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postacie historyczne oraz kilku świętych. Pominięte zostały postacie historyczne przedstawiane przez Kosmasa z wyjątkiem 
św. Cyryla, ale św. Wacław i św. Wojciech (by upomnieć się tylko o często wzmiankowanych świętych) na hasła sobie nie za-
służyli. 

W tekście Kroniki  brak odesłania do objaśnień zawartych w obu tych działach, co poważnie obniża ich funkcję  informa-
cyjną.  Jedynie trzecia grupa komentarzy — Przypisy — ma bezpośrednie powiązanie  z tekstem. Szkoda jednak, że nie zosta-
ły umieszczone pod tekstem, a dopiero na końcu książki  (s. 285-287). Po części wykorzystują  one aparat krytyczny wydania 
Bretholza, po części powtarzają  przypisy Karela Hrdiny (w tym przypadku odnotowując  fakt  zapożyczenia). Na ogólną  licz-
bę 60 przypisów nowych komentarzy nie ma zbyt wiele, często z pominięciem rozstrzygnięć nowszej literatury. 

Ostatnie zmiany polityczne w Czechach odcisnęły swe piętno także na losach zbiorów bibliotecznych. Dlatego publika-
cja wykazu znanych rękopisów dzieła Kosmasa (s. 270-272) pozwalała liczyć na informację  odzwierciedlającą  aktualny stan 
rzeczy. Niestety, zestawienie dokonane przez Marie Blachovą  tym nadziejom nie sprostało, gdyż nieprecyzyjnie określa 
miejsca przechowywania manuskryptów, a nawet deformuje  ich sygnatury. I tak Biblioteka kapituły metropolitalnej w Pra-
dze stanowi zespół Archiwum praskiego zamku (Archiv Prazského hradu, fond  Knihovna Metropolitni kapituly u sv. Vita), 
a znajdujący  się w niej Codex Carloviensis w istocie nosi sygnaturę G.57 (a nie 0 57, jak wydrukowano). W tym samym ze-
spole znajduje się także Rękopis Kapitulny (sygn. G.5; p. dr. Markowi Suchemu z Archivu Prazského hradu dziękuję za po-
moc w zweryfikowaniu  tych informacji). 

W stosunku do danych prezentowanych w polskim przekładzie (Kosmasa  Kronika  Czechów,  przetłumaczyła, wstęp i ko-
mentarze opracowała M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 56-72) przemieszczeniu uległy jeszcze następujące  rękopisy: 
Kodeks Fürstenberski trafił  do Württembergische Landesbibliothek w Stuttgarcie (sygn. Don. 697); Rękopis Roudnicki po-
wrócił do rodziny Martina Lobkowicza i aktualnym miejscem jego przechowywania jest Lobkovicka knihovna w Nelahozev-
si (pod niezmienioną  sygnaturą;  dziękuję p. dr Alenie Richterovej z Narodni knihovny CR w Pradze za pomoc w zaktuali-
zowaniu informacji  o miejscu zdeponowania rękopisu); a Rękopis Brevnovsky uzyskał w Narodni knihovné w Pradze nową 
sygnaturę: benediktini Brevnov (deponat), Ms. 293 (pełny wykaz rękopiśmiennych przekazów Kroniki  Czechów  zamie-
szczam w portalu Mediewistyka  polska:  http://www.mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=45;  tam też zestawiona now-
sza literatura). 

Wojciech  Mischke 
Kraków 

Walter Poh l , Werkstätte  der  Erinnerung:  Montecassino  und die  Gestaltung  der  langobardischen 
Vergangenheit  („Mitteilungen des Instituts für  Österreichische Geschichtsforschung", 
Ergänzungsband 39), R. Oldenbourg Verlag, Wien-München 2001, ss. 271. 

Zainteresowania badawcze Waltera Pohla już od dłuższego czasu koncentrują  się z jednej strony wokół longobardzkiej 
Italii, z drugiej zaś wokół problemów tożsamości zbiorowych, etniczności oraz pamięci historycznej społeczności wczesno-
średniowiecznej Europy. Oba wspomniane nurty znalazły swój wyraz w prezentowanej książce,  którą  autor przedstawił 
w maju 2000 r. jako rozprawę habilitacyjną  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Przedmiotem dy-
sertacji są  trzy kodeksy spisane w południowej Italii między początkiem  X a przełomem XIII i XIV w.: kolekcja tekstów hi-
storiograficznych  przechowywana obecnie w Bibliotece Watykańskiej (Vat. lat. 5001), kodeks zawierający  Regułę św. Bene-
dykta z archiwum opactwa na Monte Cassino (Cod. cas. 175) oraz kodeks praw longobardzkich z biblioteki opactwa Cava 
de' Tirreni koło Salerno (Cod. cav. 4)1. 

Wszystkie te rękopisy są  dobrze znane badaczom longobardzkiego Południa. Zarówno same kodeksy, jak i zawarte 
w nich teksty, były przedmiotem licznych studiów. Ze względu jednak na różny charakter i przeznaczenie niemal zawsze 
analizowano je oddzielnie. Pohl natomiast dostrzega między nimi podobieństwa: niektóre pomniejsze teksty są  wspólne dla 
dwóch, a nawet trzech kodeksów, co więcej, wszystkie trzy rękopisy pochodzą,  jego zdaniem, z Monte Cassino lub są  zależ-
ne od rękopisów spisanych w opactwie, dzisiaj zaginionych. Za cel swojej rozprawy Pohl stawia więc analizę kompozycji 
i zawartości poszczególnych kodeksów oraz ich wzajemnych związków.  Na tej podstawie stara się następnie odpowiedzieć 
na pytanie, jak benedyktyńska wspólnota z Monte Cassino (i ewentualnie innych opactw w tym regionie) postrzegała samą 
siebie i świeckie otoczenie, w którym żyła, co było dla niej ważne, jak przedstawiała przeszłość i jak zmieniało się zaintere-
sowanie historią.  Według Pohla bowiem teksty, ich produkcja i przetwarzanie, były bardzo ważnym narzędziem budowania 
tożsamości zbiorowych (autor wpisuje się tym samym w jeden z nurtów współczesnej historiografii,  który sam współtwo-

1 Rezultaty badań nad tymi kodeksami Pohl przedstawił także w dwóch późniejszych artykułach: History  in fragments:  Montecassino's  politics of  me-
mory, „Early Medieval Europe" 10, 2001, 3, s. 343-374, oraz Testi  e identità  in manoscritti  cassinesi dei  secc. IX-XI,  w: Le scritture  dai  monasteri. Ilo 
Seminario  Internazionale  di  Studio  'I  Monasteri  nell'Alto  Medioevo',  red. F. de Rubeis, C. Kroetzl, W. Pohl (Acta Instituti Romani Finlandiae, t. 29), 
Roma 2003, s. 197-206. 
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rzy2). Pierwszemu etapowi analizy odpowiadają  rozdziały II-IV, poświęcone kolejnym kodeksom, w rozdziale V zaś posta-
wiony został problem zbiorowej pamięci i tożsamości wspólnoty monastycznej. W suplemencie (s. 180-226) autor zamieścił 
natomiast m.in. opatrzone komentarzem wydania krótkich tekstów bądź  fragmentów,  które uznał za kluczowe dla obrazu 
własnego wspólnoty kassyńskiej w IX-X w. Jak zaznacza, zrezygnował z emendacji i transkrypcja jest wierna rękopisom, za-
leżało mu bowiem nie na każdorazowej rekonstrukcji hipotetycznego „Urtext", lecz na zestawieniu różnych przekazów tego 
samego tekstu i pokazaniu zjawiska wielokrotnego zapisywania i przepracowywania jednej tradycji. 

Każdy z trzech pierwszych rozdziałów otwiera szczegółowy opis kodykologiczny rękopisu z wykazem tekstów w nim za-
wartych (w kolejności, w jakiej występują  w kodeksie) i informacjami  o dotychczasowych wydaniach, a w przypadku Vat. 
lat. 5001 także odrębne podrozdziały poświęcone złożonej historii kodeksu oraz jego użyciu do czasu pierwszych edycji 
(omówienie późniejszych poprawek i not marginalnych). Dalej Pohl omawia najważniejsze elementy zawartości kodeksów. 
Aby w pełni ocenić wartość obserwacji i wniosków należałoby pójść drogą  przebytą  przez autora i zestawić pracę z samymi 
rękopisami. Przedstawię więc jedynie najważniejsze konkluzje rozprawy, w tym zwłaszcza stanowisko Pohla w kwestiach już 
wcześniej dyskutowanych w literaturze przedmiotu, a uwagi krytyczne ograniczę do obserwacji opartych na treści poszcze-
gólnych tekstów, przekazanych w kodeksach. 

Kodeks watykański (rozdział II) powstał w Salerno ok. 1300 r. W incipit anonimowy pisarz stwierdza jednak wyraźnie, 
że rękopis jest kopią  liber quarundam  ystoriarum,  znajdującego  się w jakiejś starej księdze spisanej pismem longobardzkim 
(tak najwyraźniej określano minuskułę benewentańską):  in quodam  antiquo libro scripto litterarum  Longobardarum.  Można 
wnioskować, że ów kodeks-wzór został sporządzony  przed końcem X w., ponieważ wszystkie teksty znajdujące  się w kodek-
sie watykańskim, z wyjątkiem  zapisanych na końcu katalogów papieży i cesarzy, nie wykraczają  poza r. 1000. Kodeks, obok 
szeregu drobnych tekstów, zawiera jedyne zachowane przekazy dwóch największych kronik longobardzkich z południowej 
Italii: kroniki Erchemperta z końca IX w. oraz późniejszej o stulecie kroniki nieznanego autora z Salerno (tzw. Chronicon 
Salernitanum).  Omawiając  pierwszą  z nich, Pohl podnosi m.in. problem adresata tekstu. W kodeksie kronikę poprzedza 
wiersz (oddzielony od niej zaledwie jedną  kartą,  na której zapisano krótką  kontynuację Historii  Longobardów  Pawła Diako-
na), który już Ulla Westerbergh kilkadziesiąt  lat temu uznała za wiersz dedykacyjny Erchemperta, skierowany, zdaniem ba-
daczki, do księcia Benewentu Aiona3. Pohl podaje w wątpliwość  tę identyfikację:  wskazując  na niezbyt pozytywny obraz 
Aiona w kronice Erchemperta, stwierdza, że na adresata wiersza i kroniki znacznie bardziej nadawałby się Atenulf  I z Ka-
pui, który pod koniec kroniki został przedstawiony niemal jako bohater. Z kroniką  Erchemperta związany  mógł być rów-
nież inny tekst przekazany w kodeksie watykańskim (10 kart niżej), a mianowicie krótka kronika dotycząca  wydarzeń lat 
ok. 892-897 w Benewencie, a zwłaszcza bizantyńskiej okupacji miasta, wydana przez G. Waitza wraz z katalogami władców 
longobardzkich z kodeksów watykańskiego i caveńskiego jako Continuatio  codicis  VaticaniĄ.  Stanowisko Pohla nie jest tu 
jednak jasne: z jednej strony traktuje tekst jako kontynuację kroniki Erchemperta, z drugiej zaś dostrzega jego zależność od 
jakiegoś katalogu władców benewentańskich, lecz nie tego, który znajduje się na samym początku  kodeksu watykańskiego. 

Więcej miejsca poświęca Pohl kronice Anonima salernitańskiego, a zwłaszcza jej strukturze oraz źródłom. Analizując 
zawartość kroniki, w tym inne teksty, do których się ona odwołuje, streszcza lub przytacza w całości, autor zwrócił uwagę na 
związki  Chronicon Salernitanum  z innymi tekstami kodeksu watykańskiego oraz z zawartością  pozostałych dwóch rękopi-
sów. Wskazał też na dysproporcję wewnątrz  kroniki między częścią  poświęconą  dziejom do około 900 r. a bardziej pobież-
nie przedstawioną  późniejszą  historią,  a także na szereg elementów w narracji, które mogły odpowiadać zainteresowaniom 
wspólnoty z Monte Cassino właśnie w końcu IX w. (wspólnota po zniszczeniu opactwa przez Saracenów w 883 r. przebywa-
ła w Teano). Pohl przypuszcza więc, że autor kroniki dysponował kompendium tekstów zebranym w ramach wspólnoty be-
nedyktyńskiej z Monte Cassino krótko przed 900 r. Około 974 r. w Salerno zostałoby ono przepisane i uzupełnione o Chro-
nicon Salernitanum,  tworząc  w ten sposób ów liber historiarum,  który posłużył później za wzór dla Vat. lat. 5001. Pohl przy-
znaje, że trudno jest określić, w jakim stopniu kronikarz czerpał z „kassyńskiego dossier", jest jednak pewien, że właśnie 
stamtąd  autor znał kronikę Erchemperta oraz kronikę lat 892-897. Jest to najsłabszy punkt analizy Pohla. Wydaje się bo-
wiem, że Anonim salernitański poznał tekst Erchemperta już w trakcie spisywania swojej kroniki, i to bliżej końca. Przekaz 
Anonima dotyczący  okresu opisanego przez Erchemperta w wielu miejscach bardzo się od niego różni, a pierwsze literalne 
zapożyczenia pojawiają  się dopiero w relacji dotyczącej  lat 70. IX w., począwszy  od rozdziału 111 (cały tekst podzielony jest 
na 183 rozdziały). Podobnie przekaz poświęcony bizantyńskiej okupacji Benewentu jest niezależny od kroniki lat 90., której 
autor z Salerno najwyraźniej nie znał5. Nie ma też pewności, czy sam tekst, spisany najprawdopodobniej w Benewencie był 
od razu znany w kręgu benedyktynów z Monte Cassino. Jeżeli więc związek  Chronicon Salernitanum  z grupą  tekstów spisa-
nych lub przynajmniej znanych w ramach wspólnoty kassyńskiej jest dostrzegalny, to jednak istnienie dossier  z ok. 900 r. 
oraz zawartość postulowanego kodeksu (na ten temat zob. także rozdz. V./1) pozostają  wysoce hipotetyczne. 

2 Na ten temat piszę szerzej w: Socjologiczne  i antropologiczne  inspiracje w badaniach  nad  tożsamościami społeczności wczesnośredniowiecznej  Europy 
(wokółprac  Waltera  Pohla), Kwart. Hist. 101, 2004, 4, s. 109-120. 
3 U. Westerbergh, Beneventan Ninth  Century  Poetry  (Acta Universitatis Stockholmensis, Studia Latina Stockholmiensia IV), Stockholm 1957, s. 8-29. 
4 MGH, Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum (niżej: MGH SRLI), Hannoverae 1878, s. 495-497. 
5 Podobnie L. Capo, Le tradizioni  narrative  a Spoleto  e a Benevento, w: ILongobardi  dei  ducati  di  Spoleto  e Benevento. Atti del 16o Congresso Interna-
zionale di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2003, t. I, s. 263 n., przyp. 27; s. 266, przyp. 30; s. 272, przyp. 36. Uwagi w referacie  L. Capo są  dotych-
czas jedynym znanym mi przykładem krytycznej recepcji rozprawy Pohla. 
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Kodeks cas. 175 (rozdział III) powstał ok. 922 r. na zlecenie opata Jana (915-934), który na miniaturze dedykacyjnej 
został przedstawiony w geście ofiarowania  księgi świętemu Benedyktowi. W tym czasie wspólnota kassyńska przeniosła się 
z Teano do Kapui. Kodeks ma nieco inny charakter od watykańskiego: jego trzon stanowią  Reguła wraz z Expositio Regulae 
S. Benedicti  Hildemara z Corbie (przypisana tutaj Pawłowi Diakonowi) oraz inne teksty dotyczące  dyscypliny zakonnej, np. 
Capitulare  monasticum III  z 818/819 r. W dalszej jego części zapisano jednak również szereg drobnych tekstów historiogra-
ficznych  poświęconych dziejom opactwa oraz regionu, z których część G. Waitz wydał pod wspólnym tytułem Chronica san-
cti Benedicti  Casinensis (MGH SRLI, s. 468-488). Według Pohla zrąb  Cas. 175 został skopiowany ze starszego kodeksu, 
sporządzonego  na Monte Cassino ok. 870 r. Zawierał on komentarz Hildemara wraz z pozostałymi pismami zakonnymi, do 
których dołączono  także niewielką  kompilację historiograficzną,  odpowiadającą  Chronica s. Benedicti,  c. 1-22 w wyd. Wait-
za. Ten domniemany kodeks mógł zostać sporządzony  w trakcie ekspedycji Ludwika II przeciw emirowi Bari, rozpoczętej 
w 866 r. i zakończonej zdobyciem miasta w 871 r. (o czym jednak „kronika" nie wspomina). W tym kontekście zrozumiałe 
jest np. włączenie  kapitularza cesarskiego dotyczącego  wspomnianej wyprawy (c. 3). Teksty zapisane na kolejnych kartach 
Cas. 175, według Pohla, pochodzą  już z okresu spisania obecnego kodeksu. Są  wśród nich m.in. katalogi papieży, cesarzy 
rzymskich, królów longobardzkich i książąt  Benewentu (Chronica  s. Benedicti,  c. 23-26), doprowadzone do początku  X w. 
Autor zwraca uwagę, na ich specyficzną  kompozycję, różną  od podobnych katalogów w dwóch pozostałych kodeksach: ka-
talog cesarzy podaje nieprzerwanie imiona jedynie cesarzy bizantyńskich, katalog królów longobardzkich zaś kończy się na 
Dezyderiuszu, nie uwzględniając  karolińskich królów Italii. Trzeba zgodzić się z Pohlem, że takie ujęcie byłoby trudne do 
pomyślenia za panowania Ludwika II, postrzeganego jako opiekun opactwa, jest natomiast zrozumiałe na początku  X w., 
w okresie dominacji bizantyńskiej w południowej Italii. 

W drugiej części Cas. 175 znajduje się także tzw. kronika dynastii kapuańskiej, zamknięta tutaj na 922 r. Tekst ten zo-
stał później w dużej mierze przepisany i doprowadzony do wydarzeń 999/1000 r. w kodeksie caveńskim (rozdział IV). Ko-
deks ten, dość pewnie datowany na ok. 1005 r., jest jednak przede wszystkim zbiorem praw. Otwierają  go dwa krótkie tek-
sty: Genealogia gentium  oraz Origo gentis Langobardorum  (tekst Origo został przekazany jeszcze tylko w dwóch innych ko-
deksach praw longobardzkich: wcześniejszym z Modeny oraz współczesnym caveńskiemu kodeksie madryckim, również po-
chodzącym  z Italii południowej), po których następują  kolejne edykty królów longobardzkich, książąt  Benewentu, układy 
longobardzko-neapolitańskie oraz kapitularze karolińskie, przeplatane innymi drobnymi tekstami oraz miniaturami przed-
stawiającymi  władców-prawodawców (pierwsza miniatura stanowi zaś ilustrację do Origo). Kodeks zawiera też jeden 
z trzech słowników terminów prawa longobardzkiego (dwa pozostałe znajdują  się z Vat. lat. 5001 oraz wspomnianym ko-
deksie madryckim). Federico Albano Leoni, wydawca słowników, uznał zestawienie w kodeksach z Cava i Madrytu Origo 
w funkcji  prologu do Edyktu Rotariego, pozostałych praw longobardzkich oraz słowników terminów longobardzkich (od-
mówił im przeznaczenia praktycznego: łacińskie odpowiedniki terminów longobardzkich zawarte były w samych edyktach 
i używane w dokumentach) za wyraźną  i świadomą  manifestację  przywiązania  do longobardzkiej tradycji plemiennej6. Pohl 
podważa niektóre z przesłanek tej interpretacji: żaden z kodeksów nie powstał w środowisku dworskim, kolekcja praw z Ca-
va zawiera obok praw longobardzkich także kapitularze karolińskich królów Italii, którzy również zostali przedstawieni na 
miniaturach, słowniki zaś prawdopodobnie miały znaczenie praktyczne (słownik z kodeksu caveńskiego zawiera również 
terminy łacińskie, w tym z kodeksu madryckiego spotyka się glosy interlinearne). Pohl łączyłby  spisanie kodeksu caveńskie-
go (podobnie zresztą  jak madryckiego, pochodzącego  prawdopodobnie z Bari) z potrzebą  podkreślenia ciągłości  i ważności 
ram prawnych w sytuacji, gdy prawomocność legislacji longobardzkiej uległa osłabieniu przez aktualne stosunki polityczne. 
Taka potrzeba mogła być odczuwana na Monte Cassino (opactwo zostało odbudowane w połowie X w.) lub w klasztorze 
św. Benedykta w Kapui, skąd  autor, słusznie chyba, wywodzi ten rękopis. 

Analiza trzech zachowanych do dzisiaj kodeksów doprowadziła więc autora do identyfikacji  trzech innych, zaginionych 
rękopisów: kodeksu kassyńskiego z ok. 870 (wzór dla Cas. 175), kodeksu z Salerno z końca X w. (wzór dla Vat. lat. 5001) 
oraz stanowiącego  dlań domniemane źródło dossier  kassyńskiego z ok. 900 r. Jeżeli kształt dwóch pierwszych jest stosunko-
wo łatwo uchwytny, to zaproponowana przez Pohla rekonstrukcja ostatniego jest dość problematyczna. Tym samym 
związek  kodeksu watykańskiego z opactwem na Monte Cassino, w zestawieniu z dwoma pozostałymi kodeksami omówio-
nymi w książce,  jest najbardziej złożony i dyskusyjny. Wątpliwość  ta pomniejsza nieco rolę centrum produkcji historio-
graficznej  longobardzkiego Południa, jaką  Pohl przypisuje wspólnocie z Monte Cassino (należałoby wziąć  pod uwagę także 
inne ośrodki i środowiska)7, nie podważa jednak wartości konkluzji autora na temat postrzegania przez tę wspólnotę sa-
mej siebie. 

W rozdziale V („Text, Gedächtnis und die Behauptung der Identität") Pohl podsumowuje więc uwagi dotyczące  po-
szczególnych kodeksów i zawartych w nich tekstów, traktując  je jako narzędzia pomagające  budować tożsamość wspólnoty 
monastycznej. Relacje między tekstem a tożsamością  nie dają  się jednoznaczne zdefiniować:  w omawianych tekstach krzy-
żują  się bowiem różne rodzaje więzi (zakonne, społeczne, etniczne, polityczne). Zdaniem autora jednak mnisi z Monte Cas-
sino (czy też z klasztoru salernitańskiego) przekazywali i kształtowali przede wszystkim tożsamość longobardzką.  Traktowa-
nie kronik Erchemperta i Anonima salernitańskiego jako wyrazów etnicznego patriotyzmu byłoby uproszczeniem, ale tek-
sty te, obok szeregu innych, świadczą  o dużym zainteresowaniu przeszłością  Longobardów, zwłaszcza tą  nowszą.  Zarazem, 

6 F. A. Leoni, Vitalità  della  tradizione  longobarda  nell'Italia  meridionale,  „Medioevo romanzo" 6,1979, s. 3-21. 
7 Por. L. Capo, Le tradizioni  narrative,  op. cit., s. 266 n., przyp. 30. 
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silna w tym regionie tradycja rękopiśmienna Origo oraz odwołania do mitu początków  w innych tekstach świadczą,  że rów-
nież pamięć o najdalszej przeszłości była ważna. Dziwić może nieobecność Historii  Longobardów  Pawła Diakona w historio-
graficznych  kolekcjach z Południa, tekst ten stanowił jednak ważny punkt odniesienia i był wykorzystywany, a pamięć 
o Pawle Diakonie była silna i wielowątkowa:  funkcjonował  on nie tylko jako historiograf,  lecz także autor epitafiów  książąt 
Benewentu, longobardzki dysydent czy komentator Reguły. Obok tego obecne były tradycje istotne przede wszystkim dla 
wspólnoty zakonnej, jak pamięć o nadaniach ze strony książąt  benewentańskich czy o królewskich konwersjach w VIII w.: 
Ratchisa, Karlomana (Carlomannus/Carlomagnus)  oraz Karola Wielkiego (Karolus  magnus). „Wynaleziona" tradycja 
0 wstąpieniu  Karola do klasztoru jest częścią  bardzo bogatego i złożonego obrazu tego władcy w tekstach z południowej 
Italii, a dalej elementem szerszego tematu królów/cesarzy z Północy oraz politycznego i kulturowego wyzwania, jakie stano-
wili oni dla opactwa oraz regionu (wystarczy przypomnieć karolińskie teksty monastyczne w Cas. 175, fikcyjną  korespon-
dencję między Karolem Wielkim a cesarzem bizantyńskim przekazaną  we wszystkich trzech kodeksach czy autentyczny list 
Ludwika II do Bazylego I z kroniki salernitańskiej). Jak zauważa Pohl, większość tekstów kluczowych dla tożsamości wspól-
noty dotyczy okresu jej świetności, między połową  VIII a połową  IX w., słabsza jest zaś pamięć o początkach  opactwa, jego 
zniszczeniu przez Longobardów oraz odnowieniu na początku  VIII w., a wspomnienie o zniszczeniu przez Saracenów 
1 śmierci opata Bertariusza w 883 r. jest niemal nieobecne, choć świadomość społeczności zakonnej przez długi czas okre-
ślana była przez konfrontację  z Arabami. Wspólnoty benedyktyńskie, z kassyńską  na czele, przedstawiają  się więc jako inte-
gralna część szerszej, politycznej i etnicznej, wspólnoty księstw longobardzkich, z którą  czuły się silnie związane. 

Większość tekstów zawartych w trzech omówionych kodeksach była już wcześniej wydana. Niemniej, dopiero umie-
szczenie ich w kontekście poszczególnych kodeksów, jako pewnych całości, i ich łączna  analiza pozwoliły wydobyć znacze-
nie tych przekazów dla wspólnot, w ramach których je spisywano. Rozprawa Pohla pokazuje więc ograniczenia, jakie stawia 
tradycyjna praktyka wydawania pojedynczych tekstów, i przekonuje o potrzebie zwracania baczniejszej uwagi na kontekst 
rękopiśmienny. Dla badaczy wczesnośredniowiecznej Italii południowej praca jest pod pewnymi względami przełomowa: 
podejmuje zaniedbywane wcześniej badania nad piśmiennictwem okresu longobardzkiego, przedstawiając  je zarazem z no-
wej perspektywy. Dla tych, którym sam temat jest obcy, książka  stanowi inspirujący  przykład połączenia  szczegółowych stu-
diów źródłoznawczych z konkretnym problemem historii społecznej, w tym przypadku zagadnieniem tożsamości wspólnoty 
monastycznej, funkcjonującej  w bardzo zróżnicowanym i zantagonizowanym świeckim otoczeniu księstw longobardzkich, 
na peryferiach  świata karolińskiego, między dwoma cesarstwami. 

Jakub  Kujawiński 
Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 

w Poznaniu 

Péter K i r a l y, A lengyel  krónikak,  évkônyvek  és  M.  Miechow  „ Tractatus  " - anak magyar vonat-
kozasai,  (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae, t. 8). ÔrëkségûnkKiadô, 
Nyîregyhaza 2004, ss. 247. 

Wielce obiecujący  jest tytuł najnowszej pracy nestora węgierskiej slawistyki, Pétera Kirâlyego: Węgierskie  wiadomości 
polskich  kronik,  roczników  i „Traktatu"  Macieja  z Miechowa.  Kontrtytuł podaje rosyjską  wersję tytułu, który jednak jest prze-
tłumaczony błędnie: Польские  хроники, летописи и венгерская тематика в „Трактате"  Матвея  Меховского.  Praca 
wydana została przez Fakultet Filologii Ukraińskiej i Rusińskiej Wyższej Szkoły w Nyiregyhâzie oraz Wydział Pedagogiczny 
Uniwersytetu w Veszprémie. Już jednak rzut oka na spis treści wzbudza niepokój czytelnika. Zamieszczone są  tu wszystkie 
średniowieczne polskie kroniki i roczniki, lecz trzy rozdziały, omawiające  polskie kroniki, roczniki oraz „polskie kroniki wę-
gierskie" (Lengyelorszagi  magyar krónikak)  obejmują  zaledwie 50 stron. Osoba wiedząca  o ogromie wiadomości węgierskich 
zawartych w źródłach polskich musi się poczuć zaalarmowana. I rzeczywiście, przejrzenie książki  potwierdza wrażenie o jej 
powierzchowności. Po części wynika ono z faktu,  że autor, zgodnie ze swoimi kompetencjami badawczymi, ogranicza się do 
strony filologicznej  omawianych źródeł. Podkreśla zresztą  w krótkim odautorskim wstępie (s. 9), że jego zamiarem było 
uzupełnienie analizy historycznej źródeł o analizę filologiczną.  Istvân Udvari w otwierającej  pracę Przedmowie (Eloszó, 
s. 7-8) zwraca z kolei uwagę na fakt,  że praca ta jest pierwszą  na Węgrzech w takim stopniu przedstawiającą  czytelnikowi 
węgierskiemu nieznane mu źródła polskie. Niestety, drobiazgowe ustalanie formy  nazw osobowych, etnicznych czy termi-
nów użytych przez kronikarzy wywołuje wrażenie, że autor gubi się w szczegółowych rozważaniach i traci całościowe spoj-
rzenie na rozpatrywane źródła. Przyjrzyjmy się zatem bardziej szczegółowo analizie, której poddał niektóre źródła w pier-
wszych trzech rozdziałach swojej pracy. 

Punktem wyjścia jest dla niego przekaz Geografa  Bawarskiego (s. 9-10), przy którym z miejsca słusznie zaznacza, że 
nie jest to źródło polskie, ale występują  w nim polskie plemiona. Interesują  go jednak rozważania językoznawcze nad pier-
wotną  formą  wyrazu 'Lędene'. Następnie przechodzi do omawiania Kroniki  Anonima Galla (s. 10-11). Już w pierwszym 
zdaniu dowiadujemy się, że „Mieszko I dał się ochrzcić w 966 r. w wyniku misji czeskiego Wojciecha/Adalberta" [I.  Mieszko 
966-ban a cseh Wojciech/Adalbert  (955-997)  missziós munkaja eredményeként  megkeresztelkedett],  a następnie polskie chrze-


