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przypomnieć, że w poprzednim tomie dotyczyła ona niektórych aspektów funkcjonowania  tradycji rękopiśmiennej literatu-
ry klasycznej, takich jak rozprzestrzenianie się tekstów, tworzenie wyciągów  (epitomizacja) oraz dokonywanie przekładów 
(P. Petitmengin, B. Munk Olsen: Bibliographie  de  la réception de  la literature  classique de  IXe  au XVe  siècle, w: The  Classical 
Tradition  in the Middle  Ages and  the Renaissance). Teraz została ona uzupełniona o piśmiennictwo dotyczące  dziejów 
krytyki tekstu, komentarzy i zagadnień autorstwa. W sumie autorom udało się zebrać blisko tysiąc  prac obejmujących 
zarówno literaturę grecką,  jak i rzymską.  Z uwagi na duże rozproszenie tego rodzaju piśmiennictwa w licznych czasopi-
smach i pracach zbiorowych przydatność informacyjna  tej bibliografii  jest trudna do przecenienia. 

Zebrane w tym tomie materiały adresowane są  głównie do badaczy literatury klasycznej, ale z oczywistych względów 
faktyczny  krąg  odbiorców jest znacznie większy. Należą  do nich przede wszystkim badacze kultury piśmiennej średniowie-
cza, na obszarze której dokonywało się komentowanie autorów antycznych. Opublikowane referaty,  choć kładą  nacisk na 
aspekty filologiczne,  przynoszą  także ogólniejsze spostrzeżenia na temat różnych zjawisk występujących  w praktyce śred-
niowiecznej piśmienności. 

Piotr Dymmel 
(Lublin) 

Hexen  und Hexenprozesse  in Deutschland,  hrsg. Wolfgang  B e h r i n g e r , Deutscher Taschen-
buch Verlags, München 1993, ss. 524. 

Wydawnictwo Deutscher Taschenbuch Verlag zdecydowało się w serii wydawniczej „Dokumente" wznowić wydany 
w 1988 r. zbiór tekstów źródłowych dotyczących  magii oraz procesów o czary. Nowe wydanie zostało oczywiście poprawio-
ne i znacznie uzupełnione. Pierwsza edycja Hexen  przeszła w Polsce bez należnego odzewu, a przecież dla badaczy społe-
czeństwa, kultury i prawa wczesnonowożytnego pozycja ta ma kapitalne znaczenie, zważywszy szczególnie na ubóstwo 
polskiego rynku wydawniczego. Należałoby zatem zasygnalizować i przedstawić zawartość tej publikacji. 

W. Behringer od początku  swej działalności naukowej zajmował się problematyką  prześladowania czarownic. Znalazło 
to wyraz w temacie jego dysertacji: Hexenverfolgung  in Bayern. Volksmagie,  Glaubenseifer  und  Staatsräson  in der  Frühen 
Neuzeit  (1987). Miał więc świadomość olbrzymiego rozproszenia źródeł, uniemożliwiającego  stworzenie pełnego, spójnego 
obrazu zjawiska. 

Jedynym poważnym zbiorem tekstów źródłowych, zajmującym  się problematyką  czarów, była publikacja J. Hansena, 
Quellen und  Untersuchungen  zur Geschichte des  Hexenwahns  und  der  Hexenprozesse  im Mittelalter  (Bonn 1901). Ze względu 
na swoją  unikatowość, pozycja ta była wielokrotnie wznawiana i ciągle  cieszy się nie malejącą  popularnością.  Inne wydaw-
nictwa źródłowe były przeważnie drobnymi zbiorami dokumentów ograniczonymi w swoim zasięgu terytorialnym. Nie 
dawały one zatem pełnego obrazu zjawiska. 

Praca J. Hansena mimo swej doniosłości obejmowała jednak tylko czasy średniowiecza. Ostatnie przytaczane przezeń 
dokumenty pochodzą  z lat 1575-1585. Istniała zatem oczywista potrzeba kontynuacji tego dzieła. Książka  W. Behringera 
jest właśnie próbą  takiej kontynuacji, ograniczoną  jednakże do terytorium Niemiec (w kulturowym rozumieniu tego poję-
cia). Ograniczenie to jest zaproszeniem dla historyków z innych krajów do podjęcia podobnej pracy na własnych terenach. 

Procesy czarownic na terenie Rzeszy były bardziej intensywne niż w innych częściach Europy. Szacuje się, że w Niem-
czech spalono najwięcej osób oskarżonych o czynienie szkodliwych czarów i zawarcie paktu z diabłem. W epoce wielkiego 
polowania na czarownice opinia społeczna na temat rzeczywistego istnienia magii i zagrożeń płynących  z jej strony była 
spolaryzowana. Z tego właśnie powodu obfitość  i różnorodność źródeł z terenu Niemiec tyczących  problemu jest tak 
wielka. Kiedy i gdzie miały miejsce największe niemieckie procesy przeciw czarownicom, jakie były zarzuty i pytania 
inkwizytorów, w jaki sposób ukształtowała się humanistyczna opozycja przeciw prześladowaniom? Odpowiedzi na te i wie-
le innych pytań znajdują  się w źródłach cytowanych przez W. Behringera. 

Nadał on swojej pracy jasną  i przejrzystą  strukturę — źródła zostały pogrupowane w siedmiu rozdziałach: 1. Magia 
ludowa i jej zwalczanie przez Kościół i państwo; 2. Inkwizycja w Niemczech — początki  prześladowań; 3. Mentalność i jej 
przemiany — prześladowania czarownic w latach 1562-1580; 4. Szczytowy okres prześladowań — lata 1585-1630; 5. Skład-
niki procesu — podejrzenie, oskarżenie, tortury, wyrok; 6. Krytyka i krytycy prześladowania czarów; 7. Czarownice i ich 
prześladowanie jako przedmiot literatury — próby wyjaśnienia zjawiska. 

Źródła zebrane w Hexen  są  wyjątkami  z średniowiecznych i nowożytnych kronik, roczników, normatywnych aktów 
prawnych, akt sądowych  kościelnych, miejskich i wiejskich, traktatów naukowych i teologicznych oraz ówczesnej publicy-
styki. Znajdziemy w publikacji W Behringera fragmenty  m.in.: Germanii Tacyta, alzackiej Legenda  aurea, De doctrina 
christiana Augustyna, licznych bulli papieskich, począwszy  od instrukcji misyjnej Grzegorza I z 601 r., Młota  na czarownice, 
praw Karola Wielkiego z lat 775-790, Zwierciadła  Saskiego  i Szwabskiego,  Constitutio  criminalis Carolina,  ordynacji miej-
skich — Bambergu, Norymbergi, Berna, Trewiru, Fuldy i in. Swoje miejsce w książce  mają  także fragmenty  dzieł ówczes-
nych uczonych, teologów, prawników, np.: J. Hartlieba Buch aller  verbotenen Kunst,  Unglaubens  und  Zauberei  (1456); 
U. Tenglera Der neu Layenspiegel  (1511); T. Paracelsusa De occulta philosophia (1531); A. v. Nettesheima De vanitate 
scientarum (1531): J. Weyera De preastigiis  daemonum  (1586); J. Bodina De daemonomania  magorum (1580); N. Remigiusa 



204 Artykuły recenzyjne i recenzje 

Daemonolatria  (1598); F. Spee'a Cautio  criminalis  (1631); A. Prätoriusa Von  Zauberey  und  Zauberern  gründtlicher  Bericht 
(1598); B. Carpzova Practica rerum criminalium  (1635); J. Keplera Der Traum  vom mondflug  (1609); G. Leibniza Theodicée 
(1710); Ch. Thomasiusa De crimine magiae (1701) oraz wielu innych. 

Najznaczniejszy jednak procent źródeł umieszczonych w Hexen  stanowią  akta procesowe — kościelne, wiejskie i miej-
skie. Są  to kwestionariusze pytań zadawanych świadkom i oskarżonym podczas procesów, protokoły z przesłuchań, senten-
cje wyroków, opinie wydawane w poszczególnych sprawach przez fakultety  prawnicze rozmaitych uniwersytetów, statystyki 
egzekucji, opinie biegłych itp. 

Poza wyjątkami  z dzieł zawartych w pracy W. Behringera znaleźć można także cytaty z ówczesnej prasy i pism ulot-
nych: „Erschreckliche Nüwe Zytung" (München 1562); „Wahrhafftige  Zeittung von Gottlosen Hexen" (Frankfurt  1586); 
„Wahrhafftige  und glaubwirdige Zeyttung" (Strassburg 1583); „Zwo Hexenzeitunhg, die erste aus dem Bisthumb Wür-
zburg, ... Die Ander auss dem Herzogthumb Würtenberg" (Tübingen 1616); „Druten-Zeitung" (Nürnberg 1627); „Zei-
tung von sechshundert Hexen" (Bamberg 1630) i in. Tak bogaty zestaw źródeł przynosi liczne informacje  istotne zarówno 
dla historyków prawa, badaczy etnografii  historycznej, jak i kulturoznawców czy językoznawców. 

Publikacja obejmuje 286 tekstów źródłowych, dla porównania praca J. Hansena obejmowała ok. 400 cytatów. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt,  iż J. Hansen cytowanie ogranicza do kilku, a czasem nawet tylko jednego wersu. W. Behrin-
ger przyjął  nieco inną  metodę wydawniczą,  zwracając  uwagę na szeroki kontekst dokumentów i ich całościową  wymowę. 
Wydaje się, że przyjęto sposób optymalny — przy ograniczonej objętości wydawniczej przedstawiono względnie dużo 
wyciągów  źródłowych. 

Znaczna część materiałów była już publikowana, jednak zasadnym było powtórzenie edycji ze względu na fakt,  że 
poprzednie wydania miały charakter wybitnie regionalny. Tym samym umożliwiono szerokiemu gronu badaczy dotarcie 
w ten sposób do skoncentrowanej bazy źródłowej. Jedynym wyraźnym zarzutem w stosunku do pracy W. Behringera może 
być to, że zupełnie niepotrzebnie powtórzył za J. Hansenem 14 tekstów, zajmując  miejsce dokumentom mniej znanym. 

Książkę  zamyka ułatwiający  pracę indeks nazw miejscowych i osobowych oraz przegląd  literatury tematu z ostatniego 
pięciolecia. 

Krzysztof  Szkurłatowski 
(Gdańsk) 

[Francisci Mymeri] Dictionarium  trium  linguarum,  (Biblioteka Tradycji Literackich. Die 
Bibliothek der Literarischen Traditionen nr/Nr. 13 A); Dictionarius  Ioannis  Murmellii  va-
riarum rerum, (Biblioteka Tradycji Literackich. Die Bibliothek der Literarischen Tra-
ditionen nr/Nr. 13 B), Collegium Columbinum, oprac. językoznawcze Włodzimierz 
G r u s z c z y ń s k i , oprac. polonistyczne Wacław Wa l e c k i, Kraków 1997, ss. nlb. 87 + 
+ 345 podobizn. 

Z ukontentowaniem należy odnotować fakt,  że dwa najstarsze słowniki łacińsko-niemiecko-polskie po 470 latach od 
ich pierwodruku ponownie zostały udostępnione badaczom i studentom. Stało się to możliwe — co warto podkreślić — 
dzięki wsparciu finansowemu  ze strony Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki, Badań i Kultury Brandenburgii 
oraz Wilhelm Ekmans Minnes Fond w Szwecji. Reprintowe reprodukcje wraz z komentarzem w językach polskim i nie-
mieckim ukazały się w niskonakładowej kolekcji naukowo-bibliofilskich  edycji dzieł piśmiennictwa polskiego, wydawanych 
pod redakcją  Wacława Waleckiego, w serii pierwszej (o numeracji arabskiej) Biblioteki Tradycji Literackich. Ich obecna 
edycja została przygotowana przez specjalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie  nad Odrą  w ramach tematu: Polacy w kulturze  niemieckiej  — Niemcy  w kulturze  polskiej  jako twórcy europejskie-
go dziedzictwa  kulturowego.  Patronat nad całością  przedsięwzięcia objął  premier Brandenburgii Manfred  Stolpe. 

Słowniki Jana Murmeliusza i Franciszka Mymera, chociaż były już przedmiotem szczegółowych studiów (H. Łopaciń-
ski, É. Decaux, Z. Cygal-Krupowa, E. Kędelska, H. Skoczylas-Stawska), w zasadzie pozostają  nie znane szerszemu gronu 
uczonych. Niepośledni wpływ na ten stan wywierał praktyczny brak kontaktu z oryginałami pierwodruków. Stąd  też w wie-
lu opracowaniach przeważają  charakterystyki tych słowników oparte na ich późniejszych edycjach. Zawarte w recenzowa-
nej publikacji wydanie faksymilowe  dwu najstarszych drukowanych słowników polskich wykonane zostało na podstawie 
oryginałów przechowywanych w Bibliotece Uniwersytetu Uppsalskiego. 

Wydany w Krakowie w oficynie  Hieronima Wietora w 1528 r. Dykcjonarz  Murmeliusza jest najstarszym drukowa-
nym zabytkiem leksykografii  polskiej. Do dnia dzisiejszego zachowało się zaledwie pięć egzemplarzy pierwszego wydania 
(w Polsce trzy, w tym jeden zdefektowany).  Autorem części łacińskiej i być może niemieckiej Dykcjonarza  był Murmeliusz, 
humanista z Roermond, żyjący  w latach 1480-15171. Natomiast w kwestii autorstwa części polskiej do niedawna w literatu-

1 Podstawową  biografią  jest wciąż  D. Reichling, Ioannes  Murmelius,  sein Leben und  seine Werke,  Freiburg 1880. Opis bibliograficzny  cyt. za recenzowa-
ną  publikacją. 


