


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

zacji zachodniej, lecz dotyczy Cesarstwa i niemieckiego obsza-
ru językowego. Po trzecie wreszcie, tytułowe sformułowanie 
sugeruje ujęcie syntetyczne. Mamy tymczasem do czynienia 
raczej z prezentacją  obszernego materiału do opracowania ta-
kiego tematu. Autor omawia liczne teksty poruszające  problem 
miłości i małżeństwa, nie formułując  jednak niemal żadnych 
ogólnych wniosków. 

Syntetyczny charakter ma obszerny wstęp, przedstawia-
jący  stan badań. W ostatnich latach można zaobserwować 
wzrost zainteresowania tą  tematyką.  Nowe inspiracje przynosi 
nurt gender  studies.  Wysiłek poznawczy wyraźnie koncentruje 
się na epoce średniowiecza. Tymczasem dopiero w XVI w. 
problematyka małżeństwa stała się w europejskiej literaturze 
jednym z centralnych zagadnień. Teza ta, zamykająca  wstępne 
rozważania (s. 30), w końcowej części pracy (s. 260) sformuło-
wana zostaje jako najważniejszy wniosek z przedstawionej ana-
lizy. Nie jest on w pełni przekonujący,  gdyż Autor nie podjął 
próby porównania spuścizny literackiej dotyczącej  miłości 
i małżeństwa z innymi obszarami zainteresowań. Z drugiej 
strony bogactwo zaprezentowanych w książce  tekstów przema-
wia silnie za zajętym przez autora stanowiskiem. 

Rozważania na temat dwóch autorów średniowiecznych 
— Marie de France (XII w.) i Geoffreya  Chaucera — wprowa-
dzają  czytelnika w zasadniczą  część pracy, zawierającą  analizę 
konkretnych tekstów źródłowych. Główny korpus stanowią 
liczne (niemal 30) traktaty i zbiory kazań, przeważnie z XVI w. 
Po nich zostały przedstawione zbiory pieśni z tegoż okresu, 
wśród których znalazło się kilka utworów z XV i XVII w. 
Książkę  zamykają  krótkie rozważania o wybranych zabytkach 
prawa małżeńskiego; najwięcej uwagi poświęcono ordynacji 
strasburskiej z 1565 r. Sposób prowadzenia wykładu jest podo-
bny w całej pracy. Albrecht Classen streszcza dane źródło, czę-
sto cytując  obszerne jego fragmenty.  Próbuje przy tym uchwy-
cic ogólną  tendencję danego dzieła. Wśród omawianych zagad-
nień na czoło wysuwa się kwestia pozycji kobiety w rodzinie. 
Autor stara się też wydobyć z tekstu źródłowego ogólną  ocenę 
małżeństwa i rolę, jaką  w tym związku  przypisywano miłości 
między małżonkami. Nie ma jednak stałego kwestionariusza 
pytań, jest on raczej narzucany za każdym razem przez tekst 
źródłowy. Jest to zrozumiałe wobec ogromnej różnorodności 
analizowanych zabytków. Z drugiej strony tym boleśniej od-
czuwa się brak myśli porządkującej  tok rozważań. 

Książka  Albrechta Classena wprowadza do naukowego 
obiegu teksty trudno dostępne. Pojedyncze egzemplarze staro-
druków kryje wiele bibliotek niemieckich z Herzog-Au-
gust-Bibliothek w Wolfenbüttel  na czele. Zebranie ich w jed-
nym miejscu, w zwięzłej i przystępnej formie,  opatrzonych ko-
mentarzem jest wielką  zasługą  autora i decyduje o wartości tej 
cennej publikacji. Otwiera drogę do pracy nad syntezą  ważne-
go zagadnienia z dziejów wczesnonowożytnych Niemiec. 

M.  S. 

Das Fest.  Beiträge  zu seiner Theorie  und Systematik, 
hrsg. von Michael Maurer, Böhlau Verlag, Köln-
-Weimar-Wien 2004, ss. 150. 

Publikacja jest wynikiem badań prowadzonych w ramach 
projektu Zeitkultur:  Feste  und  Feiern,  stanowiącego  część duże-
go przedsięwzięcia pt. Ereignis  Weimar-Jena.  Kultur  um 1800, 

realizowanego na Friedrich-Schiller-Universität w Jenie. 
M. Maurer jest tam szefem  grupy roboczej opracowującej  te-
maty: Festen  der  Stadt  Jena  i Festen  der  Universität  Jena.  Podsu-
mowaniu rozważań nad teorią  święta i świętowania służyła 
m.in. odbyta w październiku 2002 r. konferencja  pt. Dimension 
des  Festes,  z której pochodzą  trzy ostatnie artykuły ujęte w pre-
zentowanej pracy. 

Książka  przedstawia interdyscyplinarne spojrzenie na fe-
nomen święta. Przy egzemplifikacji  poszczególnych zjawisk au-
torzy posługują  się raczej przykładami nowożytnymi czy nawet 
współczesnymi (zwłaszcza w ujęciu socjologicznym). Szczegól-
ną  uwagę zwrócono na definicję  święta, daleko wykraczając 
poza proste, najczęściej czynione, rozróżnienie między świę-
tem a dniem codziennym (Lars Deile, Feste  — eine Definition, 
s. 1-17). Obok usytuowania święta w ramach szerokiego zjawi-
ska określanego jako kultura czasu, dyskusją  objęto zarówno 
rozdźwięk między rytem i zabawą,  jak i społeczne aspekty 
święta i świętowania oraz przenikanie się różnych powodów do 
świętowania, np. polityki i religii; szczególny nacisk położono 
na morfologię  świąt  — w systematycznym wykładzie omówione 
zostały święta rytmu życia (od narodzin do śmierci), roku litur-
gicznego i gospodarczego oraz święta publiczne i prywatne 
(M. Maurer, Prolegomena  zu einer Theorie  des  Festes,  s. 19-54; 
tenże, Zur  Systematik  des  Festes,  s. 55-80). Kolejne teksty są 
świadectwem zainteresowania fenomenem  święta coraz licz-
niejszych dyscyplin: teologii (Volker Leppin, Theologische 
Ansätze einer Theorie  des  Festes,  s. 81-93), socjologii (Harald 
Homann, Soziologische  Ansätze einer Theorie  des  Festes, 
s. 95-113) oraz psychoanalizy i kulturoznawstwa (M. Maurer, 
Feste  zwischen Memoria  und  Exzeß. Kulturwissenschaftliche  und 
psychoanalitische Ansätze einer Theorie  des  Festes,  s. 115-134). 
Publikacja zaopatrzona została w indeksy: osób i rzeczowy 
(s. 135-145). 

I.  S. 

Komentarz  do  faksymile  pelplińskiej  Biblii  Gutenberga, 
opracowali Jan Pirożyński, Tadeusz Seroc-
ki i Janusz Tondel, Wydawnictwo Diecezji Pel-
plińskiej Bernardinum, Pelplin 2004, ss. 190. 

Jedyny w Polsce egzemplarz dwutomowej Biblii Jana Gu-
tenberga (Moguncja 1453-1455), zwany pelplińskim należy do 
najcenniejszych zabytków drukarstwa okresu inkunabułowego. 
Do 1833 r. znajdował się w Lubawie, siedzibie biskupiej, skąd 
w związku  z kasatą  (1821) tamtejszego klasztoru franciszka-
nów został przewieziony wraz z resztą  księgozbioru do Pelpli-
na, nowej rezydencji ordynariuszy chełmińskich. Zidentyfiko-
wany w 1897 r. jako dzieło mogunckiego mistrza stał się przed-
miotem zainteresowania badaczy, zaś przed spodziewanym wy-
buchem II wojny światowej ukryty w Warszawie odbył wraz 
z innymi najcenniejszymi zabytkami odyseję przez Francję do 
Kanady, skąd  powrócił na fali  przemian popaździernikowych 
1956 r. do kraju — mimo oporów ze strony emigracji, dzięki in-
terwencji m.in. prymasa Stefana  Wyszyńskiego. Stąd  otaczany 
jest szczególną  pieczołowitością  i po wojennych dramatycznych 
perypetiach z okresu okupacji, kiedy po kilku dziesięcioleciach 
tułaczki znalazł się na swoim miejscu w Muzeum Diecezjal-
nym, postanowiono w 1978 r. opublikować jego faksymile.  Od 
pomysłu do realizacji musiały jednak upłynąć  z górą  dwa dzie-
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sięciolecia, co było przez pewien czas spowodowane trudno-
ściami technicznymi wynikającymi  z obawy, że sfotografowanie 
spowoduje zniszczenie oprawy i rozdzielenie kart. Na to się — 
słusznie — nie zdecydowano i dopiero w nowej sytuacji tech-
nologicznej wrócono do sprawy, impuls zaś dały obchody jubi-
leuszowe zorganizowane na terenie Pelplina w 600-lecie uro-
dzin mogunckiego wynalazcy (2000). Uczestniczyło w nich kil-
kaset osób, sprawą  zainteresowali się specjaliści z zagrani-
cy (RFN, USA, Japonia), w kraju zaś obok diecezji wzięli ją 
w swoje ręce najwybitniejsi specjaliści — znawcy dawnej książ-
ki (Jan Pirożyński z UJ, Edward Potkowski z UW i Janusz Ton-
del z UMK), Instytut Celulozowo-Papierniczy, Instytut Papier-
nictwa i Poligrafii  Politechniki Łódzkiej oraz Instytut Prze-
mysłu Skórzanego. Nakład ustalono na równy pierwotnemu, 
tj. 198 numerowanych egzemplarzy. Druk odbywał się w Pelpli-
nie na specjalnie sprowadzonej japońskiej czterokolorowej 
maszynie Shinohara i został zakończony na 550-lecie publika-
cji dzieła. Poprzedziły go szczegółowe badania papieru i wyko-
nanie przez Polską  Wytwórnię Papierów Wartościowych w 
Warszawie zbliżonego parametrami do oryginału. Fotografo-
wanie tym razem mu nie zagroziło, co było trudnym zadaniem, 
ale wykonalnym. Oprawę wykonała Pracownia Intrologatorska 
z Łodzi a specjalne walizki (wierna replika wykonanej w tajem-
nicy na zlecenie władz diecezjalnych w 1939 r. przed tułaczką 
oryginału przez pelplińskiego rymarza) ze skóry juchtowej fir-
ma Western Club z Rakowca. 

Było to prawdziwe święto nie tylko diecezji pelplińskiej. 
Egzemplarz nr 1 został przekazany oczywiście papieżowi, 
z okazji 25-lecia pontyfikatu  Jana Pawła II. Inne obok wręcza-
nych okazjonalnie zasiliły główne książnice  i w ten sposób 
weszły do obiegu naukowego. Decyzja o reprincie okazała się 
nader słuszna, ale też ogromny wysiłek związany  z jego reali-
zacją  został utrwalony za pośrednictwem specjalnej bibliofil-
skiej edycji poświęconej dziełu oraz biegowi pracy nad jej przy-
gotowaniem. Bogato ilustrowana, w tym szeregiem stron z Bi-
blii Pelplińskiej,  została napisana przez trzy najbardziej zaanga-
żowane w jej przygotowanie od strony naukowej osoby i po-
przedzona przedmową  biskupa Jana Bernarda Szlagi. 

Tekst rozpoczyna erudycyjne studium autora najnowszego 
polskojęzycznego dzieła o Gutenbergu, poświęcone stanowi 
badań nad drukarzem oraz jego Biblią 42-wierszową (s. 9-36), 
zakończone konstatacją:  „Każde faksymile  zarówno w formie 
tradycyjnej jak i elektronicznej chroni oczywiście oryginał, któ-
ry może już być udostępniany tylko zupełnie wyjątkowo,  i po-
przez znacznie zwiększoną  dostępność tekstu ułatwia prowa-
dzenie dalszych badań naukowych. Tym właśnie celom ma słu-
żyć także wydane w r. 2003 faksymile  pelplińskiej Biblii Guten-
berga, któremu poświęcono niniejszy Komentarz".  Autor zwra-
ca uwagę na znacznie ułatwione możliwości dalszych badań 
nad zachowanymi egzemplarzami tego dzieła (Getynga, Wie-
deń, Londyn, Moguncja, Watykan, Waszyngton, Tokio, Austin 
w Teksasie) dzięki ich digitalizacji — w postaci płyt kompakto-
wych oraz w Internecie. Nie zastąpi  to jednak całkowicie pa-
pierowych faksymile.  W osobnym studium tenże autor przed-
stawił znajomość Gutenberga w Polsce, a zwłaszcza echa jego 
druku w Rzeczypospolitej i obecność książek  z kręgu tego dru-
karza w jej księgozbiorach (s. 107-114) 

Janusz Tondel zaprezentował Pelpliński  egzemplarz  Biblii 
42-wierszowej (s. 37-94), zaś Tadeusz Serocki omówił historię 
i techniczne aspekty jego wydania na początku  III tysiąclecia 
(s. 95-104), zasygnalizował też plany reprintowe pelplińskiego 
Bernardinum. Tekst zawiera liczne ilustracje, w tym reproduk-
cje stron z Biblii przydatne szczególnie dla dydaktyki uniwersy-

teckiej, zamykają  zaś indeksy — osobowy i miejscowości. Dnia 
28 X 2004 r. egzemplarz reprintu został przekazany Bibliotece 
Jagiellońskiej a wykład na temat tego dzieła miał wygłosić Jan 
Pirożyński. Niestety dawnego dyrektora Książnicy  od trzech ty-
godni nie było już na tym świecie. 

B. K. 

Biblia  Brzeska 1563. Inicjator edycji i koordynator 
prac Peter Królikowski. Kalwin Publishing — 
Collegium Columbinum, Clifton  NJ — Kraków 
2003, ss. XXXI + 1130 + 222. 

Współpraca oficyn  polskiej i amerykańskiej zaowocowa-
ła serią  wydawniczą  „Polski Nowy Testament" (zaplanowano 
edycje Stanisława Murzynowskiego — Królewiec 1553, Szymo-
na Budnego — Nieśwież 1572 i 1574, Jana Leopolity — 1561, 
Marcina Bielskiego — Kraków 1556, Daniela Mikołajewskiego 
— Gdańsk 1606, Marcina Czechowica — Kraków 1557, Jakuba 
Wujka z 1593 i Walentego Smalciusa z 1606 r.), poprzedzoną 
przypomnieniem — po 440 latach — protestanckiego przekła-
du Biblii, dzieła wspólnego elit intelektualno-finansowych 
państw (bo jeszcze przed zawarciem unii lubelskiej) jagielloń-
skich Wieku Złotego. Wspólnego, jako że trud tłumaczenia 
związany  był głównie z Małopolską,  luksusowa edycja zaś, wy-
magająca  znacznych nakładów, doszła do skutku dzięki czoło-
wemu protektorowi ówczesnego innowierstwa, kanclerzowi 
wielkiemu litewskiemu i wojewodzie wileńskiemu Mikołajowi 
Radziwiłłowi Czarnemu (zm. 1665), w Brześciu nad Bugiem. 
Stąd  podwójna jej nazwa — Biblia Brzeska  lub Radziwiłłowska. 

Do naszych czasów dotrwało niestety niewiele egzempla-
rzy a do przetrzebienia dzieła walnie przyczynił się syn Czarne-
go, gorliwy jak przystało na konwertytę tępiciel „nowinek", bi-
skup wileński (potem krakowski) Jerzy Radziwiłł, który wykupo-
wał je i niszczył, by zmniejszyć zakres oddziaływania „błędów" 
ojcowskich. W oryginale wszakże znajduje się — i w tej edycji 
przypomniana na końcu — informacja:  „Ty najprzedniejsze 
i nazacniejsze księgi do ćwiczenia w zakoniech Bożych, które 
zową  po grecku i po łacinie: Biblia, drukowano w Brześciu Li-
tewskim z rozkazania a nakładem oświeconego pana, pana Mi-
kołaja Radziwiła, książęcia  na Ołyce, na Nieświeżu, wojewody wi-
leńskiego, w Wielkim Księstwie Litewskim nawyższego marszałka 
i kanclerza etc. etc. Roku Pańskiego tysiącnego  pięćsetnego 
sześćdziesiątego  trzeciego, miesiąca  września, dnia czwartego". 

Niewątpliwie  obok reprintów tego rodzaju edycje (po-
przez reprodukcję przypomniano też bogato ozdobioną  kartę 
tytułową  Biblii świętej Ksiąg  Starego  i Nowego  Zakonu,  właśnie 
z żydowskiego,  greckiego  i łacińskiego  nowo na polski  język z pil-
nością i wiernie wyłożonych)  mają  swoje uzasadnienie, przezna-
czone w znacznym stopniu na użytek duszpasterstwa prote-
stanckiego, ale też użyteczne z badawczego punktu widzenia. 

Edycja została poprzedzona zwięzłą  odezwą  wydawcy do 
czytelników, przypominającą  czteroletnie (tyle bowiem trwały) 
prace nad współczesną  adaptacją  staropolskiego przekładu, 
które określił nie bez racji jako żmudne a jednocześnie fascy-
nujące.  Przypomniał dole i niedole tej perły literackiej i nauko-
wej polskiej Reformacji.  Badacz nie znajdzie tu elementów na-
ukowego opracowania tekstu, ale też ich na tym miejscu nie 
oczekuje. Natomiast z satysfakcją  przyjmie sam fakt  udostęp-
nienia tekstu tej potężnej księgi (oraz zapowiedź dalszych edy-
cji staropolskich Biblii), świadom, że musi z pewną  ostrożno-


