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Gniezna na podstawie  najnowszych badan  archeologicznych, 
przez obecną  wieś Skiereszewo, a następnie hipotetycznym 
mostem przeprawił się na drugi brzeg jezior Święte/Jelonek 
stając  u bram grodu gnieźnieńskiego. W dalszym ciągu  autor 
szczegółowo omawia możliwą  trasę wjazdu Ottona III do gro-
du przed tzw. podgrodzie II i miejsca, które mógł odwiedzić 
podczas pobytu w Gnieźnie. Z kolei T. Janiak przedstawi Uwa-
gi na temat ottońskiej  konfesji  świętego Wojciecha  w katedrze 
gnieźnieńskiej  w świetle źródeł  historycznych i archeologicznych 
(tzw.  konfesja  II). 

K. Kirsch (Reise-  und  Handelsrouten  zwischen mittlere  El-
be und  Oder  um 1000), zastanawiając  się na nie poświadczo-
nym źródłowo przebiegiem powrotnej drogi Ottona do Magde-
burga po przekroczeniu Odry (pod Krosnem lub Lubuszem?), 
zajął  się rekonstrukcją  szlaków komunikacyjnych między środ-
kową  Łabą  a Odrą  w tym okresie. Wreszcie B. Ludowici przed-
stawił Die Pfalz  Magdeburg  im Jahr  1000. Zur  Rekonstruktion 
iherer Architektur  auf  der  Grundlage  archäologische  Befunde. 
W aneksie M. Brzostowicz omówił zorganizowaną  w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu wystawę Rok 1000 — Archeolo-
gia Traktu  cesarskiego. 

M.  D. 

Pavol Cerny, Evangeliär  Zäbrdovicky  a Svatovitskâ 
Apokalypsa,  Wyd. Akademia, Praha 2004, ss. 378. 

Ewangeliarz Zabrdowicki przechowywany jest w Ołomuń-
cu (Olomouc, Vedeckâ knihovna, M II 74). Nazwa kodeksu 
pochodzi od miejsca poprzedniego przechowywania; do końca 
XVIII w. znajdował się w klasztorze premonstratensów w Za-
brdovicach koło Brna. Dlatego też niekiedy w literaturze okre-
ślany jest jako Obrovicky, lub Obrowitzer, od niemieckiej na-
zwy Zabrdovic (Obrowitz). W średniowieczu ewangeliarz ten 
znajdował się w bibliotece kapituły praskiej. Drugi z rękopisów 
— Apokalipsa Svatovitskâ, miał mniej burzliwe losy — znajdu-
je się od czasów średniowiecza w bibliotece kapitulnej w Pra-
dze (Archiv Prazského hradu, Kapitulni knihovna, A 60/3). 
Analiza obu rękopisów, przeprowadzona przez autora, obej-
muje badania nad strukturą  tekstów, badania paleograficzne 
oraz w głównej części pracy badania iluminacji i inicjałów. 

Te dwa iluminowane rękopisy, jak dowodzi autor uzu-
pełniają  się wzajemnie, a motywy ikonograficzne  występujące 
w obu, wskazują  na krąg  powstania — bawarską  szkołę ilumi-
natorską  (Tegernsee-Freising). Kodeksy powstały prawdopo-
dobnie w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych  XI w. Autor 
wiąże  je z osobą  czeskiego księcia Wratysława II. Oba rękopi-
sy stanowią  przykład wczesnej kultury książkowej  w Czechach 
czasów Przemyślidów, co więcej, są  przykładem „teologii poli-
tycznej " władców czeskich. 

J.  K. 

Michael Rothmann , Totius  orbis descriptio.  Die 
„Otia  Imperialia"  des  Gervasius  von Tilbury:  Eine 
höfische  Enzyklopädie  und die  scientia  naturalis,  w: 
Die Enzyklopädie  im Wandel  vom Hochmittelalter  bis 

zur frühen  Neuzeit,  Herausgegeben von Christel 
Meier, Redaktion Stefan  S c h u l e r und Marcus 
Heckenkamp. Akten des Kolloquiums des Pro-
jekts D im Sonderforschungsbereich  231 (29.11.-
-1.12.1996) (Münstersche Mittelalter-Schriften, 
Bd.78), Wilhelm Fink Verlag, München 2002, s. 189-
-224. 

Gerwazy z Tilbury znowu ma dobrą  passę w nauce. Autor, 
nie mogąc  jeszcze uwzględnić nowej dwujęzycznej edycji Otia 
imperialia  z 2002 r., ani o rok wcześniejszej monografii  mapy 
świata z Ebstorfu  Jürgena Wilkego (zob. w niniejszym tomie, 
s. 131 nn.), którą  jedynie odnotowuje w przypisie, w intere-
sujący  sposób próbuje dowartościować dzieło anglonorman-
dzkiego dworzanina i pisarza poprzez doszukiwanie się w nim 
elementów nowych, nie w pełni konwencjonalnych. Postępuje 
zatem jak gdyby tropem rosyjskiego uczonego L. S. Czekina 
(L. S. Chekin, Elements  of  the rational  method  in Gervase of  Til-
bury's  cosmology and  geography,  „Centaurus" 28, 1985, s. 209-
-217), znacznie jednak pogłębiając  argumentację. Nowszą  dys-
kusję nad Gerwazym nadmiernie, jak się wydaje, zdomino-
wały elementy folklorystyczne  i fantastyczne,  zwłaszcza z ostat-
niej III księgi Otia, oraz niekończąca  się dyskusja na te-
mat możliwego schyłku życia pisarza w północnoniemieckim 
Ebstorfie  i przypisywania mu wielkiej mapy świata. M. Roth-
mann, dobrze orientujący  się w dotychczasowym dorobku nau-
ki, podzielił swoje wywody na trzy nie wyodrębnione konstruk-
cyjnie części. W pierwszej z nich przedstawił życie i karie-
rę Gerwazego, koncentrując  się szczególnie na zagadnieniach 
kontrowersyjnych, do których ciągle  należą:  lata życia (Roth-
mann opowiada się za nieco wcześniejszą  chronologią,  niż naj-
częściej zakładana), środowisko społeczne i rodzinne, chrono-
logia kolejnych etapów kariery dworskiej, wreszcie wspomnia-
ny problem schyłku życia pisarza (autor należy do przeciwni-
ków tezy „ebstorfskiej").  Część druga to analiza struktury i tre-
ści Otia imperialia  oraz licznych źródeł wykorzystanych rzeczy-
wiście bądź  deklaratywnie przez ich autora. Interesujące  jest 
(s. 203/204) zestawienie częstotliwości występowania motywów 
w III księdze Otia, a także rozważania nad zakresem i charak-
terem wykorzystywania relacji nieliterackich, zwłaszcza trady-
cji ustnej (do której Gerwazy sięgnął  explicite,  jak wiadomo 
między innymi przy okazji opisu Polski). Zagadnienie to pro-
wadzi niejako do części III rozprawy, w której Rothmann za-
stanawia się nad ideowym przesłaniem dzieła Gerwazego oraz 
nad gatunkowym jego zaszeregowaniem. Die bisherige For-
schung hat sie als Fürstenspiegel,  als Enzyklopädie  und  als Mira-
biliensammlung  bezeichnet. Verwandtschaft  wurde  zudem  mit 
Exemplasammlungen,  Herbarien  und  Bestiarien behauptet 
(s. 214). Aczkolwiek tak różnorodne dzieło jak Otia imperialia 
opiera się jednoznacznym sztywnym przydziałom, najbardziej 
— zdaniem Rothmanna (z którym wypadnie się zgodzić) — 
uzasadnione byłoby określenie jego jako encyklopedii, w na-
wiązaniu  do podziału encyklopedii średniowiecznych zapropo-
nowanego ostatnio przez najlepszego chyba obecnie znawcę 
zagadnienia Christela Meiera (encyklopedie polityczne, kla-
sztorne, szkolne, moralizatorskie, medyczne, handlowo-prze-
mysłowe, uniwersyteckie, domowe, ogólne), autor byłby skłon-
ny, bei aller  gebotenen Vorsicht,  postrzegać Otia jako höfische 
Enzyklopädie  mit Bildungs-  und  Unterhaltungsanspruch 
(s. 219). W sensie metodologicznym zaś autor silnie, dodajmy: 
wbrew tradycyjnie dominującemu  w nauce przekonaniu, ak-
centuje nowatorskie i racjonalne elementy w myśli Gerwazego 
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z Tilbury, dążność  do korygowania wiedzy „książkowej"  przy 
pomocy oculata fides  i probatio cotidiana  conspectionis. Gerva-
sius steht also trotz  seines exotischen Gegenstandes  und  einer an-
deren  Fokussierung  in einer Traditionslinie  mit jenen Repräsen-
tanten einer im zwölften  Jahrhundert  einsetzenden  Entdeckung 
der  Natur  wie Adelard  von Bath, Bernhard  von Chartres,  Wil-
helm von Conches und  Thierry  von Chartres,  die  den  empirischen 
Blick  auf  die  Natur  förderten  (s. 221). Nawet jeżeli takie stwier-
dzenie mogłoby wydać się komuś zbyt śmiałe, czy niedostatecz-
nie uzasadnione, sporo do myślenia daje przytoczona przez 
Rothmanna (nieznana, jak się wydaje, dotąd  nauce) wiado-
mość o rekomendowaniu dzieła Gerwazego studentom przez 
uniwersytet w Oksfordzie  (a zatem niejako w samym centrum 
scientiae naturalis  et experimentalis)  w 1380 r. 

J.  S. 

Tomasz S l ę c z k a, Aleksander  Macedoński  w litera-
turze  staropolskiej  (Acta Universitatis Wratislavien-
sis, 2513), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2003, ss. 213, Summary. 

Warto zwrócić uwagę na tę książkę,  poruszającą  ważną 
i rzadko w Polsce poruszaną  tematykę, ponieważ jako praca li-
teraturoznawcy z łatwością  może ujść uwagi mediewistów. 
Co prawda najwartościowsze i najbardziej interesujące  partie 
książki  dotyczą  literatury i kultury czasów nowożytnej Rzecz-
pospolitej, jednak także historyk średniowiecza znajdzie tu in-
teresujące  fragmenty.  Należy do nich rozdział pierwszy, w któ-
rym autor omawia źródła antyczne poświęcone Aleksandrowi 
Macedońskiemu oraz rozdział trzeci, poświęcony analizie 
dwóch źródeł średniowiecznych. Pierwszy jest fragment  kroniki 
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem z przełomu XII 
i XIII w., przedstawiający  legendarną,  zwycięską  wojnę Pola-
ków-Lechitów z Aleksandrem Macedońskim. Autor zastana-
wia się nad genezą  powstania legendy, wiążąc  ją  z mitem wspa-
niałych początków  kraju Lechitów, popiera też twierdzenie 
J. Malickiego, że Kadłubek świadomie w opisie postaci księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego zawarł liczne aluzje do postaci wo-
dza macedońskiego, czyniąc  z tego władcy „drugiego Aleksan-
dra". Drugie źródło stanowi tzw. Privilegium  Slavicum,  znane 
w Polsce od XVI w., którego powstanie autor datuje na około 
1505 r. i wiąże  z ówczesną  sytuacją  polityczną:  zasięg rzeko-
mej darowizny Aleksandra Macedońskiego na rzecz Słowian 
z grubsza odpowiada ówczesnemu zasięgowi władztwa dynastii 
Jagiellonów. Książka  przynosi wiele interesującego  materiału 
do kwestii żywotności legendy Aleksandra Macedońskiego tak-
że na ziemiach polskich. 

M.  D. 

Jan Ptak, Chorągiew  w komunikacji  społecznej  w Pol-
sce piastowskiej  i jagiellońskiej,  Wydawnictwo KUL, 
Lublin 2002, ss. 467. 

Rozprawa Jana Ptaka jest cennym opracowaniem rzadko 
podejmowanych w literaturze historycznej zagadnień z dzie-
dziny weksylolologii. Autor zaczyna od omówienia terminolo-

gii używanej w tej dyscyplinie, wyjaśniając  podstawowe nazwy 
obiektów weksylologicznych (chorągiew,  proporzec, labarum, 
gonfanon,  stanica, banderium,  signum, fendel),  podaje też ich 
etymologię. 

W pracy wykorzystane zostały liczne źródła narracyjne: 
średniowieczne i wczesnonowożytne kroniki polskie, w tym Ro-
czniki  oraz Banderia  Prutenorum  Jana Długosza, kroniki obce, 
które zachowały wiadomości o polskich chorągwiach  (Powieść 
minionych lat,  latopis halicko-wołyński, Pamiętniki  Janczara); 
Gniazdo  cnoty oraz Herby  rycerstwa polskiego  Bartosza Paproc-
kiego; utwory okolicznościowe i hagiograficzne;  akta procesów 
polsko-krzyżackich z 1320, 1339, 1412, 1414 r.; źródła epistolo-
graficzne;  źródła rachunkowe oraz źródła ikonograficzne,  nu-
mizmatyczne i sfragistyczne,  a także zachowane zabytki: na 
Wawelu znajduje się chorągiew  sporządzona  z okazji zaślubin 
Zygmunta Augusta z Katarzyną  Habsburżanką  i jej koronacji 
w 1553 r.; w Muzeum Czartoryskich w Krakowie zachowały się 
dwie chorągwie  z herbami ziemskimi (orzeł bez korony, gryf); 
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przechowywane są 
trzy chorągwie  ziemskie (ziemi łęczyckiej, Prus Królewskich 
i województwa pomorskiego), zaś w skarbcu katedry wawel-
skiej grot włóczni św. Maurycego. 

Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale 
pierwszym Chorągwie  na ziemiach polskich  do  końca epoki ja-
giellońskiej  (s. 39-106) autor scharakteryzował problem obec-
ności chorągwi  na ziemiach polskich w średniowieczu i wczes-
nej epoce nowożytnej, wygląd  weksyliów oraz treści wyobrażeń 
chorągiewnych,  przedstawił również weksylia obce na ziemiach 
polskich oraz ich nazewnictwo. Uznał, że recepcja chorągwi  na 
ziemiach polskich dokonała się z zewnątrz,  chociaż ludy sło-
wiańskie używały własnych znaków bojowych, które niezależ-
nie od siebie były znane innym cywilizacjom. We wczesnym 
średniowieczu chorągwie  oraz plastyczne znaki bojowe w po-
staci figur  były znane Bizantyjczykom, ludom germańskim, ko-
czownikom, posługiwali się nimi władcy, papiestwo, miasta. 
Chorągwie  upowszechniły się w związku  z ruchem krucjato-
wym oraz rozwijającym  się systemem lennym. Być może pier-
wszą  realnie istniejącą  chorągwią  na ziemiach polskich był płat 
materii przytwierdzony do włóczni św. Maurycego, którą  Gall 
określał mianem vexillum triumphale.  Pierwsze wzmianki źród-
łowe o używaniu chorągwi  w walce dotyczą  polskiej wyprawy 
na Czechy w 1110 r. 

Rozdział drugi (s. 107-223) przedstawia rolę i znaczenie 
chorągwi  w sferze  religijnej. Autor odniósł się do używania 
chorągwi  w ceremoniach i uroczystościach kościelnych, proble-
matyki chorągwi  nagrobnych, zdobycznych (wota, trofea),  eks-
ponowania chorągwi  w sztuce sakralnej, obecności chorągwi 
świeckich w obrzędach kościelnych oraz do treści i wizerunków 
religijnych znajdujących  się na chorągwiach.  W tej części pracy 
zwrócił także uwagę na szczególną  rolę krzyża, któremu w ce-
remoniale religijnym wyznaczono rolę weksyloidu — chorągwi 
Chrystusa i wszystkich chrześcijan. 

W kolejnym rozdziale (s. 225-303) autor podjął  zagadnie-
nia funkcjonowania  chorągwi  w wymiarze społeczno-ustrojo-
wym. Chorągwie  była oznaką  władzy sprawowanej na danym 
terytorium. Używano ich podczas czynności o znaczeniu praw-
no-politycznym, do których zalicza się wojny, składnie hołdów 
lennych, obejmowanie władzy. Chorągwie  były znakiem identy-
fikującym  państwa, ziemie, oddziały wojskowe, pojedynczych 
rycerzy, rody, rodziny, miasta i cechy. 

Rozdział ostatni (s. 305-419) dotyczy funkcjonowania  wek-
syliów w aspekcie militarym, czyli posługiwania się chorągwia-


