu świątyniom  publicznym z okresu 
średniorepublikańskiego, tj. z lat 396-219. Autora interesuje właściwie tylko jeden, ale za to zasadniczy wątek  tej problematyki, 
a mianowicie fundowanie  świątyń  publicznych. W centrum uwagi Autora znalazły się takie kwestie, jak lokalizacja świątyń, 
chronologia ich powstania, osoby fundatorów  oraz kontekst historyczny ich budowy. Wszystkie te zagadnienia są  rozpatrywane 
zarówno w aspekcie poszczególnych budowli sakralnych, jak też globalnie, przy omawianiu zjawiska powstawania świątyń 
analizowanego w kategoriach historii społecznej i historii urbanistyki. 

Praca składa się z dwóch wyraźnie wyodrębniających  się części. Pierwsza przynosi katalog wszystkich świątyń  publicznych 
z lat 396-219. Druga zaś stanowi, jak mówi podtytuł, próbę spojrzenia na kontekst historyczny i topograficzny  ich powstania. 
Część katalogowa pracy omawia w układzie alfabetycznym  63 obiekty, zktórych 51 zostało zakwalifikowanych  przez Autora do 
interesującej  go kategorii aedes  publica populi Romani Quiritium powstałych w latach 396-219. Każdemu z obiektów został 
poświęcony artykuł liczący  kilka, a nawet kilkanaście stron. 

Część katalogowa pracy nie jest tylko aneksem materiałowym do syntetycznej partii rozprawy, ale posiada walor 
niezależnych studiów. Nie jest to też tylko bardzo potrzebne aggiornamento  podstawowej pracy P l a t n e r a i A s h b y ' e g o : 
A Topographical Dictionary of  Ancient Rome, wydanej przed sześćdziesięciu laty. Mamy tu bowiem do czynienia z wnikliwymi 
studiami monograficznymi  poświęconymi zarówno lokalizacji poszczególnych świątyń,  jak również okolicznościom ich 
powstania oraz osobom fundatorów.  Autor nie tylko podsumowuje wcześniejsze dyskusje, zwłaszcza ostatnich sześćdziesięciu 
lat, od czasów ukazania się Słownika P l a t n e r a i A s h b y ' e g o , ale również w wielu wypadkach podaje własne 
propozycje interpretacyjne. W odniesieniu do sześciu świątyń  (Feronia,  Flora  in Colle,  luno Curritis,  Iuturna,  Penates, Tellus) 
mamy do czynienia z próbami nowej ich lokalizacji. Dotyczą  one z reguły znanych obiektów sakralnych, których umiejscowienie 
było przedmiotem ogromnych sporów. Tak np. Adam Ziółkowski włączył  się w dyskusję wokół identyfikacji  czterech świątyń 
odkrytych w okresie międzywojennym na Largo Argentina,  które stanowią  najbardziej znany, nawet z punktu widzenia masowej 
turystyki, kompleks obiektów sakralnych z okresu średniorepublikańskiego. Według bardzo przekonującej  interpretacji Adama 
Ziółkowskiego świątynię  A należy identyfikować  z aedes  Feroniae,  a świątynię  С z aedes  Iuturnae. 

Adam Ziółkowski podjął  też śmiałą  próbę dyskusji z „największą  rewolucją"  w badaniach nad topografią  starożytnego 
Rzymu dokonaną  w ostatnich latach. Jest nią  koncepcja Filippo Coarelli'ego zaprezentowana w jego książce  II Foro Romano. 
Perido arcaico (Roma 1983), która zmieniła całkowicie przyjmowaną  dotychczas trasę przebiegu Sacra  Via.  Najnowsze badania 
archeologiczne wykazały, że w debacie tej rację miał Adam Ziółkowski postulujący  powrót do dotychczasowej wulgaty 
interpretacyjnej. Nie jest to jednak mechaniczny powrót do starych poglądów  i starych lokalizacji. Przy okazji tej wielkiej dyskusji 
z najlepszym współczesnym znawcą  topografii  Rzymu, jakim jest bez wątpienia  Filippo Coarelli, Adam Ziółkowski prezentuje 
nową  lokalizację niektórych świątyń.  Te ustalenia mogą  mieć dalsze znaczenie w badaniach nad topografią  centrum Rzymu. 

Propozycje nowych lokalizacji świątyń  będących  podstawowym elementem tkanki urbanistycznej Rzymu należą  do 
najbardziej może efektownych  osiągnięć  w badaniach nad topografią  Rzymu, osiągnięć,  które dają  badaczowi nazwisko 
w bardzo licznej grupie specjalistów zajmujących  się topografią  Rzymu. 

Z punktu widzenia historycznego istotniejszy jest może inny wątek  studiów Adama Ziółkowskiego nad poszczególnymi 
świątyniami,  wątek  zmierzający  do odpowiedzi na pytanie — kto był ich fundatorem  oraz kiedy i w jakich okolicznościach 
historycznych one powstały. Tu ciężar gatunkowy własnych ustaleń Adama Ziółkowskiego jest chyba największy. Trzeba przy 
tym pamiętać, że ta perspektywa badań w dotychczasowych studiach nad topografią  Rzymu nie była raczej specjalnie 
eksponowana. 

Aby w pełni zaprezentować osiągnięcia  A. Ziółkowskiego zmierzające  do osadzenia fundacji  poszczególnych świątyń 
w kontekście historycznym należałoby właściwie omówić większość analiz poświęconych konkretnym obiektom sakralnym. 


