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Przeciwko chybionemu obrazowi związków dziel literackich i plastycznych 

Bogdan H o j d i s, O współistnieniu  słów i obrazów w kulturze  polskiego  średniowiecza,  Gnieź-
nieńska Firma Wydawnicza »TUM«, Gniezno-Poznań 2000, ss. 164, il. nlb. 4 2 + 5 barw-
nych. 

Istnienie relacji pomiędzy słowem a obrazem (przekazem/komunikatem werbalnym a ikonicznym; dziełem literackim 
a plastycznym) nie jest kwestionowane, natomiast ich charakter stał się przedmiotem wielowiekowych dywagacji. Próbę no-
wej kwalifikacji  zachodzących  pomiędzy nimi stosunków podjął  Bogdan Hojdis w swej rozprawie doktorskiej O koegzysten-
cji polskiego  piśmiennictwa średniowiecznego  i sztuk  plastycznych  (Poznań 1997), która doczekała się druku pod zmienionym 
tytułem O współistnieniu  słów i obrazów w kulturze  polskiego  średniowiecza.  Dysertację, jeszcze przed jej wydaniem drukiem, 
wprowadziła do literatury Alicja Karłowska-Kamzowa, lecz cytowany wniosek szczegółowy autora zakwestionowała1. 

Lektura książkowej  wersji rozprawy potwierdza słuszność zgłoszonych do niej zastrzeżeń. Książka  odznacza się zasad-
niczymi błędami metodologicznymi, warsztatowymi, rzeczowymi i kompozycyjnymi. Składa się na nią:  Wstęp,  cztery mi-
ni-monografie,  ilustrujące  tytułowe relacje na wybranych przykładach, oraz rozdział Spuścizna średniowieczna  w świetle sy-
stematyki  sztuk,  którego usytuowanie na końcu wywodu jest wysoce dyskusyjne. Publikację dopełniają  obcojęzyczne stre-
szczenia (niemieckie i francuskie),  spis ilustracji oraz Indeks  nazw osobowych i tytułów  utworów anonimowych. 

We Wstępie  (s. 7-13) autor prezentuje treść i założenia swej pracy. Najistotniejsza wydaje się deklaracja: „Współistnie-
nie słowa i obrazu to najbardziej neutralne określenie tego związku,  którego byt nie ulega wątpliwości,  ale o jego charakte-
rze nie chce się z góry przesądzać"  (s. 8), gdyż ukazuje zawiłości koncepcji autora. Wszak „współistnienie" (pomijając  mar-
ksistowsko-leninowską  konotację tego terminu) to istnienie współczesne, ale i niezależne; jednoczesne występowanie by-
tów nie wchodzących  z sobą  w relacje. Choć w egzemplifikacjach  autor skłania się do analizowania par utworów istnie-
jących  współcześnie lecz niezależnie, to przypisuje temu kategorię „związku",  za jaki współistnienie uważa. 

Ale na kolejnej stronie stwierdza: „przedmiotem niniejszej publikacji stały się zarówno wybrane utwory literackie, jak 
i związane  z nimi genetycznie bądź  funkcjonalnie  dzieła sztuki" (s. 9). Jednak zasadniczy podział wyznacza wzdłuż innej 
granicy: „Ze względu na specyfikę  odbioru zabytków (ekspozycję publiczną  lub użytek prywatny) zastosowano różne ujęcia 
tematu: wzięto pod uwagę z jednej strony relacje między dziełami i odbiorcami, a z drugiej strony — między twórcami-wy-
konawcami, dziełami i użytkownikami-zamawiającymi.  W książce  po dwa rozdziały poświęcono każdemu z tych ujęć" (s. 9). 

W drugiej części Wstępu  autor dokonał skrótowej rekapitulacji Słowo  i obraz w polskich  badaniach  mediewistycznych 
(s. 10-12), w której bardzo wybiórczo zestawił bibliografię  korespondencji sztuk w średniowieczu2. 

Do określenia podstaw metodologicznych dyskursu autor powraca w rozdziale V: Spuścizna średniowieczna  w świetle 
systematyki  sztuk  (s. 133-143). To dopiero w tym miejscu odkrywa trójdzielną  typologię relacji piśmiennictwa i sztuk plasty-
cznych w średniowieczu, zaproponowaną  przez Wolfganga  Stammlera3: 1° stosunek źródłowy — „informacje  zawarte w do-
kumentach, listach, kronikach pozwalają  objaśnić znaczenie dzieła sztuki i określić cel jego wykonania"; 2° stosunek inspi-
racji — przekaz pisemny pozostaje „w związku  tematycznym z przedstawieniem obrazowym"; i wreszcie 3° — wspólnota 
stylu lub ducha. Przywołuje także Horacjański topos Ut  pictura poësis (warto przypomnieć, że szeroko spopularyzowany 
aforyzm  rzymskiego poety jest powtórzeniem myśli Symonidesa z Kos) i Lessinga klasyfikację  sztuk wraz z bardzo skrom-
nym wyborem literatury (s. 134). Streszcza także własne wywody. Nie wiadomo jednak, czy powrót do metodologicznych 
podstaw, dokonany w końcowym rozdziale, ma poświadczać pozytywną  weryfikację  tych założeń dokonaną  przez autora 
w toku własnych badań, czy spóźnione zrelacjonowanie ich fundamentu? 

Zasadniczą  część publikacji stanowią  konfrontacje  średniowiecznych tekstów i dzieł sztuki. We Wstępie  autor deklaru-
je: „Określając  kryterium wyboru konkretnych tekstów i dzieł sztuki kierowano się przekonaniem, iż wartość publikacji 
podniesie prezentacja zabytków, które przywoływano w literaturze rzadko, albo wcale nie były dotąd  w Polsce przedmiotem 
naukowych dociekań." (s. 9-10), co w odniesieniu do Drzwi gnieźnieńskich  — będących  przedmiotem rozważań zawartych 
w rozdziale I — brzmi kuriozalnie. Dziełem sztuki poddanym analizie w rozdziale II jest obraz pasyjny z Torunia; zaś w ko-

1 A. Karłowska-Kamzowa, Społeczeństwo  średniowieczne  na szachownicy życia. Studium  ikonograficzne.  Jakuba de Cessolis, Traktat  o obyczajach i po-
winnościach szlachty  na podstawie  gry w szachy, fragmenty  w tłumaczeniu polskim do druku podali T. Jurek i E. Skibiński, Poznań 2000, s. 13-14. 
2 M.in. zostały pominięte rozprawy dotyczące  literackich paraleli Drzwi gnieźnieńskich,  będących  jednym z dzieł stanowiących  przedmiot analizy auto-
ra: zob. S. Mossakowski, La Porte de  bronze de  Gniezno et la „ Chronique polonaise " de  maître  Vincent,  przeł. A. Wołowski, „Polish Art Studies", t. 2, 
1980, s. 11-29; ditto w jęz. pol.: Drzwi Gnieźnieńskie  a »Kronika  Polska«  mistrza Wincentego.  „Rocznik Historii Sztuki", t. 12,1981, s. 5-13 (i przedruki 
— w zbiorze prac autora: Sztuka  jako świadectwo  czasu. Studia  z pogranicza historii sztuki  i historii idei,  Warszawa 1982, s. 9-41; oraz w: Święty  Woj-
ciech w polskiej  tradycji  historiograficznej,  wyboru dokonał i oprac. G. Labuda, Warszawa 1997, s. 296-310); T. Węcławowicz, Legenda  o świętym Woj-
ciechu na Drzwiach Gnieźnieńskich przedstawiona,  w: Środkowoeuropejskie  dziedzictwo  świętego Wojciecha,  red. naukowa A. Barciak, Katowice 1998, 
s. 279-291; R. Grzesik, Drzwi gnieźnieńskie  a hagiografia  Św. Wojciecha,  „Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN", nr 109 za rok 1991: Obraz, 
słowo, gest i muzyka w kulturze  średniowiecznej  Europy, wyd. 2, druk: 1993, s. 73-75 i inne. 
3 W. Stammler, Wort  und  Bild.  Studien  zu den  Wechselbeziehungen  zwischen Schrifttum  und  Bildkunst  im Mittelalter,  Berlin 1962 (cyt. w przyp. 1 
na s. 133). 
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lejnych: rękopis Jakuba de Cessolis Traktatu  o obyczajach i powinnościach szlachty  na podstawie  gry w szachy z Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Godzinki  księcia Jerzego  Podiebrada.  W przypadku manuskryptów przedmiotem analizy 
są  relacje dekoracji iluminatorskiej i zawartych w nich tekstów (więc przyjęte przez autora kryterium związku  genetycznego 
lub funkcjonalnego  jest spełnione), lecz dobór utworów literackich odniesionych do obu dzieł monumentalnych jest arbi-
tralną  decyzją  autora. O ile kierunek potencjalnej zależności genetycznej zestawionych dzieł określa ich chronologia, to re-
alność tego procesu nie została przez autora wykazana. A można mieć wątpliwości,  czy rzeczywiście oficjum  De sancto 
Adalberto,  które autor zestawia z Drzwiami gnieźnieńskimi,  powstało pod wpływem inspiracji dziełem plastycznym, czy ra-
czej innymi utworami hagiograficznymi.  Także zachodzenie pomiędzy oboma dziełami relacji funkcjonalnej  nie zostało 
udowodnione źródłowo. Pozostaje jedynie w kręgu intuicyjnych domniemań, iż „Drzwiom gnieźnieńskim można przy tym 
przypisać szczególną  rolę w w y k o n y w a n i u oficjum  Benedic  regem cunctorum [tj. oficjum  De sancto Adalberto  — przyp. 
WM], gdyż jest to zabytek o wyjątkowo  koherentnej obrazowej narracji [...]. Eksponowane publicznie romańskie wierzeje 
budziły zainteresowanie spektatorów na takiej samej zasadzie, na jakiej opowieści o świętym męczenniku ciekawiły słucha-
czy. [...] Dlatego drzwi wolno traktować zarówno jako tekst kierowany ad  illiteratos,  jak i jako wystrój plastyczny katedry, 
czy element «scenografii»"  (s. 29, wyróż. WM). 

Podejmując  próbę określenia relacji tekstu do dzieła sztuki (odrębną  kwestią  jest zasadność takiej analizy, do czego je-
szcze powrócę) stanowiącego  scenograficzne  tło dla głosowego jego odtworzenia, autor w nieświadomy sposób wkroczył na 
pogranicze żywiołowo rozwijających  się badań nad literaturą  oralną  w średniowieczu4. Te jednak dotyczą  utworów w języ-
kach narodowych, przechowywanych w pamięci i odtwarzanych przed szerokim audytorium w dobranej scenerii. Dopiero 
taki byt Teresa Michałowska określa mianem „dzieła"5 i jest on zbieżny z założoną  przez autora ekspresją  analizowanych 
utworów („Za teoretyczną  podstawę takiej łącznej  klasyfikacji  zabytków piśmienniczych i plastycznych przyjęto różne sytu-
acje komunikowania, których wspólną  cechą  było unaocznianie treści przekazywanych słowem — w większości wygłasza-
nym, choć istniejącym  zawsze również w postaci inskrypcyjnej", s. 9). Porównywalna jest oralnośc przekazu, lecz odrębny 
jego język. Tego jednak autor nie bierze pod uwagę, a wręcz przyjmuje masowe odnoszenie łacińskich strof  do Drzwi gnieź-
nieńskich  przez odwiedzających  katedrę (np. s. 29 i 56). 

W toku wywodu B. Hojdis kilkakrotnie nawiązuje  do interdyscyplinarnych podstaw metodologicznych badań mediewi-
stycznych. Jeżeli za jeden z członów metodologii przyjąć  precyzyjne słownictwo, to autor grzeszy po wielekroc. Najbardziej 
jaskrawe przykłady to często w książce  powtarzane terminy „czasoprzestrzeń" i „maniera symultaniczno-kontynuacyjna". 
Do dyskusji nad ich treścią  autor przystępuje w końcowym rozdziale książki. 

Jak wiadomo, pojęcie chronotopu (czasoprzestrzeni)  wprowadził do humanistyki Michaił Bachtin w rozprawie Formy 
czasu i czasoprzestrzeni  w powieści6, przejmując  je z teorii względności Alberta Einsteina. Bachtin rozumiał je po części jako 
metaforę  określającą  nierozerwalną  jedność czasowo-przestrzenną  utworu literackiego, gdzie „cechy czasu odsłaniają  się 
w przestrzeni, zaś przestrzeń znajduje w czasie swój sens i miarę". W polskim wydaniu pojęcie to oddano terminem „czaso-
przestrzeń"7, co wydaje się rozwiązaniem  nie najszczęśliwszym. Pojęcie czasoprzestrzeni stało się pojęciem — kluczem, po-
jęciem — clichés, używanym często w oderwaniu od proponowanego przez Bachtina znaczenia i przez to zacierającym  swój 
Bachtinowski rodowód (w tym sensie poprawniejsze wydaje się pozostawanie przy brzmieniu ustalonym przez Bachtina: 
chronotop). Świadomą  próbę modyfikacji  treści tego pojęcia w odniesieniu do exemplorum  podjął  inny humanista rosyjski 
— Aron J. Guriewicz w pracy Kultura  i społeczeństwo  średniowiecznej  Europy oczami współczesnych  (1989), w której ujął  to 
następującymi  słowami: „Exemplum stanowi swoisty «chronotop» (termin M. Bachtina, oznaczający  jedność przestrzen-
no-czasową  utworu). W jakiejś krótkiej chwili, nieskończenie odległej, legendarnej, albo odwrotnie — jak najbliższej mo-
mentowi kazania, w jakiejś przestrzeni, znów albo nieokreślonej albo zupełnie konkretnej i znanej dobrze wszystkim, za-
chodzi niezwykłe, cudowne wydarzenie. To wydarzenie jest wynikiem zetknięcia się, spotkania dwóch światów: ziemskiego, 
gdzie występuje postać z exemplum — zakonnik, chłop, rycerz, mieszczanin, ktokolwiek bądź  — ze światem pozaziemskim, 
nie podlegającym  prawom czasu ziemskiego. Wtargnięcie sił innego świata — dobrych czy złych — w świat ludzki zakłóca 
bieg ziemskiego czasu i wyrywa ludzi z rutyny codzienności. Tworzy się niezwykła, ekstremalna sytuacja, w radykalny i czę-
sto fatalny  sposób oddziaływująca  na bohatera exemplum. 

W tym powstałym na moment specyficznym  chronotopie następuje radykalne przeobrażenie świata ludzi: wydarzenie 
dziejące  się w realnej ziemskiej, ludzkiej przestrzeni jest jednocześnie skorelowane z piekłem, rajem, czyśćcem; człowiek, 
który modli się w kościele albo odpoczywa w swoim własnym łóżku, jednocześnie znajduje się przed obliczem Najwyższego 
Sędziego na sądzie  ostatecznym albo jest wleczony po różnych obszarach piekła; zjawia się Bóg lub siła nieczysta. [...] To 

4 
Por. zestawienie kierunków badań dokonane przez Teresę Michałowską:  Między  słowem mówionym a pisanym. (O  poezji polskiej  późnego średniowie-

cza), w: Literatura  i kultura  późnego średniowiecza  w Polsce, praca zb. pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1993, s. 83-124; ad  rem zwłaszcza s. 90-95; 
zob. także W. J. Ong, Oralnośc i piśmienność. Słowo  poddane  technologii,  przeł. J. Japola, Lublin 1992 [oryg. ang.: 1982]. 5 „Dzieło jest aktem jednorazowym, spełniającym  się «tu i teraz», ogarniającym  — oprócz tekstu językowego — wiele elementów pozasłownych, do-
konującym  się między konkretnym wykonawcą  (konkretnymi wykonawcami) a określonym audytorium" (ibid., s. 86); „Dzieło, jako akt jednorazowy, 
zdarzenie dokonane w przeszłości, w określonej sytuacji, mie j scu i czasie" (ibid., s. 87, wyróż. WM). 
6 Rozprawa ta została napisana w latach 1937-1938; jej rosyjski pierwodruk — wraz z uzupełnieniami z 1973 r. — został opublikowany już pośmier-
tnie w 1975 r., ale w tomie, którego kształt Bachtin jeszcze zaakceptował; wyd. polskie: Formy  czasu i czasoprzestrzeni  w powieści, w: M. Bachtin, Prob-
lemy literatury  i estetyki,  przeł. W. Grajewski, Warszawa 1982, s. 278-488. 
7 Ibid., s. 278; w tej sprawie por. przyp. 1 od tłumacza na s. 278. 
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spotkanie dwóch światów, skrzyżowanie się różnych sposobów istnienia czasu i sprzecznych przestrzeni stwarza sytuację, 
w której wydarzenie dzieje się i tam, i tu, a więc ani tam, ani tu, lecz na jakimś zupełnie innym przestrzenno-czasowym po-
ziomie, w nowym chronotopie. Specyficzny  chronotop średniowiecznego exemplum (który uległ rozpadowi podczas prze-
chodzenia motywów exemplum do noweli renesansowej), stanowiąc  szczególną  właściwość tego gatunku średniowiecznego 
piśmiennictwa łacińskiego, jednocześnie ujawnia — pełniej i wyraziściej niż jakiekolwiek inne jego formy  — wielką  orygi-
nalnośc świadomości, która stworzyła ten gatunek"8. Choć autor powołuje się na Bachtina9, to wydaje się odrzucać jego ro-
zumienie używanego pojęcia, a sobie przypisuje zasługę uogólnienia i odniesienia tego terminu do teorii komunikacji10. 
Niestety, z kontekstów zastosowania Bachtinowskiego pojęcia wynika, że autor pozostaje na gruncie potocznego, obiegowe-
go rozumienia czasoprzestrzeni, wypływającego  z poetyki science fiction. 

Również sprawa pojęcia „maniery symultaniczno-kontynuacyjnej" jest złożona. To fakt,  że takie określenie powraca 
w wielu polskich publikacjach, w tym także leksykograficznych11;  określenie to bywa też stosowane rozdzielnie, lecz trakto-
wane synonimicznie (maniera/lub metoda symultaniczna = maniera/metoda kontynuacyjna). Nie jest to ujęcie poprawne, 
gdyż w istocie przedstawienie kontynuacyjne jest odmienne od symultanicznego, choć w jednej kompozycji mogą  występo-
wać oba ujęcia (np. w przedstawieniu kontynuacyjnym elementy architektoniczne ukazane metodą  symultaniczną).  Metoda 
kontynuacyjna opiera się na przedstawieniu w jednej kompozycji wydarzeń, które miały miejsce w różnym czasie, nastąpiły 
po sobie, a poszczególne epizody w takim dziele łączy  to, że ukazują  k o n t y n u a c j ę losów bohaterów cyklu. Natomiast 
pojęcie „kompozycja symultaniczna" pochodzi od słowa zapożyczonego z łaciny średniowiecznej simultaneus  = r ó w n o -
c z e s n y iw innych językach europejskich oznacza sposób odwzorowywania rzeczywistego wyglądu  osób i rzeczy z wyeks-
ponowaniem ich najważniejszych cech widzianych j e d n o c z e ś n i e z różnych stron, np. kanon postaci w malarstwie 
egipskim, w którym głowa, piersi i pępek przedstawiane są  z profilu,  a barki en face;  czy sposób przedstawiania wnętrz 
i przestrzenności przedmiotów w sztuce średniowiecznej — tę metodę zastosował także Cézanne, a po nim kubiści. Dlatego 
pojęcie „maniera (metoda czy też kompozycja) kontynuacyjna" nie może być traktowane jako synonim „maniery (metody 
czy też kompozycji) symultanicznej", a polskie nazewnictwo wymaga doprecyzowania i skorygowania niewłaściwego utożsa-
miania obu terminów12. 

Także z innym słownictwem autor ma kłopoty. I tak, na przykład, dla oznaczenia banderoli w malarstwie gotyckim, 
konsekwentnie stosuje nazwę „wstęga" (np. s. 68, 71-72 i passim), choć oznacza ona coś całkiem innego13 ; a także nie radzi 
sobie z blazonowaniem (s. 121-122). 

Na tak chwiejnych podstawach Autor przystępuje do analizy materiału zabytkowego. 
W rozdziale I Słowa  w oprawie „scenografii".  O funkcjonowaniu  oficjum  o św. Wojciechu  inc. Benedic  regem cunctorum 

w średniowiecznej  katedrze  gnieźnieńskiej  (s. 15-59) autor zawęził swe rozważania w stosunku do deklaracji zawartej w tytule 
i oficjum  De sancto Adalberto  z XIII wieku przeanalizował jako utwór paralelny do Drzwi gnieźnieńskich.  W układzie tabela-
rycznym (s. 32-55) zestawił poszczególne kwatery Drzwi z tekstami podzielonymi na dwie grupy: Utwory  źródłowe  dla  narra-
cji obrazowej (do której zaliczył Vita  prior, Vita  altera,  gnieźnieńską  sekwencję Hacfesta  die  tota...  oraz Passio sancti Adalber-
ti) oraz Literackie  konteksty  narracji obrazowej, za które uznał żywot Tempore  illo,  tytułowe oficjum  Benedic  regem cuncto-
rum oraz teksty znacznie późniejsze — sekwencje: O preclara  Adalberti...  z II połowy XIV w., Salve,  sidus  Polonorum... 

8 A. Guriewicz, Kultura  i społeczeństwo  średniowiecznej  Europy. Exempla XIII  wieku,  przeł. Z. Dobrzyniecki, Warszawa 1997, s. 18. 
Zagadnieniu chronotopu Aron J. Guriewicz poświęcił także artykuł: Kultura  elitarna  i kultura  ludowa  w średniowiecznej  Europie, przeł. W. Krzemień, 
w: Biedni  i bogaci. Studia  z dziejów  społeczeństwa  i kultury  ofiarowane  Bronisławowi  Geremkowi  w sześćdziesiątą  rocznicę urodzin,  Warszawa 1992, 
s. 207-211. 
9 W przyp. 20 na s. 137 autor przypisuje Bachtinowi zastosowanie terminu „chronotop"  jedynie do twórczości Johanna Wolfganga  Goethego, co 
fałszuje  i zawęża myśl tego wielkiego badacza. Nota  bene autor powołuje się na tom Bachtinowskich studiów Estetyka  twórczości słownej  (przeł. 
D. Ulicka, oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa 1986), który jest przekładem wyboru prac Bachtina, dokonanego przez S. G. Boczarowa, a przygotowa-
nych do druku przez G. S. Bernsztejna i L. W. Dierugina i skomentowanych przez S. S. Awierincewa oraz redaktora tomu (Moskwa 1979), a pomija 
autoryzowaną  wersję cytowaną  w przyp. 6. 
1 0 Autor wręcz stwierdza: „Bachtin nie uogólniał jednak znaczenia terminu «czasoprzestrzeń» i nie odnosił go do teorii komunikacji, jak to uczynio-
no w niniejszym rozdziale" (przyp. 20 na s. 137). 
1 1 Autor powołuje się na Mały  słownik  terminów plastycznych  K. Zwolińskiej i Z. Malickiego (Warszawa 1990; przyp. 2 na s. 61 i przyp. 28 na s. 139). 
1 2 Opracowania słownikowe w innych językach bądź  wychwytują  dystynkcję semantyczną  obu pojęć (np. J. Baleka, Vytvarné  uméni. Vykladovy  slovnik 
(malifstvisochafstvi,  grafika),  Praha 1997, s. v. kontinuâlnikompozice,  simultânnikompozice),  bądź  wręcz zwracają  uwagę na niewłaściwe ich utożsa-
mianie (np. E. Lucie-Smith, The  Thames  and  Hudson  Dictionary of  Art Terms,  London 1990, s. v. continuous representation  — tu: „Sometimes inaccu-
rately termed simultaneous representation"; s. v. simultaneous representation  — tu: „Sometimes wrongly used as a synonym of  continuous representa-
tion"). 

Być może źródłem błędu jest dwojakie odniesienie terminu symultaniczności: poprawnie dotyczy on sposobu odwzorowania modelu, ukazania go 
w różnych projekcjach j ednoczesnych ; na co nakłada się odniesienie go do kompozycji, w której widz obserwuje j e d n o c z e ś n i e wydarzenia 
rozgrywające  się w różnym czasie, będące  kontynuacją  opowieści o losach bohatera. Jednak od filologa  można oczekiwać zrozumienia dystynkcji po-
jęć continuus i simultaneus  leżących  u słowotwórczych podstaw obu terminów. Autor bądź  tej różnicy nie dostrzega, bądź  pojęciu „symultanizmu" 
przypisuje przeciwstawne znaczenie: „Nie jest to właściwość przedstawień obrazowych w ogóle, lecz właśnie wyobrażeń symul tan icznych , 
na których zes t awia się z d a r z e n i a dz ie jące  się nie tylko o różnych p o r a c h dnia, ale i roku" (s. 70, podkr. WM); „Scena 
samobójstwa Judasza to odstępstwo od generalnej reguły malarstwa symultanicznego, zdarzenie owe [sic — popr.: owo, przyp. WM] bowiem było 
czasowo równe niektórym innym wydarzeniom historii pasyjnej" (s. 72, podkr. WM), by dojść do fałszywej  konkluzji: „dla historyka sztuki: sy-
multanizm to jednoczesne ukazanie widzowi zdarzeń, które de  facto  działy się po kolei" (s. 139). Zagadnienie to przedstawię szerzej w referacie 
Pomiędzy  kontynuacją  a symultanizmem, czyli międzynarodowy  bałagan  terminologiczny,  przygotowanym na II Kongres Mediewistów Polskich (Lublin 
2005). 
1 3 Zob. Słownik  terminologiczny  sztuk  pięknych,  pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa 1969, s. v. filakteria  (2) i wstęga. 



Artykuły recenzyjne i recenzje 

z XIV lub I połowy XV w. oraz Consurgat  in preconia z II połowy XV w. W podsumowaniu swej analizy stwierdza: „Z zesta-
wienia wynika, iż statystycznie rzecz biorąc  najwięcej informacji  o scenach na kwaterach drzwi zapewniała znajomość trze-
meszeńskiego żywota De sancto Adalberto  o inc. Tempore  illo,  ponieważ zawiera on aż 16 odniesień do historii obrazowej" 
(s. 56), czym wyważa szeroko otwarte wrota wiedzy o legendzie Tempore  illo. 

Jeszcze w 1997 r. Gerard Labuda sformułował  tezę o dwóch redakcjach tego źródła — pierwszej, powstałej współcze-
śnie z Drzwiami w XII w. w Gnieźnie, i drugiej, spisanej po 1260 r., zapewne w środowisku kanoników regularnych w Trze-
mesznie14, która to teza została podjęta przez wydawców przekładów żywotów św. Wojciecha15. Równolegle podobną  tezę 
sformułował  Ryszard Grzesik16, trudno więc w roku 2000 uznać ją  za odkrywczą. 

Natomiast w odniesieniu do zestawionych dzieł — plastycznego i literackiego — autor konstatuje: „Jak na utwór poe-
tycki oficjum  zawiera więc sporo wspólnych miejsc wspólnych [sic!, takie zdwojenie w oryginale — przyp. WM] z narracją 
drzwi, należy jednak zastrzec, [...] iż pewnych fragmentów  [...] nie sposób zrozumieć bez sięgnięcia do żywotów" (s. 56), 
czym zdradza, że relacja pomiędzy porównywanymi przekazami nie zachodzi wprost, lecz jest zapośredniczona przez wspól-
ny wzorzec (wzorce), którymi są  Żywoty.  By jednak ratować tytułową  tezę „o współistnieniu słów i obrazów" rozumianym 
jako „związek"  autor przywołuje elekcję Fryderyka Jagiellończyka na arcybiskupa gnieźnieńskiego, która miało miejsce 
w dniu św. Wojciecha — 23 kwietnia 1493 r.: „Wolno więc przypuszczać, że w dniu elekcji Fryderyka Jagiellończyka ciżba 
dostojników podążała  ku gotyckiej katedrze [...] przez południową  kanonię. Orszak wraz z monarchą  wkraczał do wnętrza 
wejściem zachodnim południowej nawy mijając  rozwarte drzwi romańskie [...] rymowane oficjum  o św. Wojciechu, wespół 
ze śpiewanymi psalmami, sekwencjami i czytaniami pełniło w średniowiecznej świątyni  funkcję,  którą  można zaliczyć do wi-
dowisk parateatralnych. W obecności wyobrażeń na brązowych  drzwiach, tumbie, relikwiarzach, czy miniaturach ksiąg 
utwory te nabierały szczególnego wymiaru, gdyż w świadomości odbiorców władających  językiem łacińskim17 słowo, obraz i 
muzyka stapiały się w jeden kształt" (s. 59). Opierając  się na przypuszczeniu, B. Hojdis gołosłownie — gdyż bez przywoła-
nia jakiejkolwiek podstawy źródłowej — tworzy wyimaginowany świat odczuć człowieka średniowiecznego. W istocie czter-
dziestopięciostronicowy wywód (ponad 1/4 objętości książki)  nie prowadzi do wykazania rzeczywistych relacji obu zestawia-
nych utworów. Istniały one w katedrze obok siebie (współistniały), lecz nie wchodziły w intencjonalne związki.  Oczywiście, 
nie można wykluczyć indywidualnej refleksji  pojedynczego uczestnika nabożeństwa, który zadumał się nad zbieżnością  słów 
oficjum  i narracji obrazowej Drzwi. By jednak mówić o ich związku  funkcjonalnym,  autor musiałby wykazać źródłowo np., 
że to przy Drzwiach wykonywano oficjum,  te zaś stanowiły naturalną  scenerię dla oralnego jego odtworzenia. Sam fakt  wy-
konania oficjum  we wnętrzu katedry, do którego Drzwi prowadzą,  związku  takiego nie kreuje. 

W rozdziale II Spectamus  simul? Narracja  wobec sekwencyjności i fabularności  (s. 61-76) autor powiązał  toruński obraz 
pasyjny z Rozmyślaniami dominikańskimi  z klasztoru krakowskiego, a model tego związku  przedstawił bardzo konkretnie: 
„na podstawie narracji literackiej stworzono dramat, który następnie został dość dokładnie udokumentowany cyklem obra-
zów; z kolei obrazy te ponownie dopełniono tekstem dwojakiego rodzaju: dramatycznym i narracyjnym" (s. 64), by wysnuć 
stąd  wniosek „Można by zatem, choć w przybliżeniu i z ostrożnością,  traktować Rozmyślania dominikańskie  jako św ia -
d e c t w o o d b i o r u opowiadania wyrażonego środkami pozaliterackimi, w tym również plastycznymi" (ibidem).  Niestety, 
ani założony przez autora model, ani konkluzja nie znajdują  potwierdzenia w wywodzie. To prawda, że u podstaw obrazu 
od Dominikanów toruńskich i pokrewnych mu tablic w Turynie i Monachium przyjmuje się widowisko pasyjne, lecz źródło 
inspiracji dla toruńskiego malarza upatruje się w dziele Memlinga. Problem także w tym, że proponowany przez B. Hojdisa 
model i jego rozwinięcie nie mieszczą  się w ramach chronologicznych. Ogólnie obraz datowany jest ok. 1480 r.; autor — 
przecząc  przyjętemu przez siebie ciągowi  genetycznemu — wskazuje ewangelie synoptyczne, a nie dramat misteryjny, jako 
prymarne dla tablicy odniesienie literackie (s. 63). Powstanie takiego dramatu (dziś zaginionego) kładzie dopiero na rok 
1534 i uznaje za inspirowany wyobrażeniami plastycznymi (s. 63), podczas gdy początek  misteriów w Polsce datowany jest 
na II połowę XIV wieku18. Tę samą  genezę przypisuje Rozmyślaniom. Teza o ich powinowactwie z teatrem, sformułowana 
przez odkrywcę rękopisu Karola Górskiego, została ostatnio poddana krytycznej weryfikacji19.  Nie tu miejsce na relacjono-
wanie wysuniętych argumentów — zwłaszcza, że cytowana monografia  ukazała się już po złożeniu niniejszej recenzji w PT 
Redakcji, a uwagi te wprowadzam w korekcie i ograniczam je do minimum. Jak w swym studium wykazał Kamil Kopania, 
ani w warstwie plastycznej, ani w warstwie literackiej Rozmyślań dominikańskich  nie występują  reminiscencje teatralne; 
brak też potwierdzenia takich związków  w materiale źródłowym. Ale na tym nie kończy się proces usuwania gruntu 
spod tez Hojdisa, który Rozmyślania datuje na rok 1532. Rzecz w tym, że zachowany kodeks jest zapewne kopią  wcześniej-

14 
G. Labuda, Nad  legendą  o św. Wojciechu  „ Tempore  illo".  Analiza źródłoznawcza,  w: Ecclesia Posnaniensis. Opuscula Mariano  Banaszak septuagena-

rio dedicata,  Poznań 1998, s. 11-31. Mimo obiekcji Ryszarda Grzesika (Uwagi  o legendzie  De sancto Adalberto  episcopo, Rocz. Hist., 63, 1997, 
s. 139-148) Labuda podtrzymał swe twierdzenia obalając  kontrargumenty polemisty — zob. G. Labuda, Święty  Wojciech  biskup — męczennik.  Patron 
Polski,  Czech i Węgier,  Wrocław 2000, s. 274-281 (podrozdział: Geneza Drzwi Gnieźnieńskich i legenda  o świętym Wojciechu  „ Tempore  illo").  Monogra-
fie  FNP. 1 5 Zob. H. Chłopocka, Wstęp  [do Żywotu  Tempore  illo], w: W  kręgu  żywotów świętego Wojciecha,  red. nauk. O. J. A. Spież OP, Tyniec — Kraków 1997, 
s. 175-177; ad  rem: s. 177. 
1 6 R. Grzesik, Literackie  wzorce ikonografii  Drzwi Gnieźnieńskich,  St. Źródł., 36,1997, s. 1-7. 
1 7 Dopiero w tym końcowym fragmencie  analizy autor dostrzega konieczność znajomości łaciny, by móc zestawie oba utworu. 
1 8 J. Smosarski, Męka  Pańska w polskiej  literaturze  średniowiecznej,  w: Męka  Chrystusa  wczoraj i dziś,  pod red. H. D. Wojtyski CP, J. J. Kopcia CP, Lu-
blin 1981, s. 99. 
1 9 K. Kopania, Słowo  — Obraz — Teatr.  Uwagi  na temat „Rozmyślań dominikańskich",  „Biuletyn Historii Sztuki", t. 66, 2004, nr 1/2, s. 7-48. 
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szego20, a jego tekst powstał w Krakowie21. Autor ani nie wskazał na źródłowy dowód inspiracji toruńskim obrazem, ani też 
— lekceważąc  możliwość wcześniejszego powstania tekstu — nie wykazał jego następstwa po dziele plastycznym. Co więcej 
— bez trudu można wykazać brak powiązania  Rozmyślań z toruńską  tablicą  pasyjną.  Autor Rozmyślań, nawiązując  do trak-
tatu Arnolda z Chartres De septem verbis domini  in cruce, pisze: „A tedy podniósłszy oczy w niebo i rzekł: Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił"22. Motyw uniesienia głowy Chrystusa w górę pojawia się w ikonografii  niezwykle rzadko23 i na 
toruńskim obrazie nie występuje. Dowodzi to, że źródeł inspiracji krakowskiego kompilatora należy poszukiwać w kręgu li-
terackim, nie plastycznym, a z całą  pewnością  nie w obrazie toruńskim. Tak więc w sumie autor powtarza błąd  popełniony 
w odniesieniu do zestawienia Drzwi gnieźnieńskich  i oficjum  św. Wojciecha: kreuje wyimaginowane relacje genetyczno-fun-
kcjonalne, których nie dowodzi żadnym materiałem źródłowym24. 

Oba przeanalizowane przykłady wskazują,  że B. Hojdis całkowicie dowolnie dobiera porównywane utwory. Ich zesta-
wienie nie ma żadnej podstawy źródłowej, tworzy fikcyjny  świat i ujawnia woluntaryzm metodologiczny autora. Idąc  tą  dro-
gą  można, na dobrą  sprawę, każdy tekst średniowieczny zestawić z dowolnym dziełem znajdującym  się w kościele, gdyż 
można założyć, że tekst został odczytany obok zabytku sztuki plastycznej i u świadków tego aktu wywołał asocjacje. Skoro 
nie ma potrzeby wykazania tego w oparciu o źródła — to każdy wirtualny byt nabiera realności. Ale taka metoda analizy nie 
prowadzi do rekonstrukcji średniowiecznej rzeczywistości. 

W rozdziale III Liber super ludum  scacorum... —Jakuba  de  Cessolis  pojęcia upostaciowane (s. 77-110) na 34 strony dru-
ku opracowanie autorskie zajmuje zaledwie 9; pozostałe to edycja i przekład traktatu Jakuba de Cessolis z kodeksu wroc-
ławskiego. Nie zostały one zestawione równolegle, lecz drukowane są  naprzemiennie fragmentami:  rozdział w języku łaciń-
skim (z miejscami pomylonymi foliacjami;  por. s. 84-85) i jego przekład. W aparacie wskazano odmianki w stosunku do 
edycji Ernsta Köpkego25; dziś dysponujemy pełniejszą  edycją  przekładu Traktatu  z kodeksu wrocławskiego, z aparatem kry-
tycznym26. Mamy też do dyspozycji monografię  oprawy plastycznej jego rękopisów, opracowaną  przez Alicję Karłow-
ską-Kamzową27.  Ponieważ pogląd  autora: „malarska dekoracja traktatu miała znaczenie podrzędne. [...] Aby zrozumieć 
i zapamiętać Jakubowe wywody, wystarczyło znać grę w szachy" (s. 11028), będący  konkluzją  jego wywodu, został zanegowa-
ny: „Studia nad tworzonymi w wiekach XIV, XV i XVI egzemplarzami ilustrowanymi pozwoliły na zmianę tego poglądu. 
Popularny tekst inspirował iluminatorów do tworzenia serii kompozycji, które składały się razem na wyobrażenia ówczesne-
go społeczeństwa. Na ile wynikało ono z tekstu, a [na] ile wnosiło nowe wartości symboliczne lub stało się odbiciem ówczes-
nej codzienności, postaram się pokazać w kolejnych rozdziałach niniejszego studium"29, uważam że obszerny, wnikliwy i au-
torytatywny wywód prof.  Karłowskiej-Kamzowej zwalnia mnie z konieczności szerszej polemiki z autorem. 

Ostatnia mini-monografia  — Godzinki  księcia Jerzego  Podiebrada  — między  kultem  obrazu i książkową  ilustracją 
(s. 111-132) — dotyczy kodeksu z Austriackiej Biblioteki Narodowej. W dotychczasowych badaniach na temat jego prowe-
niencji i datowania zarysowały się dwa stanowiska: czescy historycy sztuki już w XIX w. związali  go ze środowiskiem cze-
skim i pogląd  ten podtrzymywany jest we współczesnych opracowaniach30; jedynie Ernst Kloss opowiedział się za powsta-
niem kodeksu na Śląsku,  lecz nie wskazał pokrewnych mu stylowo dzieł z tego środowiska. Jednakże to jego argumentację 
przyjmuje autor: „Na korzyść Klossa trzeba wytknąć  badaczom czeskim ignorowanie incipitu otwierającego  modlitewnik 
godzinek o św. Krzyżu [...], w którym poinformowano,  że cursus de  Passione Domini ułożono podług rubrykatury wrocław-
skiej. Wprawdzie zapis oznacza jedynie, iż ta część rękopisu powstała zgodnie z wzorcem wypracowanym przez kolegium 

20 
M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne  narracje w literaturze  staropolskiej  do  końca XVI  wieku,  Poznań 1980, s. 25, przyp. 19. Filologia polska [UAM], 

nr 19. 2 1 B. Miodońska, Małopolskie  malarstwo  książkowe  1320-1540, Warszawa 1993, s. 200, sub numero 30. 
2 2 Fol. 202; cf.  Rozmyślania dominikańskie,  t. 1, wyd. i oprac. K. Górski i W. Kuraszkiewicz, oprac. ikonograficzne  Z. Rozanow, wstęp kom-
paratystyczny T. Dobrzeniecki, Wrocław-Warszawa-Kraków MCMLXV, „Biblioteka pisarzów polskich", seria A, nr 3; Rozmyślania dominikańskie 
(transliteracja  i przypisy), s. 78. 
2 3 T. Dobrzeniecki, Wybrane  zagadnienia  ikonografii  pasyjnej w sztuce polskiej,  w: Męka  Chrystusa...,  ed. cit., s. 137. Nota  bene nie zastosował go 
również miniaturzysta Rozmyślań dominikańskich. 
2 4 Także Kamil Kopania, poświęcając  wywodom Hojdisa wydzielony fragment  swego studium (op. cit., s. 35-39), wykazał jego nierzetelność 
w cytowaniu źródeł i formułowanie  twierdzeń nie popartych rzeczowym uzasadnieniem. 
2 5 E. Köpke, Mitteilungen  aus den  Handschriften  der  Ritter-Akademie  zu Brandenburg  a. H,  Brandenburg 1879. 
2 6 Por. Jakuba de Cessolis, Traktat  o obyczajach i powinnościach szlachty  na podstawie  gry w szachy, fragmenty  w tłumaczeniu polskim do druku podali 
T. Jurek i E. Skibiński, w: A. Karłowska-Kamzowa, op. cit., s. 141-176. 
2 7 A. Karłowska-Kamzowa, op. cit. (na temat tej książki  zob. rec.: R. Bubczyk, St. Źródł., 40, 2002, s. 233-236). Autorka syntetyczne ujęcie poprze-
dziła licznymi studiami szczegółowymi: Geneza artystyczna  i funkcje  ideowe  ilustracji  traktatu  Jakuba  de  Cessolis  „Księga  Figur  Szachowych ", w: Sztuka 
około  1400. Materiały  sesji Stowarzyszenia  Historyków  Sztuki,  Poznań, listopad  1995, t. 2, Warszawa 1996, s. 71-82; L'évolution  des  illustrations  du  „Jeu 
des  Echecs"  de  Jacques  de  Cessolis  à Paris dans  la IIe  moitié du  XIVe  siècle, w: Jeux  se la variante dans  l'art  et littérature  du  moyen Age. Mélanges  offerts 
à Anna Drzewiecka  par ses collègues,  ses amis et ses élèves, wyd. A. Bartosz, K. Cybel, P. Tylus, Cracovie 1997, s. 242-249; Ilustracje  traktatu  Jakuba  de 
Cessolis:  „Księga  figur  szachowych" jako narzędzie  nauczania od  połowy XIV  do  początku  XVI  wieku,  w: Nauczanie  w dawnych  wiekach. Edukacja  w śred-
niowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska  na tle Europy, pod red. W. Iwańczaka i K. Brachy, Kielce 1997, s. 205-222; Włoskie  źródła  ilustracji  „Księgi 
Figur  Szachowych"  Jakuba  de  Cessolis,  w: Argumenta,  articuli,  questiones. Studia  z historii sztuki  średniowiecznej.  Księga  jubileuszowa dedykowana  Ma-
rianowi Kutznerowi,  Toruń 1999, s. 99-124. 
2 8 Zdanie cytowane przez A. Karłowską-Kamzową  z wersji maszynopiśmiennej (Społeczeństwo  średniowieczne...,  ed. cit., s. 13). 
2 9 Ibid., s. 13-14; dopeł. WM. 
3 0 J. Krasa, Kniznimalifstvi,  w: J. Homolka, J. Krasa, V. Mencl, J. Pesina, J. Petrań, Pozdné  gotické  uméni v Cechach (1471-1526),  Praha 1978, s. 413; 
tamże wskazano na analogie dekoracji z innymi manuskryptami czeskimi (s. 416-417). Tak samo w wyd. 2, Praha 1984. 
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mansjonarzy przy tamtejszym kościele pw. Świętego Krzyża [...], ale nie wolno zbywać go milczeniem" (s. 123; w cyt. opu-
szczono jedynie numery przypisów — przyp. WM). W dalszym toku wywodu autor nie powraca już do tego zagadnienia, za-
pewne uważając  kwestię śląskiej  proweniencji kodeksu za wyczerpaną.  Tymczasem nie sposób przejść obojętnie obok ana-
logii stylistycznych wiążących  Modlitewnik  ze środowiskiem czeskim. Abstrahując  jednak od fałszywej  atrybucji Modlitewni-
ka,  a co za tym idzie bezzasadności włączenia  jego monografii  do rozważań nad kulturą  p o l s k i e g o średniowiecza, do 
studium tego należy odnieść się krytycznie także za dalsze błędy. 

Na s. 112-121 autor szczegółowo prezentuje zawartość Modlitewnika.  Na jego dekorację składa się 6 miniatur heral-
dycznych oraz 13 miniatur przedstawieniowych, w których motywy heraldyczne także występują.  Dokonane przez autora 
opisy herbów rażą  prymitywizmem (s. 121-122). Heraldyka wypracowała precyzyjny aparat pojęciowy służący  blazonowa-
niu, a odpowiednie instruktaże są  ogólnie dostępne w polskim piśmiennictwie31 — nie ma więc powodów, by sprzeniewie-
rzac się ustalonym regułom. Ze spraw szczegółowych można podnieść, że wskazana na s. 122 „złota gwiazda Sternbergu" to 
nie herb miasta (jak uważa autor), lecz rodu Sternberków. Pozostając  na gruncie nauk pomocniczych historii trzeba wy-
tknąć  pominięcie nowego opracowania genealogii Podiebradów32, a oparcie się jedynie na mniej szczegółowej genealogii 
Włodzimierza Dworzaczka z 1959 r. 

Spośród 13 miniatur figuralnych  autor prezentuje trzy, reprodukując  je w książce:  Maria  Magdalena  obcierająca włosa-
mi stopy Chrystusa  (fol.  131v, il. nlb. na s. 128), Madonna  apokaliptyczna  adorowana  przez ks.  Jerzego  (fol.  58v, s. 129) oraz 
Przybicie do  krzyża  (fol.  31v, s. 131). Przeprowadzona analiza prowadzi go do konkluzji: „W tym miejscu można sformuło-
wać pierwszą  definicję  ilustracji godzinkowych. Imagines  fidei  stawały się ilustracją  wtedy, gdy ze względów dewocyjnych 
standaryzowało się połączenie  miniatur i modlitw, przy czym obrazy najczęściej nadal nie przystawały do warstwy literalnej 
tekstów" (s. 130), a w przyp. 36 dodatkowo wyjaśnia: „W odniesieniu do średniowiecza użyto [...] terminu ilustracja  w spo-
sób anachroniczny tak w znaczeniu imago cum littera,  jak imago ex littera."  Ale już w następnym akapicie autor deprecjonu-
je własne ustalenia: „Odmiennie rzecz ma się z malarskim wyposażeniem godzinek o Krzyżu. Tutaj w różnych tekstach 
przypadających  na daną  godzinę znalazły się bezpośrednie, dosłowne nawiązania  do scen przedstawionych na miniatu-
rach.", czym doprowadza czytelnika do rozterki, czy ilustracje godzinek o Krzyżu nie są  ilustracjami  godzinkowymi,  czy też 
wprowadzona przez autora definicja  tego pojęcia nie przystaje do rzeczywistości? 

Zestawienie czterech par dzieł — plastycznych i literackich — B. Hojdis traktuje egzemplarycznie: z dokonanych ana-
liz nie wyprowadza żadnych wniosków uogólniających,  które należałoby przenieść na szerszą  grupę. Zanegowanie wnio-
sków szczegółowych czyni te rozważania poznawczo jałowymi, a w świetle uchybień warsztatowych i braków podstaw meto-
dologicznych zaprezentowanych badań prowadzi do pytania o celowość publikacji tej rozprawy. 

Na domiar złego, książka  — mimo formalnych  pozorów (twarda oprawa, kredowy papier) — została wydana bardzo 
niestarannie. Występują  w niej tak liczne tzw. literówki, że trudno dokumentować ten zarzut pełnym ich zestawieniem; po-
jawiają  się odesłania donikąd  (np. w przyp. 81 na s. 87 i w przyp. 27 na s. 125, czy w Indeksie  — „Mistrz Księgi Szachowej 
zob. Jan" i „Tuliusz zob. Marcus Tullius Cicero", podczas gdy hasła, do których autor odsyła — nie występują);  w tymże In-
deksie  pomylono imiona, np. Kębłowski Janusz przepoczwarzył się w Jerzego, a Tatarkiewicz Władysław w Tadeusza (s. v.). 

W sumie podjęty temat przerósł autora i intelektualnie, i warsztatowo. 

Wojciech  Mischke 
Kraków 

Leonid Sergeevic С e k i n,Kartografijachristianskogosrednevekovja  VIII-XIIIvv.  Teksty,pere-
vod,  kommentarij,  Moskva 1999, Izdatel'skaja firma  „Vostocnaja literatura" RAN, ss. 366 
(w tym 73 tabl. i wiele ilustracji w tekście); A[leksandr] V[asil'evic] P o d o s i n o v , Vo-
stocnaja Evropa v rimskoj  kartograficeskoj  tradicii.  Teksty,  perevod,  kommentarij,  Moskva 2002, 
Izdatel'stvo „Indrik", ss. 488, il. barwnych 16. 

1. W znakomitej serii Drevnejsie istocniki  po istorii Vostocnoj  Evropy (dawniej: Drevnejsie istocniki  po istorii narodov 
SSSR1), łączącej  cechy edycji i monografii  określonych kategorii źródeł nieobojętnych dla poznania dziejów Europy 
wschodniej, ukazały się dwie pozycje dotyczące  dawnej kartografii.  Dobry (działający  od lat w USA) znawca problematyki 

31 
Zob. J. Szymański, Nauki  pomocnicze historii, wyd. 4, Warszawa 1983, s. 669-670 oraz 675-690; idem, Herbarz  średniowiecznego  rycerstwa polskiego, 

Warszawa 1993, s. 21-61. 3 2 S. Głogowski, Genealogia Podiebradów,  Gliwice 1997. 

1 Założonej w roku 1977 przez W. T. Paszutę. 


