Artykuły recenzyjne i recenzje
dotyczące kontekstu historycznego ich powstania. Książka zawiera wiele cennych koncepcji o charakterze bardziej ogólnym.
Niektóre z nich, jak np. obalenie tezy o wyłączeniu obcych kultów z terenów leżących wewnątrz pomerium, dotyczą ustaleń
o charakterze podręcznikowym.
Pełne panowanie nad przedmiotem, szerokość i oryginalność ujęcia, poziom erudycyjny, wykorzystanie literatury, wreszcie
forma językowa i bardzo przyzwoita szata edytorska, wszystko to sprawia, iż książka Adama Ziółkowskiego jest pracą
prawdziwie europejską (w rzeczywistości plasuje się znacznie powyżej średniego poziomu europejskiego), o czym świadczy
zresztą jej wydanie w ekskluzywnej serii prestiżowego wydawnictwa. W chwili, gdy Polska „zmierza do Europy", istnienie tego
rodzaju wizytówek naukowych nabiera szczególnie wielkiego znaczenia.
Jerzy Kolendo

Rościsław Ż e r e l i k , Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku, [Acta TJniversitatis
Wratislaviensis nr 1258], Historia ХСП, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991,
ss. 408.
Jeszcze przed kilku laty Wacław К o r t a, omawiając stan wiedzy nad średniowiecznym Śląskiem, za obszar szczególnie
zaniedbany uznał badania nad kancelariami. Wkrótce jednak ukazywać zaczęły się liczne prace z tej właśnie dziedziny, przede
wszystkim poświęcone poszczególnym kancelariom książęcym, jakich mnóstwo na rozbitym politycznie Śląsku. Z reguły prace te
miały głównie walor przyczynków, nie tyle zresztą z powodu ograniczonego zakresu tematycznego, ile z racji przyjętej metody
badań. Skupiano się głównie na drobiazgowym rozbiorze dyktatu, nie zawsze potrafiąc połączyć to z innymi elementami analizy
dyplomatycznej. Pomijano bardzo ważne niekiedy zagadnienia, także z zakresu organizacji kancelarii. Z dotychczasowych prac
nie wyłania się też wciąż ogólniejszy obraz funkcjonowania kancelarii w społeczeństwie.
Ukazanie się kolejnej pracy Rościsława Ż e r e 1 i к a zwiastuje jakby nowy etap w rozwoju badań nad śląską
dyplomatyką. Mamy tym razem do czynienia z tematem o zupełnie innym niż dotąd ciężarze gatunkowym. Chodzi bowiem
o obserwację na przestrzeni ponad wieku dobrze zorganizowanej i rozbudowanej kancelarii kościelnej, której zachowana do dziś
produkcja sięga 500 dokumentów. Rzecz ma więc znaczenie zasadnicze także i dla rozważań o początkach kancelarii kościelnych
w całej Polsce — żadna wszak inna instytucja w Polsce tego czasu nie może się poszczycić tak imponującą dokumentacją.
Rzecz składa się — oprócz Wstępu (pokrótce przestawiającego stan badań i podstawę źródłową) — z wprowadzającego
rozdziału o autentyczności dokumentów (s. 24-33) oraz z pięciu rozdziałów chronologicznych, dotyczących najpierw „okresu
przedkancelaryjnego", tj. z grubsza rzecz biorąc, XII w. (s. 34-57), a następnie pontyfikatów kolejnych biskupów ХШ w.:
Wawrzyńca, Tomasza I, Tomasza П (tu znalazły się też na s. 200 krótkie uwagi o dokumentach administrującego diecezją
w latach 1268-1270 księcia Władysława, korzystającego głównie z usług kancelarii książęcej) i Jana Romki (zm. 1301). Na końcu
obszerny Aneks zawiera kilkadziesiąt tabel z różnymi zestawieniami dokumentów. Ważnym uzupełnieniem rozprawy jest osobno
opublikowany artykuł o Wpływach obcych w kancelarii biskupów wrocławskich do 1301 roku (Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia 98, 1993, s. 33-44).
Zamknięcie badań na roku 1301 może być dyskusyjne. Zdawał sobie z tego sprawę sam Autor (s. 11-12). Uznać należy chyba
jego argument, że właśnie za Jana Romki wyodrębniła się osobna kancelaria kapitulna, co stanowi pewien przełom w dziejach
kancelarii biskupiej. Z drugiej jednak strony podnieść można, że —jak się z reguły przyjmuje — dopiero za Henryka z Wierzbna
(1302-1319) biskupi ostatecznie zamknęli budowę władztwa nyskiego, co uczyniło z nich także i książąt dzielnicowych,
wpływając oczywiście również na pracę i organizację kancelarii biskupiej. Długoletni zaś wakans po śmierci Henryka stanowi
najwyraźniejszą cezurę w dziejach biskupstwa. Pamiętać jednak też trzeba, że ewentualne włączenie pontyfikatu jeszcze jednego
biskupa w obręb zainteresowań, to kolejne setki dokumentów do przebadania.
Pierwszy rozdział zestawia dokumenty uznane za falsyfikaty. Autor z reguły ogranicza się do referowania poglądów
poprzedników, niekiedy dorzucając jednak własne spostrzeżenia. Nie przekonuje mnie jedynie argumentacja w odniesieniu do
dwóch dokumentów Jana Romki z 1299 i 1301 r. (SR nr 2568, 2632). W pierwszym przypadku użycie niespotykanej poza tym
korroboracji, to jeszcze za mało do orzeczenia o fałszerstwie. W obydwu zaś R. Żerelik podnosi, że chodzi o potwierdzenie
wcześniejszych falsyfikatów; założenie jednak, że autentyczny transumpt nie mógł zawierać fałszywego dokumentu, skoro
kancelaria biskupia badała autentyczność przedkładanych jej aktów, nie wydaje się uprawnione. Jest to zdecydowane
przecenianie krytycyzmu średniowiecznych kancelistów, choć w rozważanej kancelarii starano się rzetelnie sprawdzać
przynoszone akta. Autor poświęcił temu zagadnieniu osobny artykuł (Badanie autentyczności dokumentów w kancelarii
biskupów wrocławskich w XIII wieku, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1163, Historia 82, 1991, s. 111 п.). Przedstawiony
tam materiał nie przekonuje jednak, że kancelaria rzeczywiście nieomylnie potrafiła badać przedkładane jej dokumenty. Pominął
zresztą Autor arcyciekawy (choć niepewny o tyle, że znany tylko z formularza) akt: biskup Tomasz I w 1254 r. odmówił przyjęcia
pewnego Włocha z prowizją papieską na prebendę we Wrocławiu, podważając — na podstawie znamion wewnętrznych (tam in
construccione, quam in intellectu non modicas habet dubitaciones) —pismo papieskie ( I . H l a v â c e k , Novy ziomek formulare
Tobiâse z Bechynë, Ceskoslovensky ćasopis historicky 6, 1958, s. 554).
Zabrakło niestety rozważań o początkach polskiej (a na jej tle — wrocławskiej) dyplomatyki biskupiej; króciutkie uwagi
w rozdziale I (s. 36) nie stają za omówienie tego problemu. Nie uwypuklono powolnego kształtowania się w ciągu XII w. formy
dokumentu biskupiego. Tymczasem widać tu wyraźnie typowy rozwój od niezdecydowanej postaci dyplomu-notycji (akt
Roberta z 1139 r.) poprzez uwierzytelnianie przedłożeń odbiorcy aż do własnej produkcji w pełni rozwiniętych dokumentów
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w początku XIII w. Genezy biskupiej dyplomatyki szukać należy we Wrocławiu—tak samo jak w innych polskich biskupstwach
— w sporządzaniu zapisów o sprawach majątkowych Kościoła. Że prowadzono je w jakiś uporządkowany (a nie przypadkowy,
jak się niekiedy sądzi) sposób, świadczy wyraźnie fakt, iż w połowie XII w. potrafiono w suplice o bullę protekcyjną zestawić
dokładnie kilkadziesiąt nadań o metryce sięgającej wznowienia biskupstwa w 1051 r. Od tych zapisek był tylko krok do postaci,
jaką posiada akt Roberta z 1139 r. — stąd zaś kolejny krok wiódł do pełnoprawnego dokumentu. Zabrakło też wyraźnej
odpowiedzi na—teoretyczne czysto — pytanie, czy biskupi dokument posiadał walor publiczny. R. Żerelik 2daje się w to wątpić,
skoro podkreśla, że dokumenty biskupie „nie były równoprawne dokumentom książęcym" (s. 311). Należało tu jednak wskazać
i (przeważające bodaj) przeciwne głosy (przegląd opinii ostatnio u K . S k u p i e ń s k i e g o , Dokumenty osób prywatnych
w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej w latach 1190-1449, Studia Źródłoznawcze 32-33, 1990, s. 17 п.).
Wszystkie rozdziały chronologiczne ujęte są w jednolity schemat. Otwiera je zawsze krótkie ogólne przedstawienie
zachowanego materiału na tle porównania z działalnością innych kancelarii biskupich w Niemczech, Czechach i Polsce.
Porównania te dają świetne pojęcie o miejscu Wrocławia na ówczesnej mapie kulturalnej i cywilizacyjnej. Zawsze przoduje
zdecydowanie na tle innych ziem Polski (np. 81 dokumentom Jana Romki odpowiada w analogicznym okresie ledwie 14
dokumentów arcybiskupa gnieźnieńskiego), w stosunku zaś do Niemiec wyrównuje niemal poziom w drugiej połowie XIII w. Po
wstępnej prezentacji następują: „podział dokumentów" (również krótko potraktowane omówienie odbiorców i treści
dokumentów) oraz analiza dyktatu, formularza, „postaci zewnętrznej" dokumentów (pismo, także materiał pisarski, format
itp.), pieczęci i w końcu omówienie organizacji i personelu kancelarii. Analiza dyktatu i pisma zrobiona jest z dużą dyscypliną, na
szczęście nie została nadmiernie rozbudowana i przeciążona szczegółami. Tok rozważań szczegółowych jest wyraźnie
podporządkowany nadrzędnemu celowi określenia stosunku dokumentów powstałych w kancelarii i zredagowanych (spisanych)
przez odbiorcę.
Już za biskupa Wawrzyńca (1207-1232) udział dokumentu odbiorcy spadł do 36%, za Tomasza I i Tomasza II wynosił ledwie
kilka procent, a za Jana Romki (1292-1301) został całkowicie wyeliminowany. Również już w czasach Wawrzyńca kształtować się
zaczął stały formularz dokumentów biskupich. Autor ogarnia swą analizą także dokumenty, skierowane do biskupa lub kapituły
i ocenia, które z nich wyszły Z kancelarii biskupiej. Potwierdza to znane skądinąd zjawisko, że dopiero od połowy XIII w.
kancelarie książęce zaczęły konsekwentnie dążyć do skupienia we własnym ręku wystawiania dokumentów pod imieniem księcia.
Zaznacza Autor interesujące zjawisko stałego upraszczania formularza dokumentów biskupich. Świadczy to o wzroście
społecznego zapotrzebowania na dokument, a uproszczenia te wiązać można by też z wpływem odbiorców, którzy dążyli pewnie
do minimalizacji kosztów związanych z uzyskaniem dokumentu (im krócej, tym taniej). Słusznie zauważa Autor obserwowalne
już od pierwszej połowy XIII w. zjawisko poszerzenia się grupy świadków na licznych świeckich towarzyszy biskupa. Widzieć
w tym trzeba wzrost rangi społecznej dworu biskupiego, który ogniskował wiele środowisk. Krąg „klienteli świeckiej" to zresztą
przedmiot godny odrębnej monografii (na wzór studium M. F r i e d b e r g a o klientach biskupów krakowskich).
Bardzo interesujące są rozdziały poświęcone organizacji kancelarii. Zawarto tu zestawienia personelu kancelaryjnego, przy
czym o każdej z pojawiających się osób podano szereg dodatkowych informacji (pochodzenie, kariera itp.). Wykorzystano w tym
celu sporą literaturę dotyczącą poszczególnych osób i rodzin. Powstały w tai sposób krótkie biogramy poszczególnych
notariuszy. Szkoda może, że Autor nie nadał im (w formie aneksu?) układu alfabetycznego. Podobne zestawienia załączone np.
do prac 0 polskiej kancelarii królewskiej (w monografii kancelarii Jagiełły pióra J. К r z y ż a n i а к o w e j wypełniły cały tom)
stanowią nieocenioną pomoc we wszelkich badaniach, nie tylko stricte dyplomatycznych.
W biogramach pióra R. Żerelika jest jeszcze niestety nieco różnorakich błędów, nieścisłości czy niedopatrzeń. Omawiając
kanclerzy Tomasza I (s. 179) trzeba było zaznaczyć, że Martin był rodzonym bratem, a Tomasz — ukochanym siostrzeńcem
biskupa. To kolejny przyczynek do widocznego i tak w materiale przytoczonym w pracy zjawiska nepotyzmu wrocławskich
ordynariuszy. Warto też było podać, że kanclerz Piotr (s. 180) był nie tylko krewnym biskupa, ale najpewniej również rodzonym
bratem kantora Konrada, niedoszłego metropolity gnieźnieńskiego. Za mało podano o kapelanie Mileju (s. 182, 199), który
zrobił potem sporą karierę i umarł jako dziekan wrocławski. Omawiając osobę kanclerza Waltera (s. 289) należało zacytować
pracę H. D o b b e r t i n n a o jego pochodzeniu. A na s. 290: Arnold ze Zwróconej byłkapelanem biskupim już w 1290 r. (SR
nr 2145), pominięto też długoletnie piastowanie przezeń archidiakonatu głogowskiego (1307-1319). Piotr z Waldorf (nie Waldow
— tak tylko w jednym dokumencie, znanym z późnej kopii) był potem kanonikiem wrocławskim (1304-1310), opolskim
i archidiakonem głogowskim. Inny Piotr był nie plebanem z Domaszczyna, ale pochodził z rodziny dziedziców tej wsi (syn
Bartłomieja: SR nr 3100, 3535,3627); został też później kanonikiem wrocławskim (1308-1317). Zdaje się, że pomieszane jednak
zostały informacje o trudnych zresztą do rozróżnienia magistrach Gocwinie i Gósławie (z reguły występuje jakiś Gośko).
Generalnie brakiem ustaleń Autora jest wciąż, mimo czynionych w tym kierunku wysiłków, niedostatecznie staranne
prześledzenia dalszych karier kancelistów. Nieco zatarte zostało więc doskonale w gruncie rzeczy widoczne w źródłach zjawisko
dochodzenia do beneficjów i dalszej kariery kościelnej poprzez pracę w kancelarii.
Bardzo ważne i szalenie interesujące są ustępy poświęcone wielorakim dodatkowym funkcjom, jakie spełniała kancelaria i jej
personel. Autor zestawia przykłady powierzania notariuszom poufnych misji i wskazuje ńa znaczenie kancelarii w różnych
dziedzinach biskupiej administracji (np. tu spisywano też zapewne akta sądowe ziemi nyskiej, tu powstawały najstarsze
dokumenty oficjałów). Te właśnie ustalenia pozwalają uzmysłowić sobie, jak bogatą działalność prowadziła średniowieczna
kancelaria biskupia.
Nie poruszył jednak Autor problemu rejestracji dokumentów wychodzących z kancelarii biskupiej. W Poznäniu zjawisko to
poświadczone mamy wyraźnie już w 1298 r. We Wrocławiu, gdzie kancelaria stała na najwyższym w Polsce poziomie, musiało być
podobnie. Na pewno niektóre przynajmniej rodzaje pism (korespondencja) zostawiały ślad w kancelarii. Gdyby było inaczej, nie
mógłby przecież powstać w XlV w. wielki zbiór listów Tomasza II (Acta Thomae). Dbałości 0 zachowanie w kancelarii pewnych
pism dowodzi też zajście w Nysie, gdzie kanclerz Piotr, przysłany przez biskupa na rokowania z księciem, doprowadził Henryka
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Probusa do pasji, odmawiając kategorycznie wydania oryginału swego pełnomocnictwa (zob. opis wydarzenia na s. 236). Czyżby
właśnie oryginał był konieczny kancelarii?
Sprostować jeszcze można kilka innych kwestii. Na s. 51 mowa jest o katalogu biskupów z „około połowy XII w.", więc
należało podać, iż cytowany tu zresztą J. S z y m a ń s к iwykazał istnienie takowego już wcześniej. Wbrew temu, co pisze Autor
na s. 216, list Henryka IV do biskupa nie mógł chyba powstać w kancelarii odbiorcy; ponad wszelkimi argumentami
dyplomatycznymi musi tu stanąć oczywista logika układu nadawca — adresat. Niejasny jest akapit (s. 238), gdzie zestawia się
kanoników „pomagających biskupowi w administrowaniu diecegą" (cóż to oznacza?); zestawienie to zbiera biskupich
prokuratorów w różnych miastach (zdaje się zresztą, że Autor, w sposób zupełnie nieuprawniony, skojarzył tych prokuratorów
z prokuratorami biskupimi w Kurii Rzymskiej).
Mimo powyższych polemicznych uwag, książkę R. Żerelika odłożyć można po lekturze z uczuciem dużej satysfakcji.
Dowiedzieć się można z niej bardzo wiele o funkcjonowaniu rozważanej kancelarii, a waga poruszonego tematu nadaje
ustaleniom ogólniejszy walor dla wszelkich rozważań o wczesnych dziejach polskich kancelarii. Nie zostały natomiast jeszcze
chyba w pełni wykorzystane możliwości analizy składu personalnego kancelarii. A bez tego obraz kancelarii — właśnie jako
zbiorowiska ludzi, nie zaś bezdusznej instytucji — nie będzie dostatecznie pełny.
Tomasz Jurek

J. В a s с h e t, J.-C. B o n n e , J.-C. S c h m i t t , Les images médiévales (quatre notes critiques),
Annales ESC, 1991, mars-avril, nr 2, s. 335-346.
Omawianie artykułów recenzyjnych uzasadniają na ogół intencje polemiczne. W przypadku „Les images médiévales"
— czterech not krytycznych pióra Jérôme В à s с h e t a, Jean-Claude В о n n e 't a i Jean-Claude S с h m i 11 a racją jest
jednak wyłącznie atrakcyjność prezentowanych tematów oraz nowatorstwo ich ujęcia. Troje francuskich historyków podjęło się
weryfikacji opracowań ikonograficznych, próbując interdyscyplinarnie odczytać sens średniowiecznego obrazowania w kontekście jego funkcji społecznych. Takie ujęcie tej problematyki nie było dotąd przedstawiane w Polsce. Celowe wydaje się więc choćby
pośrednie uczestnictwo w dyskusji, zwłaszcza, że pouczający jest również wysoki poziom prowadzonej polemiki.
Uwagę Jean-Claude Schmitta i Jérôme Bascheta zwróciła praca Leo S t e i n b e r g a o symbolice seksu w późnośredniowiecznej ikonografii Chrystusa (1350-1550). Emil M â l e eksponowanie w przedstawieniach Dzieciątka cech płciowych
tłumaczył narastaniem po 1260 r. tendencji naturalistycznych w sztuce gotyckiej. Zasługą Steinberga jest sklasyfikowanie tego
zjawiska w kategorii fenomenu ikonograficznego, mającego złożony sens teologiczny i symboliczny. Autor zestawił tu trzy
tematy i kilkaset przedstawień, z których najliczniejsze to ostentatio. genitałium Chrystusa-Dzieciątka, a sporadycznie także
przedstawienia Chrztu w Jordanie oraz niektóre sceny Pasji. Genezy zjawiska Steinberg szuka na gruncie spekulacji teologicznej,
wokół trzech zagadnień: bezgrzeszności Chrystusa, jego triumfu nad pokusami oraz pełności jego wcielenia.
Żadna z hipotez nie przekonała Schmitta i Bascheta. Ich zdaniem ikonografia zachodnia stosowała bardziej precyzyjne, niż
ostentatio genitałium sposoby obrazowania inkarnacji. Odwołanie się do myśli św. Augustyna o wystawieniu się Chrystusa na
przezwyciężone pożądliwości, chybia o tyle, że wiek Dzieciątka nie koresponduje z wiekiem pokus. Trzecia propozycja —nagości
Chrystusa jako motywu podkreślającego Jego bezgrzeszność, także nie wyjaśnia sensu tych przedstawień. Steinberg przełamał
tradycyjną interpretację rodzajowo-naturalistyczną, ale nie dość konsekwentnie odczytał przesłanie symboliczne seksu.
Recenzenci zrekonstytuowali podstawę źródłową, kwestionując dwa jej elementy — tematy Chrztu i Pasji. Ostentatio genitałium
towarzyszyło w gruncie rzeczy tylko przedstawieniom Chrystusa-Dzieciątka. Co więcej, w scenach Ukrzyżowania świadomie
unikano ukazywania narządów płciowych Chrystusa, starano się natomiast podkreślić jego aseksualność. W niektórych
przedstawieniach późnogotyckich bardzo wyraźnie unaocznia się przekonanie, iż nie jest On dziełem cielesności. Kontekst
ikonograficzny istotnie różnicuje sens ideowy przedstawienia płci. Seksualność Chrystusa w ikonografii ma charakter
symboliczny w wymiarze antropologicznym. Uzewnętrznia myśl o Chrystusie, jako odwrotności mężczyzny. W jego osobie
utożsamiła się bowiem męskość i kobiecość, ojcostwo i macierzyństwo. Niektóre przedstawienia ostentatio genitałium to
„mistyczne zaślubiny" Marii z Dzieciątkiem. Ukazują relacje psychiczne między Matką a Synem w gestach o silnych konotacjach
erotycznych: Chrystus sięga podbródka Marii, ona zaś podtrzymuje jego płeć. W przedstawieniach Ukrzyżowania macierzyństwo Chrystusa unaoczniała nierzadko tryskająca z boku krew, która spływając za perizonium, utożsamiała się symbolicznie
z funkcjami rozrodczymi. Przesłanie to podkreślało niekiedy podobieństwo rozoranego boku Chrystusa do przedstawienia
kobiecego narządu rodnego. Schmitt i Boschet powołują się tu na nie wykorzystane przez Steinberga teksty dwunastowiecznych
mistyków, interpretujących Pasję, jako wizję Eklezji rodzącej się z boku Chrystusa. Jego seksualność jest więc ponadnaturalna,
nie rodzi cielesności z nasienia-spermy, lecz wartości duchowe z krwi mistycznej.
Schmitt i Baschet tę wizję usiłującą wyłożyć paradoksalność wcielenia, łączą z następstwami reformy gregoriańskiej. To
przez wyodrębnienie się kapłanów, dziewiczych następców Chrystusa w sprawowaniu Eucharystii, Jego krew spływająca do
kielicha podnoszonego we mszy, stała się strukturalną osnową symboliki chrystologicznej.
„Image ou idole?" to omówienie przez Bascheta rozprawy Michael С a m i 11 e ' a o problematyce średniowiecznego
bałwochwalstwa na Zachodzie. „The Gothic Idol" — prowokacyjny tytuł odsłania myśl przewodnią. Camille ukazał problem
w dwojakiej perspektywie: stosunku chrześcijan do wyobrażeń bóstw obcych oraz kultu własnych wizerunków. Narastanie
zainteresowań tą problematyką w literaturze ХШ w. zdaje się świadczyć o aktualizowaniu się wówczas tego zjawiska. Modelowe
cechy określające w wyobraźni zbiorowej bałwana to nagość, pozłota, pewien zasób gestów oraz trójwymiarowość, uznana za

