


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

E. A. Lowe'a Codices  Latini Antiquiores. A Paleographical  Gui-
de  to Latin Manuscripts  Prior to the Ninth  Century  (t. I-XI + 
suppl., Oxford  1934-1971) i Elżbiety Temple Anglo-Saxon  Ma-
nuscripts 900-1066,  wydaną  w serii „A Survey of  Manuscripts 
Illuminated in the British Isles" (London 1976). 

Richard Gameson, wykładowca historii średniowiecznej 
na University of  Kent w Anglii, podjął  próbę zestawienia 
wszystkich istniejących  rękopisów powstałych w Anglii lub do 
niej sprowadzonych od podboju przez Wilhelma Zdobywcę do 
1130 r. Wstęp został poświęcony omówieniu stanu badań, au-
tor podejmuje również próbę wnioskowania z zachowanych 
książek.  Wskazuje najczęściej występujące  teksty i najpopular-
niejszych autorów, omawia największe skryptoria i najbogatsze 
biblioteki. Wstęp został uzupełniony spisem najczęściej wystę-
pujących  autorów i dzieł, autorów w układzie chronologicznym 
wieków oraz wykazem inwentarzy bibliotecznych z omawiane-
go okresu. Inwentarz, obejmujący  939 rękopisów, został ułożo-
ny geograficznie,  według miejsca przechowywania. 

Helmut Gneuss, badacz z Arizona Center for  Medieval 
and Renaissance Studies, należącego  do Arizona State Univer-
sity w Tempe, od wielu lat zajmuje się badaniem rękopisów an-
glosaksońskich. Faktyczną  poprzedniczką  omawianej tu książki 
jest A Preliminary  List of  Manuscripts  written  or Owned  in En-
gland  up to 1100, wydana w „Anglo-Saxon England", 9, 1981, 
s. 1-60. Spośród licznych publikacji Gneussa należy zwrócić 
uwagę na Books and  Libraries in Early  England  (Aldersot 1996) 
i English  Language Scholarship,  a Survey  and  Bibliography  from 
the Beginnings to the End  of  the Nineteenth  Century  (Binghamp-
ton 1996). 

W zwięzłym wstępie autor omówił najważniejsze prace 
z zakresu kodykologii wczesnoangielskiej, układ repertorium 
i jego stosunek do wspomnianego wyżej zestawienia A Prelimi-
nary List... We wstępie autor tłumaczy, że repertorium Richar-
da Gamesona zostało opublikowane w trakcie prac redakcyj-
nych, wobec czego pozostawił cezurę roku 1100. 

Repertorium zawiera rękopisy spisane w Anglii do 1100 r. 
oraz te, które znalazły się w Anglii przed 1100 r., bez względu 
na ich wcześniejsze i późniejsze losy. Nie włączono  do spisu 
dokumentów, odsyłając  do P. H. Sawyer Anglo-Saxon  Charters. 
An Annotated  List and  Bibliography  (London 1968), rękopisów 
spisanych lub zdobionych przez anglosaksońskich skrybów na 
kontynencie, które nie dostały się do Anglii przed 1100 r., oraz 
rękopisów pożyczonych z kontynentu do kopiowania, jeśli nie 
ma pewnych dowodów ich pobytu w Anglii. Podane kryteria 
rodzą  wiele wątpliwości,  które autor stara się omówić we wstę-
pie. Razem Helmut Gneuss odnalazł około 1000 rękopisów. 
Ich spis uzupełniają  indeksy, m.in. autorów i tekstów. 

Rękopisy ułożone są  geograficznie,  według obecnego 
miejsca przechowywania, w dwóch częściach: osobno biblioteki 
w Wielkiej Brytanii i poza nią.  Ponad trzy czwarte zanotowa-
nych rękopisów znajduje się na Wyspach Brytyjskich. Najwięk-
sze kolekcje tych rękopisów posiadają  biblioteki collegów Uni-
wersytetu w Cambridge (zwłaszcza Corpus Christi College) 
i Uniwersytetu w Oksfordzie  (zwłaszcza Bodleian Library), 
British Library w Londynie, biblioteki katedralne w Durham 
i Salisbury. Poza Wielką  Brytanią  największe kolekcje posiada-
ją:  Biblioteka Narodowa Rosji w Sankt Petersburgu, Pierpont 
Morgan Library w Nowym Jorku, Riksarkivet w Oslo, Bib-
liothèque Nationale w Paryżu, Biblioteka Watykańska i Bib-
liothèque Municipale w Rouen. 

Warto zwrócić uwagę na nr 842.5. Zanotowano pod 
Biblioteką  Narodową  Rosji w Sankt Petersburgu rękopis 

(sygn. O. v. I.45) „Psalter or prayers: s. XI/XII, England [Re-
turned to Poland before  1928, but lost or destroyed (in Kraków 
or Warsaw)]" (s. 129). Faktycznie był to psałterz (kk. 158) 
zwrócony Polsce po traktacie ryskim i zniszczony przez Niem-
ców w październiku 1944 r. w Warszawie. 

Na s. 145 zanotowano lekcjonarz znajdujący  się w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie: „Gospel lectionary and Gospel 
list (both incomplete): s. X/XI" z właściwą  sygnaturą  (I 3311). 
Natomiast we wspomnianym wyżej katalogu Richarda Game-
sona ów lekcjonarz występuje jako psałterz (!) z notatką  „obec-
nie nie do odnalezienia, prawdopodobnie zniszczony" (s. 156). 

Oba repertoria stanowią  przewodnik po zachowanych 
źródłach kodykologicznych do historii Anglii XI-XII w. i do-
brą  podstawę do dalszych badań. 

T.M. 

Aleksandra Witkowska OSU, Joanna N a s t a l -
ska, Święty  Wojciech.  Zycie  i kult.  Bibliografia  do  roku 
1999, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Prace Wydziału Historyczno-
-Filologicznego, 89, Lublin 2002, ss. 286. 

Prawdziwy zalew publikacji wywołanych millenium mę-
czeństwa św. Wojciecha, jak zwykle — bardzo zróżnicowanego 
wymiaru i wartości (zob.: J. Strzelczyk, Naukowe  pokłosie  mile-
nium śmierci św. Wojciecha,  „Nasza Przeszłość" 98, 2002, s. 5-
-97), podobnie jak sama historyczna doniosłość postaci Mę-
czennika i pamięci o niej u potomnych, skłaniają  do niejed-
nej refleksji.  Ułatwi je omawiana tu bibliografia.  Przynosi ona 
w sumie 3246 pozycji, zawiera częściowo adnotowane opisy pu-
blikacji, poczynając  od XVI wieku, aż po rok 1999 (z niewielki-
mi wyjątkami,  dotyczącymi  jeszcze roku 2000; notabene szko-
da, że nie odczekano jeszcze tego roku, ponieważ przyniósł on 
szereg ważnych publikacji świętowojciechowych, nie mówiąc  już 
o tym, że „domknięto" by w ten sposób XX wiek i całe drugie 
tysiąclecie  ery chrześcijańskiej), podzielone na trzy zasadnicze 
działy: Zycie,  Kult  i Serwis  informacyjny.  Mimo starań autorek, 
podział nie zawsze wypadł konsekwentnie i przekonywająco. 
Zycie  zostało podzielone na następujące  rozdziały: zbiorowe 
wydawnictwa źródeł, poszczególne zasadnicze źródła (vita, 
passio, miracula),  inne źródła średniowieczne, opracowania 
źródłoznawcze, prace zbiorowe, tło historyczne, życiorysy, za-
gadnienia (szczegółowe) dotyczące  życia i działalności święte-
go, Bogurodzica  (przypisywana św. Wojciechowi). W dziale Kult 
uwzględniono następujące  zagadnienia: dzieje kultu, dzieje re-
likwii, modlitwy, pieśni-hymny, kazania, przemówienia-listy pa-
sterskie-wywiady-telegramy, dekrety, materiały katechetyczne, 
publikacje okolicznościowe, utwory literackie-teksty i opraco-
wania, sztuka-ikonografia,  Drzwi Gnieźnieńskie, wystawy, 
kongresy-seminaria naukowe, informacja  bibliograficzna. 
W ramach poszczególnych zagadnień układ treści jest chrono-
logiczny, według lat publikacji, a w obrębie tego samego roku 
— alfabetyczny,  według nazwisk autorów lub tytułów dzieł. 
Schemat chronologiczny konsekwentnie zastosowano w trze-
cim dziale, Serwisie  informacyjnym,  rozpoczynającym  się od ro-
ku 1897, czyli od poprzedniego sekularnego jubileuszu św. Woj-
ciecha. Bibliografia  „dąży  w zasadzie do kompletności" (s. 5), 
oczywiście ze zrozumiałymi zastrzeżeniami (na s. 5-6 wykaz 
dziedzin nie objętych kwerendą),  nie próbuje też oceniać czy 
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określać wartości poszczególnych pozycji. Z natury rzeczy kwe-
renda objęła przede wszystkim publikacje „państw Wojciecho-
wych" — Czech, Niemiec, Polski i Węgier, ale nie pomija także 
dorobku nauki w innych krajach. Autorki dążyły  w miarę moż-
ności do autopsji materiału; stosunkowo nieliczne wyjątki  zo-
stały oznaczone gwiazdką. 

Uważam, że pieczołowitość bibliograficzna  została posu-
nięta zbyt daleko, a przy tym wykonanie nie zawsze wypadło 
w pełni konsekwentnie, zwłaszcza w partiach dotyczących  wy-
dawnictw źródłowych i samych źródeł. Czy rzeczywiście trzeba 
wymieniać tyle edycji i przekładów kroniki Thietmara (w do-
datku z wielce mylną  informacja  pod nr 237), Kosmasa, Anoni-
ma Galla, Kadłubka czy Dalimila? Rozdział Tło  historyczne 
(s. 80 nn.) jest z natury rzeczy szczególnie podatny na uwagi 
krytyczne (po co np. nr 569 i wszystkie wydania syntezy J. Do-
wiata — nr 584?), uzupełnienia i poprawki. Dlaczego podsta-
wowa monografia  H. G. Voigta z 1898 r. znalazła się w dziale 
Zagadnienia  dotyczące  życia i działalności,  a jej o sto przeszło 
lat młodszy odpowiednik G. Labudy (2000) w dziale Życiorysy? 
Nie znajdujemy w indeksie osobowym nazwisk takich jak 
E. Eickhoff,  V. Hrochova, W. Iwańczak, S. Syty, W. Mischke, 
W. Mrozowicz, B. Paszkiewicz, J. Samek, B. Śliwiński, D. Wój-
cik, J. Fried reprezentowany jest tylko przez swą  monografię 
z 1989 r. Podobnych uwag i zastrzeżeń można by bez większego 
trudu zgłosić więcej, np., że widoczny jest, zwłaszcza w war-
stwie adiustacyjnej, pewien zbędny pośpiech. Wszystko to nie 
może w istotny sposób wpłynąć  na ogólnie pozytywną  ocenę 
mrówczej pracy s. A. Witkowskiej i J. Nastalskiej. Publikację 
uzupełniają:  indeks osobowy (niestety, imiona autorów, wy-
dawców, tłumaczy itd. nie zostały rozwiązane  ani w samej bib-
liografii,  ani w indeksie) i nazw geograficznych. 

J.S. 

Ryszard Grzes ik , Małżeństwo  Judyty,  córki  Bole-
sława Krzywoustego  z Kolomanem  czyli  o utracie  Spisza 
przez Polskę,  „Z Minulosti Spisa. Rocenka Spisského 
Dejepisného Spolku v Levoci", R. 7/8, 1999/2000 
[wyd. 2001]; zvlastny odtlacok: Z  minulosti  Starej 
L'ubovne, s. 15-27. 

Podczas odbytej w październiku 1999 r. sesji „Zamek Lu-
bowna i miasto Stara Lubowna w dziejach Spisza" Ryszard 
Grzesik przedstawił referat  poświęcony związkom  dynasty-
cznym Piastów z Arpadami, który — wraz z innymi materiała-
mi zaprezentowanymi podczas sesji — został opublikowany 
w regionalnym roczniku spiskim oraz w oddzielnym tomie no-
szącym  tytuł Z  przeszłości  Starej  Lubowni. Autor poddał w nim 
rozbiorowi przekaz o małżeństwie Judyty, córki Bolesława 
Krzywoustego, z Kolomanem i zamianie kasztelanii spiskiej 
na przemyską,  zawarty w rozdziale 27 Kroniki  Wielkopolskiej. 
Fragment ten był już przedmiotem ożywionej dyskusji. O ile 
wyciągane  zeń wnioski o przynależności państwowej Spisza bu-
dzą  kontrowersje, to planowanie małżeństwa Piastówny z sy-
nem władcy węgierskiego — po dokonanych korekturach 
— od czasów Oswalda Balzera nie budzi zastrzeżeń. Ostatnio 
wniosek ten wsparł swym autorytetem Kazimierz Jasiński; 
przyjęli go także autorzy słownika biograficznego  Piastów. Au-
tor — podążając  tropem wytyczonym przez Adama Naruszewi-
cza — wskazał, że kronikarz odniósł do XII w. zarówno ów-

czesne wydarzenia, jak i o wiek późniejsze: przekaz o mariażu 
Salomei z Kolomanem. W ten sposób autor wyróżnił w narracji 
Kroniki  wielkopolskiej  dwie warstwy faktograficzne:  XII-wiecz-
ną,  obejmującą  relację o planowanym związku  dynastycznym 
(poświadczonym także przez niezależne źródła) oraz imię na-
rzeczonej (Judyta); oraz XIII-wieczną,  związaną  z tzw. ukła-
dem spiskim z 1214 r., do której zaliczył informacje  o imieniu 
narzeczonego (Koloman) i jego godności króla Halicza oraz 
o przejęciu Przemyśla przez Leszka Białego. W konkluzji autor 
formułuje  hipotezę, że podczas zjazdu spiskiego władcy mogli 
określić linię demarkacyjną  jurysdykcji biskupów krakowskie-
go i ostrzyhomskiego na Spiszu, ale postępująca  od połud-
nia kolonizacja już wkrótce doprowadziła do naruszenia tych 
postanowień, a w efekcie  protestu biskupa Wisława (1235). 
Z perspektywy wielkopolskiego kronikarza, piszącego  co naj-
mniej półtora wieku po tych wydarzeniach, mogły one być po-
strzegane jako utrata Spisza przez Polskę. 

W.M. 

Stephanie H a a r l ä n d e r , Vitae  episcoporum. Eine 
Quellengatung  zwischen Hagiographie  und Historio-
graphie,  untersucht  an Lebensbeschreibungen von 
Bichöfen  des  Regnum Teutonicum  im Zeitalter  der  Otto-
nen und Salier,  Anton Hiersman Verlag, Stuttgart 
2000, ss. 691 + 11. 

Celem monografii  jest prezentacja żywotów biskupów 
z obszaru regnum teutonicum,  spisanych pod rządami  władców 
z dynastii saskiej i salickiej, a szczególnie treści ideowych, 
przekazanych poprzez odpowiednie wymodelowanie sylwetki 
głównego bohatera. Przyjęte cezury czasowe umożliwiają  au-
torce prześledzenie ewolucji poglądów  na temat ideału bisku-
pa od wyodrębnienia się regnum teutonicum  aż do końcowej fa-
zy sporu o inwestyturę. Swego życiorysu, a czasem nawet kilku 
żywotów doczekało się w objętym badaniami okresie 35 bisku-
pów: 33 sprawowujących  urzędy w granicach kościelnych pro-
wincji mogunckiej, kolońskiej, trewirskiej, magdeburskiej 
i salzburskiej oraz dwóch biskupów Cambrai w metropolii 
Reims, co stanowi nieco ponad 6% ogółu urzędujących  wtedy 
biskupów lub uzurpatorów, obsadzanych na katedrach przez 
obóz cesarski. Ze względu na to, że część bohaterów została 
uwieczniona w kilku żywotach, liczba objętych badaniami bio-
grafii  wynosi 55. Wśród omawianych w pracy żywotów wiele pi-
sanych było wkrótce po śmierci i w oparciu o relacje naocznych 
świadków, są  jednak i teksty powstałe nawet w 100 lat po 
śmierci bohatera, dla których inspiracją  była najczęściej litur-
giczna pamięć w instytucjach kościelnych przezeń ufundowa-
nowanych. 

Tylko kilka z omawianych żywotów zostało napisanych 
w celu ogłoszenia bohatera świętym, mimo że wielu ich boha-
terów było formalnie  wyniesionych na ołtarze lub przynajmniej 
otoczonych lokalnym kultem. Pozostałe biografie  pisano z róż-
nych powodów, nie sposób ustalić jednej, wspólnej dla wszyst-
kich źródeł tego gatunku przyczyny ich spisania. Nieco przy-
padkowy jest także dobór bohaterów tych tekstów, swoje żywo-
ty otrzymali bowiem zarówno biskupi bardzo wybitni, którzy 
odegrali znaczącą  rolę w dziejach Rzeszy lub przynajmniej 
swojej diecezji, jak i tacy, których dokonania życiowe są  bardzo 
skromne. Ze względu na to, że vitae episcoporum mają  zazwy-


