Arykuły recenzyjne i recenzje

na cztery części J. E. Sayers przedstawiła: 1° obecne miejsca przechowywania dokumentów w 53 państwowych i prywatnych
zbiorach archiwalnych i bibliotecznych z Public Record Office w Kew na czele (639 pozycji); 2° przetrwałe dokumenty
papieskie w historycznych archiwach odbiorców; 3° krytyczne omówienie zawartego w tym tomie materiału dyplomatycznego z typologią opartą na dualistycznym podziale między privilegia a litterae, w ostatnim przypadku z wyodrębnieniem trzech
dalszych kategorii: litterae sollemnes (bulle), litterae gratiosae, litterae de iustitia (mandaty); oczywiście najrzadszym, bo
i najbardziej pracochłonnym oraz najdroższym typem są privilegia, przetrwałe zaledwie w 20 egzemplarzach z lat 1202-1303 (s. LXII-LXIV); 4° analizę bardzo licznych znaków kancelaryjnych, pozostawionych na dokumentach przez skrybów
(pisarzy), taksatorów, dystrybutorów i innych. Regesty (Calendar, s. 1-483 nr 1-1055), opracowane w języku angielskim,
obejmują 1077 dokumentów papieskich (s. XXIX). Z tej liczby 41 znanych jest w dwóch, 3 w trzech, 2 w czterech, oraz 2
w aż pięciu egzemplarzach. Po regestach dodano: App. I — formularz privilegium «Religiosam vitam eligentibus» i «Quotiens a nobis» oraz mandatu 'Ea que de bonis'; App. II — alfabetyczny wykaz skrybów (pisarzy); App. III A — zestawienie
znaków taksatorów i dystrybutorów; App. III B — rejestr znaków występujących w lewym górnym rogu dokumentów
(zwykle w związku z wystawieniem więcej niż jednego egzemplarza; dystrybucją litterae przez skrybę, bądź z interwencją
wicekanclerza); App. IV A — rejestr znaków występujących w lewym górnym rogu na odwrocie dokumentów (zapewne
skolacjonowania lub znaki notariuszy), App. IV B — w prawym górnym rogu dokumentów (przypuszczalnie ekspedycji lub
kontroli czystopisu); App. V — alfabetyczny wykaz prokuratorów i ich zleceniodawców (employers); App. VI — podobizny
81 wyrysowanych na dokumentach symboli od najprostszego znaku krzyża po quasi-ludzkie wyobrażenie; App. VII —
papieskie litterae w English Royal Archive, czyli regestracja w księgach (Liber magnus i liber novus) oraz w inwentarzu
biskupa Stapleton z 1323 r. To pod każdym względem wzorowe wydawnictwo zamyka obszerna, wielojęzyczna bibliografia
(s. 609-620), indeks incipitów (s. 621-628) oraz indeks podstawowy, obejmujący nazwy geograficzne, osoby i instytucje
(s. 629-678).
Angielski korpus oryginalnych dokumentów papieskich z lat 1198-1417 w opracowaniu J. E. Sayers i P. N. R. Zutschi'ego (z łacińskojęzycznymi regestami) może budzić uczucie zazdrości. Nasuwa przy tym smutną refleksję, że w polskiej
mediewistyce publikuje się po 1989 r. bardzo dużo, śmiałbym powiedzieć nawet za dużo i za szybko (lekkomyślne wprowadzanie do obiegu naukowego książek z prac magisterskich!), gdy zarazem odczuwalny jest brak podstawowych pomocy,
których przygotowanie wymagałoby czasu oraz zorganizowanego wysiłku. Mimo wszystko chciałbym się tutaj upomnieć
o udział polskiej historiografii w projekcie Censimento, czy chociażby nie poprzestanie na złożeniu akcesu do samodzielnego opracowania Polonia Pontificia (papieskie dokumenty sprzed 1198 r.) 8 .
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Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinea, bearb. v. Hans Martin
S c h a l l e r unter Mitarbeit v. Bernhard V o g e l (Monumenta Germaniae Historica,
Hilfsmittel 18), Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2002, ss. XLVI, 584.
Do najpopularniejszych formularzy listów w średniowieczu bez wątpienia zalicza się tzw. zbiór listów Piotra de Vinea,
błędnie nazywanego Vineis (t 1249), wielkiego sędziego nadwornego, protonotariusza Królestwa Sycylii i logotety Fryderyka II 1 . Zbiór ten jest arcyważnym źródłem do dziejów panowania cesarza Fryderyka II (1194-1250) oraz jego synów
Konrada IV (1228-1254) i Manfreda (1232-1266), jak również wyznacza przysłowiowe non plus ultra w zakresie kunsztu
pisarskiego oraz retoryki, naśladowanym później przez kolejne pokolenia aż po schyłek średniowiecza. Stąd bierze się duża
liczba kopii w jakich przetrwał on do obecnych czasów. Wydawany był dotychczas trzykrotnie przez Johannesa Setzera
(1529), Simona Scharda (1566) oraz Johannesa Rudolphusa Iselina (17402). Paradoksalnie wymogi stawiane nowoczesnemu edytorstwu średniowiecznych źródeł zahamowały możliwości jego krytycznego wydania w niezbyt odległej przyszłości3.
8
Zob. Bericht über die Tätigkeit der Pius-Stiftung für Papsturkundenforschung im Jahre 1998/1999, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters" 56, 2000, s. 835 (także: http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/geschichte/mittelalter/pius.htm).
1
Por. J. L. A. Huillard-Bréholles, Vie et correspondance de Pier de la Vigne, ministre de l'empereur Frédéric II, avec une étude sur le mouvement
réformiste au XIIIe siècle, Paris 1865 (przedruk Aalen 1966); E. Kantorowicz, Petrus de Vinea in England, „Mitteilungen des Österreichischen Instituts
für Geschichtsforschung" 51, 1937, s. 43-88 (przedruk, w: tenże, Selected Studies, Locust Valley, New York 1965, s. 213-246); H. M. Schaller, Della
Vigna, Pietro, w: Dizionario biografico degli Italiani, t. 37, Roma 1989, szp. 776-784; tenże, Petrus de Vinea, w: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6,
Stuttgart-Weimar 1999, szp. 1987-1988 (w cytowanych pracach dalsza literatura). Na uwagę zasługują także eseje włoskich historyków F. Delle Donne
oraz F. Detti, opublikowane w Internecie (http://www.stupormundi.it/special.htm).
2
Petrus de Vinea Friderici II. Imperatoris epistulae, ed. J. R. Iselius mit einer Einführung v. H. M. Schaller, Bd. I-II, Hildesheim 1991 (przedruk
anastatyczny). Por. F. Delle Donne, L'epistolario di Pier della Vigna. Aproposito di una recente ristampa, „Bollettino di studi latini" 22,1992, s. 317-324
(także: http://space. tin. it/clubnet/fudelle/iselius. htm).
Por. próbę, przeprowadzoną na podstawie wyselekcjonowanych 36 rękopisów, w F. Baethgen, Dante und Petrus de Vinea. Eine kritische Studie,
„Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften", Philosophisch-historische Klasse 1955, H. 3, s. 40^-9, nr 1^. Nb. w bardziej dostępnym
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Kamieniem milowym na tej drodze jest opus vitae Hansa Martina Schallera, najwybitniejszego znawcy ostatnich Staufów4.
Jak wynika ze słowa wstępnego prof. Schallera (s. V-VIII) przygotowanie wykazu rękopisów z pomocą kompetentnych
współpracowników (zwłaszcza Rudolfa M. Kloosa) zajęło w dobrze zorganizowanych badaniach niemieckich dokładnie
50 lat!
Zasięg kwerendy budzi jednocześnie podziw i zdumienie. Przekonuje o tym już lektura obszernego spisu wielojęzycznej literatury (s. XXI-XLVI). Następujący po nim zasadniczy wykaz rękopisów według miejsca ich obecnego przechowywania, przynosi opis 246 jednostek. Prym wśród największej liczby przechowywanych rękopisów wiodą Bibliothèque Nationale w Paryżu (28 rękopisów), Biblioteca Apostolica Vaticana (23 rękopisy), Bayerische Staatsbibliotek w Monachium (18 rękopisów), Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu (15 rękopisów). Pojedyńcze rękopisy odnalazł prof. Schaller
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Baltimore, Bloomington, Clevland, New Haven), aw Europie w archiwach
i bibliotekach na obszarze między Toledo w Hiszpanii a Lwowem na Ukrainie oraz Palermo we Włoszech a Uppsalą
w Szwecji. Z przeprowadzonego przez mnie podliczenia wynika, że jest to dokładnie 100 archiwów i bibliotek z 15 państw!
Nie znam innego tego rodzaju źródła, dla którego kwerenda przyniosłaby aż tak obfity rezultat.
Z wykazu wynika, że w Polsce rękopisy epistolariusza Piotra de Vinea są przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej
(rkps 439; 440; 679; 2053; „depozyt Grüssau", do 1945 r.: Berlin, Preußische Staatsbibliothek, Lat. 4° 573) oraz wrocławskiej Bibliotece Uniwersyteckiej (Cod. Mil. II 150; I Q 102; IV. fol. 102; R 264; R 342). Zważywszy na treść pomieszczonych w zbiorze listów jest to liczba wcale pokaźna na tle innych europejskich bibliotek. Jeśli chodzi o Kraków, to cytowane
rękopisy pochodzą przeważnie z początków XV w. i mają chyba bezpośredni związek z kancelarią królewską, a na pewno
z uniwersytetem, czyli z ośrodkami kultury umysłowej w czasach Władysława Jagiełły i jego następców. W historiografii
polskiej jedynym śladem zainteresowania nimi jest próba przypisania rękopisu BJ nr 440 konkretnej osobie. Stanisław
Kuraś uznał za jego właściciela podkanclerzego Mikołaja Trąbę, czemu dość stanowczo sprzeciwiła się Grażyna Klimecka,
wskazując na brak konkretnych dowodów (zapisek proweniencyjnych) na potwierdzenie tej pociągającej hipotezy. Po
bliższym przyjrzeniu się kodeksowi, uznała, że został on sporządzony w Krakowie. Przypuszczalnie miał go przygotować magister sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego Marcin z Obornik w oparciu o przywieziony do Polski z zagranicznej podróży Mikołaja Trąby jakiś egzemplarz dzieła Piotra de Vinea (to już zupełna dowolność rozumowania)5.
Badaczka ta wprowadziła ponadto do obiegu naukowego pełniejszy rękopis dzieła Piotra de Vinea (BJ nr 4396). Z pozostawionych w nim zapisek proweniencyjnych wynika, że kodeks początkowo stanowił własność kanonika włocławskiego Piotra
Węgrzyna, a następnie doktora medycyny Andrzeja Grzymały, który ofiarował go pro libraria Universitatis Studii Cracoviensis1. Oczywiście rezultaty tych marginalnych dociekań w omawianym wykazie nie zostały uwzględnione.
Po opisie rękopisów podano w skorowidzach kopistów (s. 459) dawne miejsca przechowywania rękopisów w bibliotekach (s. 461-463), oraz w rękach prywatnych (s. 465-467) zbiory listów innych autorów i redaktorów (s. 469-470), wreszcie
incipity (s. 471-584).
Podczas drugiego spotkania niemiecko-polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł (Berlin 9-10 XI 2001),
uczestnicy zastanawiali się w dyskusji nad referatem dr. Bernharda Vogla z Erlangen (Die Briefsammlung des Petrus de
Vinea und ihres handschriftliche Überlieferung) nad możliwościami edycji krytycznej epistolariusza Piotra de Vinea. Były
one jednak dalekie od jednoznacznych konkluzji. Trafnym drogowskazem metodycznym może być tutaj stanowisko śp.
prof. Brygidy Kürbis, że „w wypadkach, gdy zachowane egzemplarze zbyt są odległe od archetypu lub oryginału, rekonstrukcja jest ryzykowna. Podstawę dla tekstu stanowić wtedy winien jeden rękopis, i to ten, który przekazał tekst o najstarszej tradycji. Wszystkie inne rękopisy dostarczają lekcji kontrolnych. Ustalanie tekstu-syntezy na podstawie wszystkich
egzemplarzy nie jest wskazane"8. Niezależnie jak potoczą się dalej losy krytycznej edycji tzw. zbioru listów Piotra de Vinea,
to opublikowane w serii „Pomoce" Monumenta Germaniae Historica opracowanie prof. Schallera, oceniam jako magnum
bonum.
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przedruku, aneks źródłowy został opuszczony bez podania informacji o jego istnieniu w pierwodruku (!), zob. F. Baethgen, Mediaevalia. Aufsätze,
Nachrufe, Besprechungen, Teil II (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 17/II), Stuttgart 1960, s. 413-441.
4
Zob. W. Koch, Hans Martin Schaller, Ein Leben im Dienste der Forschungen über Kaiser Friedrich II. (Laudatio), w: Das Staunen der Welt. Kaiser
Friedrich II. von Hohenstaufen 1194-1250 (Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst, 15), Göppingen 1996, s. 120-126. Bibliografię publikacji
H. M. Schallera zestawiono w: tenże, Stauferzeit. Ausgewählte Aufsätze (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, 38), Hannover 1993, s. 603-609.
Zob. też recenzje i omówienia z artykułów H. M. Schallera, ogłaszane w St. Źródł. 6, 1961, s. 179-180 (z opuszczeniem nazwiska!); 10, 1965, s. 214-215; 21,1976, s. 211.
5
Por. S. Kuraś, Przywileje prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Wrocław 1971, s. 30, przyp. 25; G. Klimecka, Formularz
ciechanowski. Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich, Warszawa 1997, s. 26-29.
6
Szczegółowy opis J. Zathey'a w Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. II,
Wratislaviae 1982, s. 327-336.
7
G. Klimecka, Formularz, s. 28.
8
B. K^bisówna, Osiągnięcia i postulaty w zakresie metodyki wydawania źródeł historycznych, St. Źródł. 1,1957, s. 78 i passim.

