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T. 13: Le carte del  Capitolo  della  Cattedrale  di  Verona,  t. 1 (1101-1151), a cura di Emanuela Lanza , saggi introduttivi 
di Andrea C a s t a g n e t t i e Ezio B a r b i e r i, Roma 1998, ss. LX + 320 + 4 tab. 

Omawiany tom zawiera wydanie dwunastowiecznych dokumentów z Archiwum kapituły katedry NMP w Weronie. 
Obejmuje dyplomy z lat 1101-1151 i stanowi pierwszą  część planowanego cyklu. W Archiwum znajduje się obecnie ponad 
10 tys. dokumentów pergaminowych, z których najstarsze datowane są  na pierwsze lata VIII w. Zbiór ten należy do najbar-
dziej interesujących  wśród północnowłoskich zespołów archiwalnych wytworzonych przez instytucje kościelne. Część, głównie 
najstarszych dokumentów ze zbiorów archiwum, została opublikowane przez V. Fainellego w Codice  diplomatico  veronese, 
t. 1-2, Venezia 1940-1963. 

Swój rozkwit materialny i duchowy kapituła werońska zawdzięczała działalności kilku wybitnych osobowości pierwszej 
połowy XII w., przede wszystkim Tebalda, archiprezbitera, a następnie biskupa Werony. Jego aktywność w zakresie rewin-
dykacji dóbr kapitulnych i poprawy ich organizacji zaowocowała wydaniem dziesiątków  dokumentów, ilustrujących  powią-
zania łączące  kapitułę werońską  z życiem politycznym i gospodarczym miasta. Stanowią  one zasadniczą  część aktów publi-
kowanych w omawianym tomie. Najliczniej reprezentowane są  archiwalia związane  z organizacją  i zarządem  włości kapitu-
ły werońskiej — akty kupna-sprzedaży, donacje, lokacje, testamenty i akty inwestytury lenników kapituły oraz różnego typu 
kontrakty dzierżawne (w tym nowe formy,  tzw. investiturae  adfictum,  które zastąpiły  tradycyjne libella),  inwentarze itp. 

Do szczególnie interesujących  należą  akta powstałe w toku procesów o prawa własności do gruntów lub rewindykację 
uprawnień zwierzchnich i jurysdykcji nad ludnością  zależną,  w tym związane  z wieloletnimi sporami między biskupem 
Werony i kanonikami o bezprawne dysponowanie majątkiem  kapitulnym. Dostarczają  one informacji  na temat roli, jaką 
zgromadzenie kanoników, złożone przecież w wielkiej części z przedstawicieli najmożniejszych rodów z Werony i okolic, 
odgrywało w rywalizacji o wpływy i władzę w mieście. Stosunki między kapitułą  i jej wasalami ilustrują  dokumenty związa-
ne z obradami zgromadzenia wasali (curia  vassalorum),  dotyczące  regulacji wzajemnych zobowiązań. 

Pod względem edytorskim Le carte opracowane zostały starannie. Edycja poprzedzona została trzyczęściowym wstę-
pem, w którym znalazło się m.in. studium na temat dziejów kapituły autorstwa A. Castagnettiego, jednego z najwybitniej-
szych badaczy dziejów Werony. 

Aneta Pieniądz-Skrzypczak 
(Warszawa) 

Encyklopedia  katolicka,  t. 7 Ignoratio  elenchii  —Jędrzejów,  red. Stanisław Wi e l g u s, Jerzy 
D u c h n i e w s k i , Mirosław D a n i l u k i in., Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, Lublin 1997, ss. VIII, kolumn 1456. 

Encyklopedia  katolicka  — przedsięwzięcie edytorskie o doniosłym znaczeniu dla polskiej kultury i nauki, której pierw-
szy tom ukazał się w 1973 r., zbliża się do swego alfabetycznego  półmetka. Ostatnio wydany tom — siódmy — obejmuje 
hasła na litery I i J, od terminu logicznego Ignoratio  elenchii do nazwy miejscowości Jędrzejów.  Swoją  objętością  jest on 
podobny do poprzednich sześciu woluminów, zawiera — jak można się doliczyć — około półtora tysiąca  haseł. Zachowuje 
także typowy dla całej Encyklopedii  zakres tematyczny i opracowanie leksykograficzne. 

Szczególną  zaletą  Encyklopedii  jest jej interdyscyplinarny charakter, który powoduje, że ma ona szerokie grono od-
biorców. Ze zrozumiałych względów bogato w niej jest reprezentowana problematyka historyczna od starożytności do 
współczesności, stąd  też od samego początku  swego istnienia jest ona bardzo przydatna historykom, i to różnej specjalno-
ści. Po zakończeniu jej wydawania przyjdzie zapewne czas na całościowe oceny dokonywane z punktu widzenia poszczegól-
nych nauk, w tym miejscu warto bliżej przyjrzeć się jedynie części haseł ostatnio wydanego tomu, które mieszczą  się 
w ramach źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. 

Z satysfakcją  trzeba odnotować fakt,  że podobnie jak w poprzednich, tak i w tym tomie znajduje się grupa haseł o tej 
tematyce. Chociaż litery I i J nie należą  do najbogatszych w interesującą  nas terminologię, i tak w sumie można się doliczyć 
blisko 30 opracowań na ten temat. Zostały one napisane przez różnych autorów, w większości specjalizujących  się w danej 
dyscyplinie, stąd  też gwarantujących  kompetentne opracowanie. Z obszerniejszego katalogu nauk pomocniczych historii 
w tomie tym występują  hasła z zakresu archeologii prawnej (infuła,  insygnia, jabłko),  chronologii (indykcja),  epigrafiki 
(inskrypcja),  genealogii (imię),  bibliologii (indeks  ksiąg  zakazanych,  inkunabuły),  kodykologii (iluminacja,  inicjał),  ikono-
grafii  (ikonografia,  ikonologia),  krytyki tekstu (interpolacja)  i kultury literackiej (incipit,  introit,  itinerarium,  a także kilkana-
ście zabytków średniowiecznej oraz wczesnonowożytnej hymnologii kościelnej i religijnej). Wymieniono tu tylko dyscypli-
ny, które mają  hasła samodzielne, ale przecież problemy źródłoznawstwa są  obecne w wielu innych miejscach Encyklopedii, 
jako element ogólniejszych haseł historycznych. Do nich przede wszystkim należą  szczególnie liczne opracowania biogra-
ficzne,  a także geograficzno-historyczne,  historyczno-literackie i z zakresu historii sztuki. Dla przykładu w haśle Jasna 
Góra znajdują  się paragrafy  dotyczące  klasztornego archiwum, skarbca i biblioteki. 

Wydaje się, że zestaw haseł z interesującej  nas tematyki został starannie i w miarę wyczerpująco  dobrany. Nie ma 
w nim terminów drugorzędnych lub wręcz nieistotnych, wszystkie one są  niezbędne dla objaśnienia zjawisk występujących 
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na obszarze kultury kościelnej i religijnej. Można natomiast zastanawiać się nad ich kompletnością.  W wydawnictwie typu 
informacyjnego  zawsze istnieje pokusa do poszerzania zakresu haseł, ale ograniczając  tutaj tę naturalną  skłonność, należy 
zwrócić uwagę na możliwe, choć zupełnie nieliczne uzupełnienia wynikające  z funkcjonalnych  założeń Encyklopedii.  Zabra-
kło więc w niej dwóch terminów występujących  także na gruncie dyplomatyki kościelnej: intytulacja  i instrument  notarialny. 
Z zakresu chronologii objaśnienia, a przynajmniej odniesienia do ogólniejszego hasła, wymagałby termin iudicium,  stoso-
wany na oznaczenie astrologicznych prognoz, stanowiących  zasadniczy element dawnych kalendarzy. W kontekście haseł 
dotyczących  zdobnictwa średniowiecznych rękopisów odczuwa się nieobecność terminu ilustracja  książkowa,  w którym 
zaprezentowanoby formy  i techniki zdobnictwa druków. To samo można powiedzieć o terminie paleograficznym  — italika, 
tym bardziej że pominięto ogólniejsze hasło humanistyczne pismo, przy zamieszczeniu w tomie V jego odpowiednika — 
gotyckie  pismo. Ta sytuacja wykracza jednak poza recenzowany tom, ale zwraca uwagę na pewną  niekonsekwencję w dobo-
rze haseł. Niemniej nieliczne przykłady postulowanych uzupełnień potwierdzają  wcześniejszą  opinię o starannie dobranym 
zespole haseł z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii. 

Z haseł ogólnych, dotyczących  charakterystyki poszczególnych dyscyplin, w Encyklopedii  znalazły się tylko dwa: ikono-
grafia  i ikonologia  (oba pióra Ryszarda Kasperowicza). Czytelnik może w nich znaleźć przejrzyste omówienie historii tych 
dyscyplin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących  określania przedmiotu i metod badań dzieł sztuki. Autor, 
opisując  ikonografię,  słusznie zauważył, że jest też ona „dyscypliną  pomocniczą  historii, w której przedstawienie artyst. 
traktuje się jako źródło historyczne" (kol. 11). Szkoda, że ten wątek  nie znalazł nieco szerszego potraktowania, jako 
zjawisko adaptowania metod właściwych historii sztuki na inne dziedziny badań historycznych. Rozumiejąc  ograniczenia 
wynikające  z charakteru wydawnictwa, może dla zaznaczenia tego trendu przydałoby się chociaż w bibliografii  zacytować 
ważniejsze polskie prace na ten temat (m.in. Krzysztofa  M. Kowalskiego: Polskie  źródła  ikonograficzne  XVII  wieku.  Warsza-
wa 1988 i Zenona Piecha, Czy ikonografia  historyczna powinna być nauka pomocniczą historii?, w: Tradycje  i perspektywy 
nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 119-141). 

Pozostałe hasła są  już szczegółowymi terminami i pojęciami z zakresu poszczególnych dyscyplin. Z reguły zostały one 
opracowane z dużą  dbałością  o bogactwo i rzeczowość podawanych informacji  o charakterze ogólnym, z dobrze dobranymi 
przykładami (zob. np. indykcja,  inkunabuły,  inskrypcja,  itinerarium).  Historyk może natomiast odczuwać pewien niedosta-
tek po przeczytaniu hasła imię w części dotyczącej  Polski i innych krajów chrześcijańskich. Nadmiar przykładów przy braku 
scharakteryzowania typowych zjawisk historycznych nie pozwala wyrobić sobie dokładnego wyobrażenia o znaczeniu tego 
pojęcia. Pominięto w nim omówienie systemu antroponimicznego u Słowian, który funkcjonował  jeszcze przez długi czas 
w Polsce średniowiecznej. Przy tej okazji przydałaby się informacja  o tzw. złotej bulii języka polskiego z 1136 r. wystawio-
nej w kancelarii papieskiej. Trudno też dowiedzieć się o roli imienia jako źródła w badaniach historycznych (genealogicznych). 

Wszystkie hasła w Encyklopedii,  w tym także te tutaj omawiane, zakończone są  bibliografią  załącznikową,  która w za-
myśle wydawców powinna przynosić podstawową  informację  o piśmiennictwie na dany temat. Prawie zawsze jest ona 
wyborem dokonywanym przez autora hasła ze znacznie bogatszej literatury, niemniej, a może właśnie dlatego, należy 
zadbać o jej właściwy zestaw. Nie powinno obok prac klasycznych zabraknąć  pozycji najświeższych, dzięki którym można 
będzie zorientować się w najnowszych badaniach, i przy ich pomocy dotrzeć także do starszej literatury. Warto więc 
zwrócić uwagę na dwa miejsca bliskie naszym zainteresowaniom, gdzie ten warunek nie został spełniony. W bibliografii 
dotyczącej  Stanisława Iłowskiego zabrakło pracy Ignacego Lewandowskiego (Traktat  Polaka  Stanisława  Iłowskiego  o histo-
rii jako nauce, „Historyka" 6, 1976), zaś w przypadku biogramu Janka z Czarnkowa ważnych artykułów Janusza Bieniaka 
(Fragment  1333-1341 w twórczości dziejopisarskiej  Janka  z Czarnkowa,  Zap. Hist. 48, 1983, s. 5-29; 49, 1984, s. 5-30) i Je-
rzego Łojki (Przyczynki  do  życiorysu Janka  z Czarnkowa,  Rocz. Hist. 46, 1980, s. 133-140). Przykłady te, nawet w sytuacji 
pewnej swobody i konieczności wyboru bibliografii,  mogą  wskazywać na potrzebę szczególnej uwagi autorów na ten prob-
lem, zwłaszcza jeżeli ma ona spełnić swoje funkcje  informacyjne. 

Poczynione tu uwagi mają  często charakter recenzenckich drobiazgów. Niemniej może będą  miały one jakieś znacze-
nie dla nadania Encyklopedii  jeszcze lepszego kształtu, na jaki zasługuje każde pomnikowe dzieło. 

Piotr Dymmel 
(Lublin) 

Pomocné  vedy  historické  a jejich m^sto mezi historickymi  obory, red. Ivan H l a v a c e k, Zdenek 
H o j d a, Praha 1997, ss. 192 (Acta Universitatis Carolinae Philosophica et historica 1 — 
1996. Z pomocnych ved historickych XIII). 

Tom zawiera teksty 18 referatów  wygłoszonych podczas konferencji  historyków czeskich, słowackich, polskich i nie-
mieckich, odbytej w Pradze 23-24 listopada 1995 r. Tematyka poszczególnych studiów jest różnorodna, podobnie jak duże 
jest zróżnicowanie samych nauk pomocniczych historii. Różny też jest poziom szczegółowości prezentowanych rozważań 
— od refleksji  metodologicznej ogarniającej  wszystkie nauki pomocnicze po szczegółowe studia monograficzne  z zakresu 
ich poszczególnych dyscyplin. 


