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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-
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ścijaństwo zachodnie umocnione zostało przez Brunona z Kwerfurtu.  Konsekwencją  przyjętego wyboru było używanie języ-
ka łacińskiego, w którym powstały polskie kroniki. Przy Gallu interesuje go tylko kwestia identyfikacji  huńsko-węgierskiej, 
jego zdaniem (s. 11) zaczerpniętej z kronik zachodnich, a nie węgierskich. Dla udowodnienia, że identyfikację  tę wprowa-
dził dopiero Szymon Kéza, przytacza urywek z jego kroniki. 

Potem następuje Kronika  Wincentego Kadłubka (s. 11-12) cytowana według dwóch wydań: dobromilskiego z 1612 r. 
i Bielowskiego. Dowiadujemy się m.in., że Mistrz Wincenty podał, iż św. Wojciech ochrzcił św. Stefana,  króla Węgrów 
(s. 11). Dla ilustracji przytoczono (s. 12) wyrwany z kontekstu cytat z wydania z 1612 r., s. 133: S. Adalbertus  natione Bohe-
mus... post reuelante  Deo Pan<n>oniam veniensprimum Regem Vngarorum  scilicet  S. Stephanum cu <m > multis alijs Bapti-
zauit. We fragmencie  tym łatwo dostrzec wiadomość podawaną  przez młodszą  annalistykę małopolską,  przejętą  z Kroniki 
Marcina z Opawy, dokąd  trafiła  z hagiografii  św. Stefana.  Nie znał jej natomiast Mistrz Wincenty. Brak krytyki źródłowej 
i zawierzenie dawnemu wydawcy doprowadziły więc autora do mylnego wniosku. 

Podobnie wygląda  dalsza część analizy. Spotykamy tutaj liczne pomyłki (np. na tej samej s. 12 pomylenie Kroniki  wiel-
kopolskiej  z kolekcją  dziejopisarską  Chronica longa seu magna Polonorum,  seu Lechitarum, której Kronika  ta była częścią). 
Zastrzeżenia budzi metoda cytowania tekstów źródłowych. Niekiedy są  to pojedyncze zdania wyrwane z kontekstu, jak 
w przypadku Kroniki  Kadłubka. W innych przypadkach (np. cytat z Kroniki  wielkopolskiej  na s. 13) w tekście po ukośniku 
przytacza się rękopiśmienne odmianki nazw bądź  (przeważnie) dopiski marginalne. Jednak przytaczane są  one niekonse-
kwentnie i bez określenia ich charakteru, a w rezultacie czytelnik, który nie ma przed oczami podstawy, nie jest w stanie do-
ciec, o co w tym tekście chodzi. Dziwi przy tym bardzo konsekwentne oddawanie długiego 's' wydań XVII- czy 
XVIII-wiecznych. Co więcej, zaskakuje, że autor bardzo często zawierza właśnie im, a nawet wygląda,  jakby nie miał poję-
cia o istnieniu nowszych wydań. Tak jest w przypadku Długosza, cytowanego według wydania lipskiego z 1711 r., choć na 
Węgrzech musi z pewnością  być dostępne wydanie AU z drugiej połowy XIX w., jeśli już nawet nie zakończona wciąż  edy-
cja do Węgier nie dociera, w co też trudno uwierzyć. Swoją  drogą  Długoszowi poświęcono aż 3 i 1/5 strony (s. 27-30) nie za-
głębiając  się już w prosty fakt,  że z jednej strony korzystał on z kronik czeskich i węgierskich (obok przekazów rodzimych), 
a z drugiej, że dla przyszłych pokoleń jego dzieło stało się punktem wyjścia. 

Autor przedstawiając  swe źródła opiera się najczęściej na literaturze XIX-wiecznej. Z nowszych pozycji wyrocznią  jest 
dla niego Encyklopedia  Popularna  PWN, wyd. 23, Warszawa 1993. Przyznajmy, że dość to zaskakująca  literatura. W przy-
padku Kroniki  węgiersko-polskiej  przykładowo najnowszym osiągnięciem  nauki jest praca Wojciecha Kętrzyńskiego 
z 1897 r. i wydanie S. Pilata z MPH, t. 1. Dla sprawiedliwości dodajmy, że zna też wydanie Deéra, a rozstrzygając  zapis naz-
wy Chorwatów (skądinąd  ciekawe rozważania zakończone słusznym wnioskiem (s. 47), że nazwa w Kronice  zapisana jest po 
chorwacku) powołuje się nawet na dzieło Branislava Varsika z 1956 r. czy słownik starowęgiersko-rosyjski z 1958 r. A prze-
cież mógł wykorzystać choćby artykuł B. Kürbis zamieszczony w 2 tomie Słownika  starożytności  słowiańskich.  Słownik ten fi-
guruje w wykazie literatury (jednak bez tomu 8), ale pozostaje wyraźnie niewykorzystany. 

Końcowe trzy rozdziały zajmują  większą  część pracy (s. 50-189). Są  one poświęcone analizie wiadomości węgierskich 
w Traktacie  o dwóch  Sarmacjach  Macieja z Miechowa. W pierwszym (czwartym w kolejności, s. 50-62) z nich zajmuje się 
znajomością  tego dzieła przede wszystkim w renesansowych Węgrzech. Następny rozdział wydaje się kulminacją  pracy 
(s. 62-141). To analiza, rozdział po rozdziale, przekazu Miechowity i jego konfrontacja  z polskim przekładem Andrzeja 
Glabera z Kobylina z 1535 r. Każdy rozdział poprzedzony jest cytatem łacińskim i jego węgierskim tłumaczeniem (niestety, 
tylko w przypadku trzech podrozdziałów pełnym) bądź  omówieniem. Po nim następują  erudycyjne wyjaśnienia filologiczne. 
Dla przykładu weźmy s. 73: Russia, Rus',  Moskouia,  Rutheni; s. 74 Galicia; s. 75 Terra  Sandomiriensis,  Dux Lesko niger, Grif-
fina  itd. Zobaczmy krótkie objaśnienie: „Dux Lesko niger (22 — scil. strona wydania z 1521): Leszek Czarny  'Fekete' 
(1243-1288)  1260-tól  Lęczyca és Sieradz,  1279-tol  Krakkó  és Sandomierz  fejedelme  (EncPWN 756)". Dodajmy, że inne obja-
śnienia mogą  sięgać kilku stron, np. IVhri,  Iuhra,  s. 85-87, po czym następuje jeszcze omówienie tej nazwy w polskim prze-
kładzie (s. 87-89). W rezultacie otrzymujemy typowy chyba dla literatury węgierskiej gatunek, który łączy  wydanie źródło-
we (nie będąc  nim, bo nie przytaczając  pełnego tekstu źródła) z obszernymi komentarzami. Według tej samej metody napi-
sane zostało jedno z podstawowych dzieł György Györffy'ego,  Krónikâink  és a ma ar ôstôrténete,  Budapest 1948. Jest ono 
uciążliwe  w lekturze dla czytelnika, który spodziewałby się albo klasycznej monografii,  albo klasycznego wydania (w orygi-
nale lub tłumaczeniu) opatrzonego wyczerpującymi  komentarzami. 

Najsprawniej napisany jest ostatni rozdział: „Iugra w zwierciadle źródeł zachodnich i wschodnich" (Jugra  a nyugati és 
a keleti  forrâsok  tûkrében,  s. 141-189). Autor swobodnie porusza się po przytaczanych przekazach, a ta część jego pracy mo-
że stać się punktem wyjścia do badań nad etnogenezą  Madziarów i nad historyczną  geografią  Europy Wschodniej. Pozosta-
wiam bez odpowiedzi pytanie, jak ten rozdział ma się do sformułowanego  tytułu, zakładającego  przecież analizę przekazów 
polskich. 

Na negatywną  ocenę opisywanej pracy wpływa, poza wskazanymi wyżej usterkami, szczególnie pierwszej jej części, źle 
sformułowany  tytuł. Tu wcale nie chodzi o analizę węgierskich wiadomości polskich kronik i roczników, tylko o problem Ju-
gry w dziejopisarstwie średniowiecznym i wczesnonowożytnym oraz o wiadomości na temat Europy Wschodniej Macieja 
z Miechowa. Tak sformułowany  temat i odrzucenie nieudanej analizy dziejopisarstwa średniowiecznego niewątpliwie  przy-
służyłyby się tej pracy. Do usterek pracy dodajmy jeszcze jedną,  niezawinioną  przez autora: w posiadanym przeze mnie eg-
zemplarzu zabrakło jednej składki, obejmującej  strony 63-72. 
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Na aparat krytyczno-naukowy książki,  obok skąpo  stosowanych przypisów, składają  się rozbudowane indeksy: osobo-
wy, geograficzny  i językowy. Znajdujemy tu też mapę Europy Wschodniej według opisów Miechowity oraz fotografie  kilku 
rękopisów, w tym kilku kart z Traktatu Miechowity. Jest tu też oczywiście angielskie streszczenie. 

Książka  Pétera Kiraly'ego budzi zawód. Wydaje się zmarnowaną  szansą  na przybliżenie czytelnikom węgierskim (hi-
storykom i filologom)  źródeł do średniowiecznej historii Polski. Niektóre cenne spostrzeżenia i ustalenia, godne dalszych 
przemyśleń, toną  w morzu omyłek i zafałszowań.  To sprawia, że czytelnik przestaje ufać  autorowi, nawet jeżeli ten ma rac-
ję. Szkoda zmarnowanego wysiłku badawczego sędziwego i bardzo zasłużonego autora. 

Ryszard  Grzesik 
Instytut  Slawistyki  PAN 

Poznań 

L. I. K i s e l e v a, Latinskie  rukopisiXIII  veka (Opisanie  rukopisej  Rossijskoj  nacional'noj  bib-
lioteki),  wyd. „Dmitrij Bulanin", Sankt Peterburg 2005, ss. 293. 
[Л. И. Киселева, Латинские рукописи XIII века (Описание рукописей Российской 
национальной библиотеки), С.-Петербург 2005, c. 293]. 

Oddział Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (dawniej Cesarska Biblioteka Publiczna, Państwowa Biblioteka 
Publiczna im. M. E. Sałtykowa-Szczedrina) już od momentu powstania w 1795 r., cieszył się zainteresowaniem badaczy za-
chodnich. Główną  przyczyną  tego był zbiór średniowiecznych rękopisów łacińskich, liczący  obecnie około jednego tysiąca 
kodeksów, pochodzących  m.in. z najstarszych bibliotek klasztornych Europy Zachodniej. 

Od dwustu lat trwały również prace rosyjskich i zachodnich badaczy nad katalogowaniem kodeksów i uprzystępnie-
niem opisów w formie  książkowej;  przypomnieć należy następujące  prace B. Dudik, Historische  Forschungen  in der  kaiserli-
chen öffentlichen  Bibliothek  zu St.  Petersburg,  „Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften"  95 (1879) (druk: 1880), s. 329-382; K. Gillert, Lateinische Handschriften  in St.  Petersburg, 
„Neues Archiv d. Gesellschaft  für  ältere deutsche Geschichtskunde" 1880-1881, Bd. 5-6, Dom Antonio Staerk, Les manu-
scrits du  Ve  au XIII  siècles, conservés à la Bibliothèque Impériale  de  Saint-Petersbourg,  Saint-Petersbourg 1910, t. 1-2, czy 
O. A. Dobias Rozdestvenskaja, Les anciens manuscrits latins de  la Bibliothèque Publique Saltykov-Scedrin  de  Leningrad  VIIIe-
-débutIX  siècle, Paris 1991 (wydanie franc.  w 50 lat po wydaniu rosyjskim). 

Z prac badaczy polskich warto przypomnieć Józefa  Korzeniowskiego — Zapiski  z rękopisów Cesarskiej  Biblioteki  Pu-
blicznej w Petersburgu  i innych bibliotek  petersburskich,  „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 11 (1910), 
Alfreda  Blumenstocka (Halbana) — Die canonistischen Handschriften  der  kaiserliche  Öffentliche  Bibliothek  in St.  Petersburg, 
„Deutsche Zeitschrift  für  Kirchenrecht" Ser. 3, vol. 5 (1895), s. 219-312; Wiadomość  o rękopisach  prawno-historycznych 
Biblioteki  Cesarskiej  w Petersburgu.  Sprawozdanie  z poszukiwań,  „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności" 
6 (1891), s. 379-463; Z  bibliotek  rosyjskich.  Zesz.  1. I.  Cesarska  biblioteka  publiczna w Petersburgu.  II.  Biblioteki  duchowne 
w Kijowie,  „Przegląd  Polski" (1896-1897) odb., zaś z prac nowszych artykuły Adama Vetulaniego, Manuscrits  canoniques 
médiévaux  de  la Bibliothèque Publique de  Leningrad,  „Studia Gratiana" 20 (1976) (Mélanges  G. Fransen,  t. 2), s. 379-396 
i Elżbiety Belcarzowej, XV-wiecznepolonica  w zbiorach Państwowej Biblioteki  Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina  w Lenin-
gradzie,  „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 29 (1991), s. 5-33. 

W 1983 r. ukazała się pierwsza część katalogu najstarszych rękopisów (V-XII w.) przechowywanych podówczas w Pań-
stwowej Bibliotece Publicznej (Latinskie  rukopisi  V-XII  vekov Gosudarstvennoj  Publicnoj biblioteki  im. M.  E. Saltyko-
va-Scedrina.  Kratkoe opisanie dlâ Svodnogo kataloga rukopisej, chranjasichsâ v SSSR, oprac. E. Bernadskaâ, T. Voronova, 
S. Vâlova, cz. 1, Leningrad 1983). Nieopracowane natomiast pozostawały łacińskie rękopisy pochodzące  z czasów później-
szych. 

Lukę tę w znacznej części wypełnia książka  Ludmiły Kiselevej, znakomitej rosyjskiej badaczki średniowiecznej książki 
i paleografii.  Katalog ten został przygotowany dla uczczenia dwustulecia Oddziału Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Naro-
dowej. Zawiera on opis wszystkich XIII-wiecznych rękopisów łacińskich przechowywanych w RBN, czyli 75 kodeksów. 

W rozbudowanym wstępie (s. 5-70) autorka uzasadniła taki zakres, podkreślając  przełomowe znaczenie wieku XIII w 
dziejach Europy Zachodniej. Pokrótce omówione zostały poszczególne dziedziny nauki i zmiany jakie dokonały się w tym 
stuleciu, określonym jako wiek nowej myśli. Autorka w sposób tradycyjny dla historiografii  rosyjskiej przedstawia przemia-
ny kulturowe XIII w. w kontekście ewolucji formacji  gospodarczych; posługuje się przy tym charakterystycznymi dla tego 
dyskursu kategoriami. 

Przechowywane w RBN XIII-wieczne rękopisy, będące  wytworem kultury tego okresu, dają  również możliwość przed-
stawienia losów średniowiecznej książki,  jako rezultatu pracy pergaministów, pisarzy, redaktorów, iluminatorów. Kodeksy 
te zawierają  zapiski pisarzy oraz właścicieli zarówno XIII-wiecznych, jak i późniejszych, co daje możliwość prześledzenia 
historii rękopisu, określenie jego wędrówki po Europie i moment pojawienia się w Rosji. 


