Artykuły recenzyjne i recenzje

Ostatecznie jednak przyjęto, popartą solidnymi, opartymi na badaniach interdyscyplinarnych argumentami, wersję
przeciwników R. Menéndez Pidala, zgodnie z którą pieśń powstała dopiero około 1207 r., jako dzieło „indywidualnego"
geniuszu (Per Abbata?), a surowość formy jest zamierzonym środkiem estetycznym poety. W ten sposób poemat stracił
rangę wczesnego i wiarygodnego źródła, stając się znakomitym — dzięki niezwykłej drobiazgowości autora — źródłem
poznania życia codziennego Kastylii i Leon u na początku XIII stulecia.
Gwałtowny rozwój badań historyczno-literackich nad poematem sprawił, że wciąż rosnąca bibliografia dotycząca
Pieśni o Cydzie co kilka lat wzbogaca się o uaktualniane edycje krytyczne samego poematu. Najnowsza z nich, dedykowana
pamięci R. Menéndeza Pidala, została przygotowana przez Alberto Montanera, a poprzedza ją studium autorstwa Francisco Rico, dotyczące historyczności poematu. Następnie głos zabiera Autor edycji; pokrótce przedstawia czytelnikowi stan
badań na temat okoliczności powstania poematu, jego treści i konstrukcji oraz historii tekstu. Sam tekst poematu A. Montaner oparł na rękopisie przechowywanym w madryckiej Bibliotece Narodowej, uwzględniając lekcje poprzednich wydawców pieśni. Jednak najobszerniejszą i najbardziej istotną częścią książki jest komentarz wydawcy. Składa się on z dwóch
części: przypisów, wyjaśniających głównie trudności lektury tekstu, i szczegółowego aparatu krytycznego. Ten ostatni, zajmujący blisko połowę książki, dokładnie omawia tekst poematu oraz podsumowuje wyniki badań historycznych i literackich
dotyczących treści kolejnych wersów. Książkę zamykają mapy i ilustracje, bibliografia oraz indeks wszystkich słów wyjaśnionych w przypisach.
Warto jeszcze przypomnieć, że polski czytelnik dysponuje pięknym przekładem Pieśni o Cydzie autorstwa Anny Ludwiki Czerny, wydanym w 1970 r. przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie i opatrzonym komentarzem Zygmunta Czernego. Niestety, niektóre wyjaśnienia zawarte w przypisach i posłowiu wymagają uaktualnienia zgodnie z obecnym stanem
wiedzy.
Maria Derwich
(Wrocław)

Joannis Dlugossii Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber decimus et liber undecimus 1406-1412, Wydawnictwo Naukowe PWN, Varsaviae 1997, ss. 352.
Krytyczna, zgodna z wymogami współczesnej nauki edycja najważniejszego z dzieł Jana Długosza była od dawna
pilnym postulatem polskiej historiografii. Pełny tekst oferuje wciąż tylko stare wydanie Aleksandra Przezdzieckiego, za
którego poprawność i sumienność trudno już dziś ręczyć. W ramach wielkich przedsięwzięć naukowych związanych z obchodami millenijnymi przystąpiono też do prac nad ponownym wydaniem Długoszowych Roczników. Zadania tego podjęli
się historycy krakowscy, najbardziej poczuwający się do dbałości o spuściznę wielkiego dziejopisa — piastującego wszak,
czego nie omieszkano odnotować na barwnej obwolucie, kanonię przy katedrze krakowskiej. Pierwszy tom nowej edycji
ukazał się w 1964 r., a za nim w kilkuletnich odstępach postępowały dalsze. Równolegle prowadzono dwie wersje językowe: obok krytycznego wydania tekstu łacińskiego (w którym łacina stała się też językiem komentarza) publikowano tłumaczenie polskie, adresowane do bardziej masowego odbiorcy. Tłumaczenie to zresztą postępowało naprzód szybciej niż
mająca służyć za jego podstawę edycja tekstu oryginalnego. O ile seria polska osiągnęła już rok 1430, o tyle łacińska nie
przekroczyła 1405. Obydwie utknęły zresztą przed kilkunastu laty — ostatnie tomy obydwu wersji ukazały się w tym samym
1985 r.
Wydane dotychczas tomy nie spotkały się pozytywnymi opiniami. Recenzenci obnażali słabość wszystkich właściwie
elementów edytorskiego przygotowania. Najmocniej krytykowano komentarz rzeczowy, ale także koncepcję i staranność
opracowania indeksów, a nawet sumienność i poprawność ustalenia tekstu1. Właśnie frontalna krytyka stała się bodaj
jedną z zasadniczych przyczyn zatrzymania wydawnictwa przed kilkunasty już laty. Ukazanie się obecnie kolejnego tomu
łacińskiej edycji Długosza zwiastuje przełamanie tego przykrego kryzysu, a zarazem otwiera zupełnie nowy etap w całym
przedsięwzięciu. Sam obiekt wydania narzucał potrzebę nowych rozwiązań. Nie mniejsze znaczenie miało jednak zaangażowanie się w prace nowych ludzi. Gruntownie odmieniony został, częściowo ze względów pokoleniowych, skład Komitetu
Redakcyjnego, na którego czele stanął Marian Plezia (zmarły jednak, zanim dzieło ukazało się drukiem), mający u boku
w roli sekretarza Franciszka Sikorę.
Prezentowany tom obejmuje końcówkę księgi X (fragment roku 1406 oraz lata 1407-1409), tudzież początek księgi XI
(lata 1410-1412). Zakres ten wzoruje się na analogicznym tomie edycji polskojęzycznej (wydanym w 1982 r.); z enuncjacji
wydawców (s. 7) zdaje się wynikać, że i w dalszym ciągu zachowane zostaną ramy nakreślone już przez bardziej zaawansowaną wersję polską (kolejny tom dla lat 1413-1430). Podnieść należy, że mnożenie podziałów na tomy nie pokrywające się
1
Zob. A. Gąsiorowski, Nad nowym wydaniem „Roczników" Jana Długosza, Przegl. Hist. 74, 1983, s. 113-129; J. Łojko, R. Walczak, Krytycznie
o wydaniu dziesiątej księgi Roczników Jana Długosza [dotyczy edycji polskiej], St. Zródł. 28, 1983, s. 228-248; J. Łojko, rec. z: Jana Długosza Roczniki
czyli Kroniki słanego Królestwa Polskiego, księga 10 i 11 (1406-1412), ibid., 29, 1985, s. 203-204; T. Jurek, Spojrzenie na łacińską edycję 'Annales' Jana
Długosza — księgi dziesiątej, St. Zródł. 31,1990, s. 57-61.
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z podziałem na księgi nie jest pomysłem szczęśliwym — tym bardziej, że całe wydawnictwo pozbawione jest numeracji tomów. Dla przyszłego badacza zacytowanie księgi XI (która znajdzie się ostatecznie w aż trzech nienumerowanych tomach)
będzie nie lada problemem. Za poważne uchybienie uznać zaś trzeba, że czytelnik nie został nigdzie uprzedzony, że
przedstawiony mu wolumin nie ogarnia całej księgi XI.
Sztuczna z pozoru cezura początkowa (odcinająca niewielki fragment zamieszczonej już w poprzednim tomie księgi X) jest uzasadniona zachowaniem podstawy źródłowej. Na relacji o wypadkach 1406 r. urywa się bowiem podstawowy
rękopis, tzw. autograf Długosza. To on stanowił oparcie dla dotychczasowych tomów edycji. Odkąd go braknie, zmienia się
całkowicie metoda wydawnicza. Nie ma już jednego przekazu, pozostaje natomiast trudne zadanie rekonstrukcji pierwotnego tekstu na podstawie analizy licznych, rozproszonych i fragmentarycznych często rękopisów. Praca wydawców stała się więc znacznie trudniejsza. Odpowiedzialność za ustalenie tekstu wzięła, tak jak poprzednio, Danuta Turkowska
— pracująca pod ogólną redakcją Mariana Plezi, a przy sprawdzaniu lekcji poszczególnych manuskryptów korzystająca
z usług całej grupy współpracowników. Wydawcy zdecydowali się oprzeć swą rekonstrukcję na trzech najlepszych ich
zdaniem (choć bynajmniej nie najstarszych) rękopisach (przechowywanych w Sztokholmie, Dreźnie i w krakowskiej bibliotece mansjonarzy katedralnych), kontrolowanych jednak stale dwoma najstarszymi rękopisami (tzw. świętkorzyskim ze
zbiorów Biblioteki Kórnickiej oraz drugim, z wrocławskiego Ossolineum). Wyjaśnienia M. Plezi w tej podstawowej sprawie
są niestety bardzo treściwe (s. 5-6, w sumie ok. 1 strony druku). Odesłanie do artykułu tegoż Autora w „Roczniku PAU",
1991/1992 nie wydaje się zadowolającym rozwiązaniem. Czytelnikom samej edycji — rzecz jest adresowana także do
odbiorców zagranicznych — należała się jednak pełniejsza prezentacja rękopisów, dokładniejsze objaśnienie kryteriów ich
oceny i uzasadnienie dokonanej selekcji. Nawet popularne w swym założeniu wydanie polskojęzyczne miało w swym analogicznym tomie obszerne omówienie zmienionej podstawy rękopiśmiennej, pióra Wandy Semkowicz-Zarembiny. Okazuje
się zresztą, że jej ustalenia o hierarchii rękopisów — podawane wówczas jako wiążące decyzje Redakcji dzieła — zostały
tymczasem poddane rewizji. Tym bardziej należało obecnie rzecz szeroko wyjaśnić. Pozbawiony tych objaśnień czytelnik
staje wobec sprzeczności, każących mu wątpić w sumienność któregoś ze wstępów (np. W. Semkowicz-Zarembina pisze
o 100 zachowanych rękopisach Długosza, M. Plezia — tylko o 60).
Tekst ustalony został poprzez zestawienie przytoczonych przed chwilą pięciu przekazów. Uzyskaliśmy zatem właściwie
tekst idealny, jaki być może nigdy nie istniał. Wciągnięty przez Długosza do Roczników akt traktatu w Lubowli (1412)
został zaś tu wydany na podstawie zachowanego oryginału. Uznać to trzeba za uchybienie metodyczne (nie chodziło wszak
wcale o udostępnienie poprawnego tekstu dokumentu, lecz o edycję dzieła Długosza, wraz z ewentualnymi brakami jego
odpisu), nie mające zresztą większego znaczenia praktycznego, bowiem rozbieżności okazują się niewielkie.
Opracowanie komentarza rzeczowego stanowiło jedno z najważniejszych zadań wydawców. Zmieniło się, w porównaniu z poprzednimi tomami, jego zadanie. Ponieważ wkraczamy już w czasy bliskie Długoszowi, dla opisania których korzystał z ustnych relacji sobie współczesnych lub nawet z autopsji, wzrasta bogactwo i dokładność informacji o działających
osobach, ich imionach, nazwiskach, posiadłościach, herbach i czynach. Traci zatem na znaczeniu wskazywanie tekstów,
które wykorzystał Długosz, chodzi zaś przede wszystkim o objaśnianie występujących osób i miejsc. Nowe zasady opracowywania przypisów rzeczowych (o których mowa na s. 7) dostosowano do tych właśnie okoliczności. Nowym zasadom
towarzyszyło też pozyskanie nowych współpracowników, w osobach Franciszka Sikory (mającego w swej pieczy sprawy
polskie) i Krzysztofa Baczkowskiego (sprawy pozapolskie).
Komentarz był dotychczas najsłabszą bodaj stroną wydawnictwa. Nowi ludzie i nowe pomysły podziałały ożywczo.
W niewielkim stopniu można było, jak przyznają wydawcy (s. 7), oprzeć się na przypisach zamieszczonych w opublikowanym już wcześniej (1982) wydaniu polskojęzycznym analogicznych ustępów (dotąd zasadą było opatrywanie wersji łacińskiej tłumaczeniem przypisów z wersji polskiej). Pracę rozpoczęto od nowa i właśnie dzięki temu czyni ona bardzo korzystne wrażenie. Komentarz jest przeważnie wyczerpujący, staranny i bardzo kompetentny. Eksperiencja autorów w skomplikowanej prozopografii piętnastowiecznej Polski budzi podziw — prawie zawsze potrafią oni wskazać właściwą literaturę,
a w jej braku także źródła, często nawet archiwalne, dotyczące danej osoby. Bez zarzutu dokonano też lokalizacji nazw
miejscowych. Istnieje jednak spora różnica między bardzo sumiennymi objaśnieniami dotyczącymi spraw polskich, a dużo
słabszymi, dotyczącymi ludzi z zagranicy, nawet z najbliższego sąsiedztwa (Śląska i Czech). Szkoda, że nie zdołano bliżej
zidentyfikować starosty wrocławskiego Jenka — to oczywiście Janek z czeskich Chotemic (nie żaden Chotmicz von Kotemitz, jak w przyp. 57 na s. 231 — słaby ten przypis przejęto niemal dosłownie z wydania polskiego). Tam, gdzie nie udało
się zidentyfikować konkretnej osoby, należało przynajmniej potwierdzić istnienie danej rodziny (jak np. w przypadku
Edwarda z dobrze znanej śląskiej rodziny Reidburg, o którym w przyp. 610 na s. 279 nie umiano nic powiedzieć). Niejasne
są informacje o książętach śląskich czy pomorskich — nigdzie nie objaśnia się bowiem miast, występujących w ich tytulaturze, tak że nie każdy czytelnik, zwłaszcza zagraniczny, domyśli się, do jakiego miasta odnieść np. zapis „dux Sambicensis
sive Monsterbergensis" (przyp. 603 na s. 279). Najbardziej zadziwia opatrywanie informacji o czeskich rycerzach polskimi
nazwami herbów (np. „Ioannes, Jesek Sokol de Lamberk in Moravia, cui insigne Koziegłowy erat" w przyp. 96 na s. 242,
„Venceslaus de Donin in Bohemia occidentali, qui insigni Ielenie Rogi utebatur" w przyp. 452 na s. 268, lub „Hynek
Malovec Bohemus..., qui insigni Półkonia utebatur" w przyp. 609 na s. 279). Nazwy te są sztucznie urobione przez autora
przypisów, stanowią jednak nie tylko niepotrzebny makaronizm, ale wprowadzają też mylącą sugestię o przynależności tych
Czechów do jakichś polskich rodów heraldycznych. Wydaje się, że część winy spada tu też na tłumacza tekstu przypisów na
łacinę (K. Pawłowski). Błędy te stanowią jednak znikomy margines wśród setek bardzo starannie opracowanych przypisów.
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Wydawnictwo zaopatrzone jest już tradycyjnie w dwa indeksy: osobno osób, osobno zaś nazw geograficznych. Nie jest
to oczywiście układ szczęśliwy. Wydawcom zabrakło zresztą konsekwencji w trudnym dziele rozdwajania indeksu. I tak
nazwy miejscowe występujące w nazwiskach są z zasady w indeksie geograficznym pomijane, a wspominane już wyżej nazwy występujące w tytulaturze książąt zgubiono w ogóle (nie ma ich ani w indeksie osobowym, ani w geograficznym).
Ocena staranności indeksów nie jest łatwa, bo trudno oczywiście wszystko sprawdzać. Wytknąć można jedynie drobne
błędy, sugerujące jakieś przesunięcia paginacji (np. wystąpienia herbu Wadwicz szukać należy według indeksu na s. 255,
a jest w istocie na s. 256).
Prezentowany tom reanimowanej po latach zastoju Długoszowej edycji czyni zgoła inne wrażenie niż tak mocno
(i — dodajmy — zasłużenie) krytykowane tomy poprzednie. Pewne słabości przejęto jako trudną już do przełamania
tradycję tego wydawnictwa. Wymienić tu należy, obok prowadzącego do niejasności systemu sygnowania tomów numerami
ksiąg, niepotrzebnie rozdwojonych indeksów, także bardzo nieprzyjemny układ graficzny przypisów (każdy rok Długoszowej relacji ma osobny ciąg ich numeracji, ale żywa pagina nie informuje w którym roku się akurat znajdujemy). Pewnie za
późno już, aby poprawiać te nienajlepsze zasady. Wskazane braki nie mogą jednak podważyć generalnie wysokiej oceny
całości wykonanej pracy edytorskiej. Niepokoi jednak przyszłość: czy po śmierci głównego redaktora, Mariana Plezi, uda
się uzupełnić i utrzymać zespół, gwarantujący szybkie ukazywanie się kolejnych tomów, opracowanych na co najmniej
równie dobrym poziomie. Rzecz idzie zaś o najcenniejsze z punktu widzenia wartości źródłowej księgi Długosza i o ukończenia tej edycji, jakże ważnej nie tylko dla polskiej mediewistyki.
Tomasz Jurek
(Poznań)

Andrzej W a ł k ó w s k i , Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII w.,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra-Wrocław 1996, ss. 424 + 18 tab. + 4 nieliczb.
Andrzej Wałkówski, wychowanek wrocławskiej szkoły dyplomatycznej, jest autorem dwóch monografii o kancelariach
książąt śląskich, występował następnie na wielu sesjach naukowych, prezentując na nich wyniki swych badań nad pismem
różnych klasztorów śląskich. Teraz otrzymujemy obszerną pracę, która stać się ma syntezą dotychczasowych dokonań
Autora w tej dziedzinie.
Rzecz wpisuje się w wielką dyskusję na temat roli cywilizacyjnej zakonu cystersów na ziemiach słowiańskich. Opracowanie wpływu cystersów na rozwój (czy może nawet narodziny) polskiej dyplomatyki od dawna było pilnym postulatem
badawczym. Od dawna zdawano też sobie sprawę, że rzecz nie jest łatwa — ze względu na wielką liczbę zachowanych
dokumentów cysterskich, potrzebę uwzględnienia także innych zabytków piśmiennictwa, a wreszcie wobec konieczności
ujęcia tematu na niezwykle szerokim tle porównawczym. Centralistyczna struktura zakonu powodowała bowiem, że obserwowane na naszych ziemiach zjawiska muszą mieć prawzory w macierzystych domach na Zachodzie i odpowiedniki w całej
Europie. Przestraszony jakby tymi trudnościami, Autor postawił sobie nader ograniczone cele. Zrozumieć można, że
ograniczył się do wybranej grupy klasztorów — za przedmiot obrał spuściznę najważniejszych opactw śląskich, wywodzących się z macierzy w turynskiej Pforte: Lubiąża, Henrykowa, Kamieńca i Krzeszowa, tudzież żeńskiej Trzebnicy (od samego początku pozostającej pod przemożnym wpływem Lubiąża). Szkoda natomiast, że zawęził bardzo kwestionariusz badawczy. Celem pracy jest bowiem, jak deklaruje się na wstępie (s. 15), tylko „poznanie zasad działania skryptoriów",
w pierwszym rzędzie zaś stwierdzenie w nich ewentualnego podziału pracy i zadań. To bardzo ograniczone postawienie problemu, niewspółmierne do potężnych rozmiarów dzieła. Żałować należy, że nie znalazło się w nim miejsce na wyczerpujące
omówienie oddziaływania cystersów na działalność dyplomatyczną innych ośrodków — kancelarii książęcych, biskupich,
wystawców prywatnych.
A. Wałkówskiego tłumaczyć może przyjęta metoda badawcza. Zdawał sobie sprawę, że dla interesującego go problemu organizacji skryptoriów brakuje bezpośrednich informacji źródłowych. Podkreśla to wielokrotnie — zresztą w formie
bardzo niezręcznej: zdanie „nie mamy żadnych danych o wewnętrznej strukturze skryptorium" zabawnie wygląda w sąsiedztwie dokładnego opisu tejże struktury. Autor mianowicie brak „danych źródłowych" próbował nadrobić gromadzeniem wyników drobiazgowych analiz dyplomatycznych, kodykologicznych i (zwłaszcza) paleograficznych. A. Wałkówski
ustala mianowicie redaktorów i pisarzy poszczególnych dokumentów klasztornych, identyfikuje ręce pisarzy kodeksów,
a na podstawie tego materiału wyciąga wnioski o organizacji pracy w skryptorium. Metoda ta znajduje odbicie w konstrukcji pracy. Składa się ona z siedmiu rozdziałów, poświęconych kolejno: 1. prezentacji klasztorów (s. 27-36), 2. ich spuścizny
dokumentowej (s. 37-79) i 3. kodeksowej (s. 80-122), następnie właściwej analizie dokumentów pod względem 4. formularza (s. 123-178), 5. dyktatu (s. 179-222) oraz 6. pisma (wraz z pismem kodeksów, s. 223-329), wreszcie zaś 7. „organizacji
skryptoriów" (s. 330-400). Rozdział ostatni stanowi więc w istocie trzon pracy. Kompozycja ta wydaje się na pierwszy rzut
oka przejrzysta. W realizacji okazała się jednak mało funkcjonalna. Sztuczne jest rozbicie rozdziałów o formularzu i dyktacie dokumentów. Każdy klasztor omawiany jest w kilku różnych miejscach, co zaciera cechy mu właściwe. Plagą książki są

