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minowanych, jakie biblioteka opactwa posiadała w XI i XII w. 
Znajdują  się zatem w nim kodeksy powstałe w skryptorium 
opactwa przechowywane w Ministerialbibliothek (jest ich więk-
szość) oraz w innych zbiorach (w Zurichu, Budapeszcie, Stut-
tgarcie oraz w Staatsarchiv w Schaffhausen,  s. 63-68), a także 
niewielka grupa (s. 69-77) kodeksów przechowywanych obec-
nie w Ministerialbibliothek, ale wyprodukowanych poza opac-
twem benedyktynów z Schaffhausen. 

Oba katalogi opracowane zostały według obowiązujących 
współcześnie zasad i zaopatrzone zostały we wszystkie niezbęd-
ne konkordancje i indeksy. 

M.D. 

Jerzy Nalepa, Granice  Polski  najdawniejszej,  t. 1: 
Granica  zachodnia:  część  południowa  (Rozprawy Wy-
działu Historyczno-Filozoficznego  PAU, 68), Kra-
ków 1996, ss. 319, mapy. Zsfg. 

Wybitny językoznawca podjął  się próby zrekonstruowania 
pierwotnej granicy wpływów polskich i niemieckich między Ślą-
skiem a Łużycami, dokonując  przy okazji nowych ustaleń doty-
czących  podziałów plemiennych oraz przynależności państwo-
wej i kościelnej w X i XI w. ziem położonych nad górną  i dolną 
Nysą  Łużycką.  W pierwszej części rozważań autor zajął  się ob-
szarem nad górną  Nysą,  w tym zwłaszcza krainą  Zagozd, odpo-
wiadającą  w przybliżeniu dzisiejszej Ziemi Żytawskiej oraz te-
rytorium plemiennym Bieżuńczan z centrum w Bieżuńcu pod 
Zgorzelcem, odpowiadającym  w przybliżeniu obecnej Ziemi Zgo-
rzeleckiej. Ziemie te uznaje autor za pierwotnie związane  z Pol-
ską.  Podobnie było z obszarem nad dolną  Nysą  Łużycką,  w tym 
z terytorium plemienia Niszan, odpowiadającemu  w przybliże-
niu obecnej Ziemi Gubińskiej. Temu zagadnieniu poświęcona 
jest druga część pracy, dotycząca  sytuacji plemiennej i państwo-
wo-kościelnej między Polską  a Łużycami Dolnymi. 

Według autora ziemie nad Nysą  Łużycką  od samego po-
czątku  istnienia państwa polskiego włączone  zostały w obręb 
polskiej wspólnoty etnicznej i językowej. Pierwotna linia gra-
niczna (X/XI w.) przebiegała tu działem wodnym między Ny-
są  Łużycką  a Sprewą.  Jeszcze w 968 r. biskupstwo miśnieńskie 
sięgało w kierunku wschodnim zaledwie ok. 20 km poza Ła-
bę, opierając  się o zachodni dział wodny Czarnej Elstery. Prze-
sunięcie wschodniej granicy tego biskupstwa na Kwisę i dolny 
Bóbr było pochodną  ekspansji margrabiów miśnieńskich doko-
nywaną  kosztem ziem związanych  z Polską  lub do niej należą-
cych: Łużyc, Milska, zaodrzańskiej części ziemi Lubuskiej (Zie-
mi Gubińskiej) i zachodniego Śląska  (Ziem Żytawskiej i Zgo-
rzeleckiej). 

M.  D. 

Early  Christianity  in Central  and East Europe, ed. 
Przemysław U r b a ń c z y k (Congress of  Commis-
sion Internationale d'Histoire Ecclésiastique Com-
parée, Lublin 2-6 September 1996, Christianity in 
Central and East Europe and its Relations with the 

West and the East, red. Jerzy Kłoczowski), Semper, 
Warszawa 1997, ss. 202. 

Tom rozpoczynają  syntetyczne spojrzenia na nowe nabytki 
chrześcijaństwa uzyskane ok. 1000 r. w Europie Środkowej z punktu 
widzenia Kościoła zachodniego (Aleksander Gieysztor) i Bizan-
cjum (Jean-Claude Cheynet). Pozostałe prace poświęcone są 
chrystianizacji Europy Środkowej, Południowej i Północnej. Rolę 
Iroszkotów i ich wpływów w tym procesie ukazał John Blair. 
P. Urbańczyk zajął  się znaczeniem chrystianizacji dla społe-
czeństw pogańskich. Cmentarzyska szkieletowe jako wskaźnik 
postępów chrystianizacji omówiła Helena Zoll-Adamikowa. 
Z kolei Marco Mostert, na przykładzie Utrechtu, wskazał na 
rolę źródeł hagiograficznych  w poznaniu procesów chrystiani-
zacyjnych. 

Kolejni autorzy zajęli się chrystianizacją  Kroacji (IIvica 
Tomlejnovic), Bułgarii (Tadeusz Wasilewski), Węgrów i Węgier 
(Marianne Saghy, Istvan Baan, Adam Somorjai), Wielkich Mo-
raw (Krzysztof  Polek i Jan Steinhübel), Słowacji (Dusan Caplo-
vic), Polski (Zofia  Kurnatowska), Słowian Połabskich (Chris-
tian Lübke), Szwedów (Władysław Duczko) oraz Rusi (Svetla-
na Guzenko i Nidia Nikitenko). Trzy prace poświęcone zostały 
wybitnym postaciom związanym  z chrystianizacją  Europy Środ-
kowej: św. Wojciechowi/Adalbertowi (P. Urbańczyk), Brunono-
wi z Kwerfurtu  (Friedrich Lotter) oraz księżniczkom czeskim, 
polskim i ruskim: św. Ludmile, Dobrawie i św. Oldze (Martin 
Homza). 

M.  D. 

Ibrahim  ibn Yacqub  at-Turtushi:  Christianity,  Islam 
and Judaism  Meet  in East-Central  Europe, c. 800-
-1300 A. D. Proceedings  of  the International  Colloquy 
25-29 April  1994, Ed. by Petr Carvât, Jin Pro-
s p e c ky, Praha 1996, ss. 219, 24 tabl. 

Czytelnika, który szukałby w tej pożytecznej pracy pogłę-
bionych studiów nad tak znaną  relacją  Ibrahima z jego podróży 
do Europy Środkowej spotka zawód. Zagadnieniu temu po-
święcone są  tylko trzy przyczynki. Autor pierwszego z nich, Lu-
bos Kropacek (Ibrahim  ibn Yacqub  [In  memory of  Dr. Ivan 
Hrbek],  52-64) omówił badania nad Ibrahimem prowadzone 
w latach 1951-1983 przez czeskiego orientalistę Ivana Hrbeka. 
Autorzy drugiego, Jarmila Cihakova i Jan Zavrel (Das  Itinerar 
Ibrahim  ibn Jakubs  und  die  neue archäologischen  Endeckungen 
auf  der  Kleinseite,  65-71) porównali relację Ibrahima o Starym 
Mieście i Małej Stranie w Pradze z rezultatami prowadzonych 
tu badań archeologicznych. Wreszcie autor trzeciego, Petr Charvat 
(^ho  are Ibrahim's  „Turks"?,  72-73) wskazał na archeologiczne 
ślady kontaktów ziem czeskich z ludami wschodu, zwłaszcza 
z Chazarami i Bułgarami wołyńskimi. Poza tym Ludvik Kalus 
krótko omówił źródła arabskie do dziejów Słowian (Sources 
arabes et persones pour l'étude  de  l'histoire  médiévale  du  monde 
slave occidental,  126-139). 

Istotne znaczenie mają  natomiast prace poświęcone kilku 
przekazom źródłowym dotyczącym  kontaktów arabsko-euro-
pejskich i kultury żydowskiej. Cenne są  dwie rozprawy na temat 
listu hiszpańskiego lekarza Hasdaya b. Śaprut (ok. 905-975) 
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do Józefa,  władcy chazarskiego (Andreas Kaplony, Routen, An-
schlussrouten,  Handelshorisonte  im Brief  von Hasday  b. Saprut 
an den  hazarischen König,  140-168 i Alexander Putik, Notes  on 
the name GBLYM  in Hasdai's  letter  to the Khagan  of  Kazaria, 
169-175). 

Problem obecność Słowian w hiszpańskiej Andaluzji w X 
i XI w., a zatem w czasach Ibrahima ibn Jakuba, omówił Ga-
briel Martinez (La  „shuc-biya" andalouse:  Les Slaves  contre les 
Arabes, 176-191). Badacz ten uważa, że zajmujący  w drugiej 
połowie XI w. jedną  czwartą  Andaluzji, stanowiący  istotną  siłę 
militarną  i polityczną  przeciwstawiającą  się afrykańskim  Berbe-
rom, książęta  Saqâliba  byli potomkami niewolników słowiań-
skich masowo osadzanych w X w. w tym rejonie, a pochodzą-
cych głównie z targów niewolniczych, odbywających  się m.in. 
w Magdeburgu i Pradze. 

Itinerarium Isaaka b. Dorbelo (t 1175?), obejmujące  Fran-
cję, Niemcy, Czechy, Morawy i Ruś, zrekonstruował na podsta-
wie jego sławnego „brewiarza z Vitry" Gérard Nahon (Isaac  b. 
Dorbelo et le „Mahzor  Vitry",  191-206). Z kolei Jirina Sedinova 
przedstawiła Life  and  language  in Bohemia as reflected  in the 
works  of  the Prague Jewish  school in the 12th and  13th centuries 
(207-216). 

Pozostałe opublikowane w zbiorze prace poświęcone są  dzie-
jom Czech oraz wpływom arabskim i orientalnymi w Europie. 
Nic nowego nie wnoszą  przeglądowe  prace poświęcone chry-
stianizacji domeny Sławnikowiców (Jarmila Justova-Princova, 
Die Christianisierung  der  Slawnikendomäne,  37-51) oraz mone-
tom czeskim do połowy XI w. (Katerina Tomkova, Bohemian 
coins in the tenth-to-twelfth  century silver hoards,  78-92) oraz 
chrystianizacji. W tej ostatniej pracy pożyteczne jest zestawie-
nie i typologia znalezisk monet (87-92). Inne prace poswięcone 
są:  motywm orientalnym w sztuce Awarów i Wielkich Moraw 
(Nad'a Profantova,  To  centra; Asia and  beyond:  Oriental  motifs 
in the applied  arts of  the late Avar and  Great Moravian  epochs 
(8th-9th  century, 14-25)), monetom arabskim w Środkowej i Pół-
nocnej Europie (Vlatimil Novak, Evidence  of  the Islamic  coins 
in early medieval  Middle  and  North  Eastern  Europe, 74-77) oraz 
szkłu arabskiemu odkrywanemu w średniowiecznych Czechach 
(Eva Cerna, Islamisches  Glas in mittelalterlichen  Böhmen, 103-106). 
Nina Bozantova zajęła się problemem Romanesque and  early 
Gothic silk  textiles  from  Czech sources (93-102) a Danièle Ian-
cu-Agou (Du  petit commerce des  épices et des  textiles  des  Juifs 
provençaux (fin  de  XVe  s.) au trafic  lainier et au marché du  drap 
des  Néophytes  aixois (débuts  XXVI  s.), 107-114) omówił późno-
średniowieczny handel tekstyliami i przyprawami prowadzony 
przez Żydów prowansalskich. Zapożyczeń terminologicznych z ję-
zyków wschodnich dotyczy praca Hany Sedinovej (Terminologie 
latine médiévale  de  minéralogie  et langues orientales,  115-125). 

M.  D. 

Joachim Ehlers , Der wundertätige  König  in der  mo-
narchischen Theorie  des  Früh-  und Hochmittelalters, 
w: Reich, Regionen und Europa in Mittelalter  und Neu-
zeit.  Festschrift  für  Peter  Moraw  (Historische For-
schungen, Bd.67), Duncker & Humblot, Berlin 2000, 
s. 3-19. 

Mogło by się wydawać, że po liczącej  już prawie 80 lat, 
a przed kilkoma laty wreszcie przetłumaczonej na język polski 

monografii  Marca Blocha, Les rois thaumaturges  (Strasbourg 
1924, tłum. polskie 1998), oraz rozprawce Franka Barlowa, The 
King's  Evil  („English Historical Review" 95,1980, s. 3-27), wszyst-
ko już zostało powiedziane na temat przypisywanej władcom 
Francji i Anglii nadprzyrodzonej mocy uzdrawiania. J. Ehlers 
wykazuje, że tak bynajmniej nie jest, że Bloch pewne pytania 
pozostawił bez odpowiedzi, niektórych kwestii w ogóle nie po-
stawił i że jego skądinąd  imponująca  konstrukcja zawiera słab-
sze punkty i nie jest wolna od pewnego socjologizującego  sche-
matyzmu (notabene  jeszcze poważniejsze zarzuty, zwłaszcza co 
się tyczy rzekomych starogermańskich (Sippen-  und  Königsheil) 
korzeni zjawiska, kieruje pod adresem P. E. Schramma (Der  König 
von Frankreich.  Das Wesen  der  Monarchie  vom 9. zum 16. Jh., 
t. 1-2, Weimar 1939, wyd. II 1960). Ehlers dąży  do uściślenia 
początków  tradycji o uzdrowieńczej mocy monarchów wymie-
nionych dwóch królestw (biografia  króla Francji Roberta II Po-
bożnego (987/996-1031) napisana pomiędzy 1031-1041 r. przez 
Helgauda z Fleury, anonimowa biografia  króla angielskiego (1042-
-1066) Edwarda Wyznawcy powstała około 1065-1067 r.), zwraca 
uwagę na zależność tradycji angielskiej od francuskiej  (a raczej 
normandzkiej) — Edward miał wykazywać wspomniany chary-
zmat in adolescentia,  cum esset in Neustria,  quae nunc Norman-
nia nuncupatur, co sepius egisse Franci  testantur,  podkreśla cał-
kowity brak tradycji tego typu w innych okresach i regionach 
(merowińskim, karolińskim, ottońskim, Sztaufów  — mimo wy-
sokiego niekiedy, jak skądinąd  wiadomo, nasilenia przekonania 
o szczególnej bliskości władcy do Boga) i zastanawia się nad 
możliwymi przyczynami ograniczenia tradycji charyzmatycznej 
do Francji i Anglii, wreszcie śledzi kontrakcję papiestwa, poczy-
nając  od listu Grzegorza VII z 15 III 1081 r. do biskupa Metzu 
(który traktuje jako bezpośrednią  odpowiedź na wspomniane 
wyżej przejawy kształtowania się tradycji we Francji i w Anglii), 
oraz ambiwalentny stosunek ludzi Kościoła aż do XIII w., kiedy 
to autorytet władców wzrósł na tyle, że nic nie stało odtąd  na 
przeszkodzie swego rodzaju oficjalnemu  uznaniu ograniczone-
go charyzmatu ozdrowieńczego „królów-cudotwórców". 

J.  S. 

Giles C o n s t a b l e , The  Place  of  the Magdeburg 
Charter  of1107/08  in the History  of  Eastern  Germany 
and of  the Crusades,  w: Vita  Religiosa  im Mittelalter. 
Festschrift  für  Kaspar  Elm zum 70.  Geburtstag.  He-
rausgegeben von Franz J. F e l t e n und Nikolaus 
J a s p e r t unter Mitarbeit von Stephanie H a a r -
l ä n d e r , Duncker & Humblot, Berlin 1999, ss. 283-
-299. 

Nie byle jaka plejada mediewistów (m.in. W. Wattenbach, 
A. Brückner, M. Tangl, H. Pirenne, H. Krabbo, P. Knoch, G. La-
buda [zob. omówienie prac dwóch ostatnich autorów St. Źródł. 
22, 1977, s. 260-261]), nie licząc  tych, którzy problem ten roz-
patrywali w ramach szerszych zagadnień wschodniej ekspansji 
niemieckiej w średniowieczu, dziejów Słowiańszczyzny połabskiej 
(np. K. Myśliński) i/lub ruchu krucjatowego (m.in. H. Beumann, 
H. D. Kahl, F. Lotter), zajmowała się „listem otwartym" du-
chownych i świeckich książąt  i panów wschodniosaskich, które-
go głównym celem było wezwanie i zachęta do (niezrealizowa-
nej wówczas) wyprawy zbrojnej przeciw bliżej nie określonym, 
ale nad wyraz wymownie i negatywnie scharakteryzowanym 


