


Arykuły recenzyjne i recenzje 

spotkać się z reakcją  strony przeciwnej. Dzieło świętego Anzelma nie jest przecież katalogiem, lecz próbuje definiować 
i propagować doktrynę obozu papieskiego. Jest więc prawnym uzasadnieniem postulowanych reform.  Dobrym przykładem 
jest tu stosunek Anzelma do słynnego Dictatus papae, otóż w Collectio  canonum jedynie 3 punkty (z 27) papieskiego 
programu nie mają  swojego uzasadnienia30. Wspominaliśmy już, że Anzelm dużo miejsca poświęcił prymatowi papieża 
w całym Kościele i na świecie. Według biskupa Lukki papież nie tylko miał prawo działać, lecz był to także jego moralny 
obowiązek.  Z Collectio  wyłania się Kościół scentralizowany i zdominowany przez Rzym i następcę św. Piotra (np. wezwania 
biskupów ad  limina apostolorum,  regularne synody w Rzymie). Według Anzelma jedynie silna władza centralna może 
wprowadzić dyscyplinę w Kościele, porządek  i niezbędne reformy.  Za czasów pontyfikatu  Grzegorza VII Stolica Apostol-
ska przeszła więc do ofensywy,  nie mogła pogodzić się z zastanym status quo, zbiory kanonów miały tę ofensywę  legitymizo-
wać. Na pytanie, czy w ramach tej walki Kościół może stosować przemoc fizyczną,  odpowiadają  dwie ostatnie księgi 
Collectio  canonum (XII De excommunicatione, XIII De iusta vindicta).  Te nie wydane wcześniej księgi brytyjska uczona 
omawia w rozdziale Anselm and  Coercion:  A Legal Form  of  Persuasion, s. 122-141. Zdaniem biskupa Lukki wszelkie zło 
i herezję trzeba nie tylko niszczyć i wypleniać, lecz także należy je poprawiać i „leczyć". Jest to przede wszystkim zadanie 
papieża, który jest przecież prawdziwym pastor ecclesiae. Anzelm nie wykluczył jednak zastosowania przemocy w tej dzia-
łalności: Quod  militantes  etiam possunt esse iusti (XII, 4). Kanonista usprawiedliwiał także wojny, oczywiście rozróżniając 
sprawiedliwe i niesprawiedliwe zastosowanie siły; do króla angielskiego Wilhelma I pisał: Non  sine causa gladium  portas, 
Dei enim minister es ad  vindictam  malorum, ad  laudem  vero bonorum31. W tym miejscu warto przytoczyć kilkadziesiąt  lat 
późniejszy znamienny fragment  Kroniki  Kosmasa: Nam  ad  hoc vobis ducibus  mucro pendet  in femore,  ut manus vestras 
sepius lavetis peccatoris in sanguine32. Przemoc usprawiedliwiona, według Anzelma, to rzecz jasna walka w obronie Kościo-
ła i jego interesów. Wojna była dla biskupa Lukki jednym ze sposobów nawrócenia błądzących  i ich powrotu do domu 
Boga (domus  Dei), którym był oczywiście Kościół Rzymski. Z obu ostatnich ksiąg  Collectio  canonum wyłania się następują-
cy obraz: Kościół wszelkimi sposobami musi bronić się przed schizmą,  powinien też przywrócić jedność chrześcijan, nawet 
przy pomocy siły fizycznej. 

Integralną  częścią  książki  są  liczne appendyksy i tabele, które stanowią  jedną  trzecią  całej pracy. Przede wszystkim 
Autorka wydała obszerne fragmenty  niepublikowanych dotąd  dwóch ostatnich ksiąg  Collectio  canonum (Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, ms. Vat. Lat. 1363). Cushing zestawiła także źródła kanoniczne, z których czerpał Anzelm, m.in. wskazała 
na kanony bezpośrednio zapożyczone od Pseudo-Izydora czy kanony Pseudo-Izydora zaczerpnięte z 74T. Interesujące  jest 
także zestawienie wszystkich źródeł poszczególnych ksiąg  kolekcji, z podziałem na falsyfikaty,  źródła autentyczne, postano-
wienia soborów, teksty świeckie, patrystyczne i inne. Badaczka dokonała także zestawienia źródeł kanonicznych innego 
dzieła Anzelma, Liber contra Wibertum.  Zależność Collectio  canonum od myśli Grzegorza VII najlepiej obrazuje wykaz 
dekretów uzasadniających  24 punkty Dictatus papae (Reg. II, 55a). 

Praca Kathleen Cushing nie jest jedynie monografią  poświęconą  Anzelmowi z Lukki i jego kolekcji kanonów, jest to 
sprawnie i przekonywająco  przeprowadzona analiza roli kanonistyki w służbie reformy,  czy też rewolucji gregoriańskiej. 
Kanonistyka tego okresu miała zdolność usprawiedliwiania i uzasadniania „gregoriańskich ambicji" poprzez odwoływanie 
się do przeszłości, lecz także dzięki podporządkowywaniu  tej przeszłości i manipulowaniu nią.  Kanonistyka potrafiła 
znaleźć odpowiedź na pojawiające  się problemy i okoliczności. Anzelm i jego koledzy — zwolennicy Grzegorza VII, kształ-
towali prawo według tego, czego wymagał interes reformy.  Zbiory kanonów były nie tylko głosem w dyskusji pomiędzy 
dwoma stronami sporu, lecz — przede wszystkim — były swoistymi podręcznikami postępowania dla zwolenników grego-
riańskiej wizji świata chrześcijańskiego. 

Krzysztof  Skwierczyński 
Uniwersytet  Warszawski 

Instytut  Historyczny 

Kodeks  Matyldy.  Księga  obrzędów  z kartami  dedykacyjnymi,  opracowanie i edycja Brygida K ü r b i s 
z zespołem:|Bogdan B o l z|, Bogusław N a d o l s k i SChr, Danuta Z y d o r e k, Polska Aka-
demia Umiejętności, Monumenta Sacra Polonorum, t. I, Kraków 2000 [karta tytułowa 
także po łacinie], ss. 287, indeksy, il. 

Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności wzbogaciły się o nową  serię, poświęconą  najstarszym pomnikom kultu-
ry religijnej w Polsce. W najbliższym czasie w ramach wspomnianej serii ukazać się ma edycja Kodeksu  Gertrudy,  w dalszej 
zaś kolejności zostanie opublikowany wawelski manuskrypt z VIII w., zawierający  zbiór kazań i komentarze Arnobiusza. 

3 0 Por. także. E. Sackur, Der Dictatus papae und  die  Canonsammlung  des  Deusdedit,  „Neues Archiv der Gesellschaft  für  ältere deutsche Geschichte" 
18,1893, s. 135-153 oraz K. Hofmann,  Der „Dictatuspapae " Gregors  VII.  als Index  einer Kanonessammlung?,  Studi gregoriani 1, Roma 1947, s. 531-537. 
3 1 Briefsammlungen  der  Zeit  Heinrichs  IV,  wyd. C. Erdmann, N. Fickermann, MGH BdK, 5, Weimar 1950, nr 1, s. 17. 
3 2 Cosmae Pragensis  chronica Boemorum, wyd. B. Bretholz, MGH SRG s. n., 2, Berolini 1923, II, 4, s. 87. 
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Ale już teraz świat nauki otrzymał do ręki tom bardzo cenny: oto Brygida Kürbis wraz z gronem współpracowników wydała 
Kodeks  Matyldy.  Nie jest to wprawdzie zabytek powstały w Polsce, nie wiemy nawet, czy kiedykolwiek dotarł do naszego 
kraju. Wiemy natomiast na pewno, że księga została sporządzona  z myślą  o polskim odbiorcy. Wskazuje na to nie tylko 
zamieszczony w manuskrypcie list dedykacyjny skierowany do Mieszka II, ale i fakt,  iż list ten wpisała ręka, spod której 
wyszła przeważająca  część rękopisu. 

Edycję Kodeksu  Matyldy,  przygotowaną  przez cały zespół Wydawców, poprzedza obszerny wstęp źródłoznawczy, będą-
cy w istocie monografią  zabytku. Składa się on z sześciu rozdziałów, poświęconych kolejno: rękopisowi i jego dziejom, 
sekwencji Ad  celebres rex cęlice, listowi dedykacyjnemu (wymienione rozdziały napisała Brygida Kürbis), miniaturze dedy-
kacyjnej (autorstwa Pawła Stróżyka), traktatowi liturgicznemu Liber officiorum  (autorstwa Bogdana Bolza, Brygidy Kürbis 
i Bogusława Nadolskiego). Całość wstępu zamykają  uwagi Brygidy Kürbis dotyczące  proweniencji manuskryptu. 

Rozdziały, które wyszły spod pióra tej ostatniej badaczki, w większości wypadków ukazały się drukiem już wcześniej, 
na łamach „Studiów Zródłoznawczych" (w latach 1983 i 1987). Przygotowując  nowe wydanie, Autorka wprowadziła do 
tekstu stosowne uzupełnienia. Podrozdział Bogdana Bolza, od prawie dziesięciu lat już nie żyjącego,  również jest przedru-
kiem ze „Studiów Zródłoznawczych" (z 1990 r.). Podrozdział ten został uzupełniony notą  napisaną  przez Brygidę Kürbis. 

Na treść księgi składa się traktat liturgiczny Liber officiorum,  poprzedzony sekwencją  Ad  celebres rex cęlice oraz listem 
i miniaturą  dedykacyjną.  Wydawczyni słusznie twierdzi, że całość powstała w wyniku jednego zamówienia i była pomyślana 
jako dar dla Mieszka II. Sporządzenie  kodeksu badaczka ustala na okres następujący  bezpośrednio po koronacji Mie-
szka II. Jest to datacja powszechnie w naszych czasach przyjęta, warto jednak odnotować, że zdaniem Autorki najwcze-
śniejszym możliwym terminem uroczystości koronacyjnych polskiego władcy, który wstąpił  na tron po zmarłym 17 VI 
1025 r. ojcu, było najbliższe święto Narodzenia Marii Panny, przypadające  8 IX tegoż roku. Warto by się jednak zastano-
wić, czy ceremonia namaszczenia Mieszka II nie mogła się odbyć 15 VIII, we Wniebowzięcie Marii Panny, a więc o ponad 
trzy tygodnie wcześniej, niż postuluje Autorka. Ostatecznie nie było to święto niższej rangi niż Narodzenie i niosło ze sobą 
niemały ładunek treści ideowych, jak najbardziej stosownych dla uroczystości koronacyjnych (Matka Boska jako Regina 
coelorum).  Brygida Kürbis powołuje się na przykład Konrada II niemieckiego, który się koronował właśnie 8 IX (1024 r.). 
Jest to paralela w tym tylko sensie pouczająca,  że pozwala się zorientować, iż ceremonie intronizacyjne w ogóle mogły się 
odbyć w dniu Narodzenia Marii Panny. Ponieważ jednak Konrad II został wybrany na króla zaledwie kilka dni wcze-
śniej, przytoczony przykład w żaden sposób nie wyłącza  Wniebowzięcia jako terminu koronacji Mieszka. Autorka zauważa 
wprawdzie, że od śmierci Bolesława Chrobrego musiał upłynąć  czas żałoby, nie precyzuje jednak, jak długo powinien był 
on trwać. 

Za nieprzekraczalne terminus ante quem powstania manuskryptu Brygida Kürbis uznaje 1028 r., a konkretnie rzecz 
ujmując  — niszczący  najazd króla polskiego na Saksonię. Powołuje się w tym wypadku na wymowę listu dedykacyjnego. 
Oto — twierdzi Autorka — Matylda upatrywała w Mieszku księcia pokoju, a trudno sobie wyobrazić, aby poglądu  takiego 
mogła bronić po ekscesach, jakich owego roku dopuściły się wojska polskie w Niemczech. W innym miejscu Badaczka 
terminus ante quem jeszcze bardziej zawęża. Skłonna jest mianowicie uważać, że księga musiała powstać przed Bożym 
Narodzeniem 1025 r., kiedy to doszło do odprężenia w stosunkach między Konradem II a opozycją,  z którą  była związana 
Matylda. Powstanie bowiem kodeksu Autorka wiąże  — bez wątpienia  słusznie — z próbą  zawarcia przez ową  opozycję 
sojuszu z Mieszkiem — sojuszu, skierowanego przeciw królowi niemieckiemu. 

O ile datowanie rękopisu nie nastręcza obecnie większych trudności, o tyle ustalenie, w jakim skryptorium manuskrypt 
powstał, nadal jest przedmiotem dyskusji. Brygida Kürbis wymienia alternatywnie dwa ośrodki, oba południowoniemiec-
kie. Biorąc  za podstawę argumenty paleograficzne,  wysuwa hipotezę, że kodeks sporządzono  w Sankt Gallen. Dopuszcza 
jednak także myśl, że owo skryptorium działało w opactwie Einsiedeln, a to z tego względu, że był to klasztor ściśle 
związany  z domem książąt  szwabskich. (Matylda była, jak wiadomo, córką  Hermana II księcia szwabskiego). Autorka 
skłonna jest przyjąć  raczej pierwsze rozwiązanie,  ale kwestii ostatecznie nie rozstrzyga. 

Księgę otwiera sekwencja Ad  celebres rex cęlice, którą  wpisała inna ręka niż ta, spod której wyszedł Liber officiorum 
oraz list skierowany do Mieszka II. Wbrew wypowiadanym niekiedy opiniom obaj kopiści działali w tym samym czasie 
i w tym samym skryptorium, skoro — jak wskazuje Brygida Kürbis — wspomniany utwór umieszczony został na stronach 
będących  integralną  częścią  składki dedykacyjnej. Nie mamy tutaj jednak do czynienia z wierszem okolicznościowym, 
napisanym specjalnie z myślą  o polskim królu. Przeciwnie, sekwencja ta powstała w czasach późnokarolińskich, w środowi-
sku zafascynowanym  teologią  neoplatońską,  dla którego mistrzem był Pseudo-Dionizy Aeropagita i jego wielki kontynua-
tor — Jan Szkot Eriugena. Utwór znany jest z wielu rękopisów średniowiecznych i występuje w kilku odmianach narodo-
wych. Wydawczyni stwierdza, że Kodeks  Matyldy  daje najstarszy znany przykład wersji niemieckiej, nie precyzuje jednak, na 
czym polega swoistość wspomnianej wersji. Podkreśla natomiast, że sekwencję dobrano z rozmysłem. Jej podniosły ton 
dobrze bowiem odpowiadał uroczystemu charakterowi dedykacji, nie bez znaczenia był także fakt,  że omawiany utwór 
śpiewano w czasie ceremonii koronacyjnych. 

Historycy interesują  się Kodeksem  Matyldy  głównie ze względu na zamieszczony w nim list dedykacyjny. Nic też 
dziwnego, że rozdział poświęcony temu ostatniemu utworowi czytelnik otwiera ze szczególnym zaciekawieniem. Autorka 
koncentruje swoją  uwagę na rozbiorze cnót i odpowiadających  im łask Bożych, które księżniczka szwabska przypisała 
Mieszkowi II. Za punkt odniesienia Brygida Kürbis obiera wczesnośredniowieczną  epistolografię,  w szczególności zaś te jej 
przykłady, które należą  do gatunku określanego mianem speculum principis. Każdy badacz, zajmujący  się listem Matyldy, 
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zawarte w rozdziale uwagi przestudiuje z dużym dla siebie pożytkiem. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że Autorce 
umyka sprawa ważna, jeśli nie najważniejsza. Brygida Kürbis zdaje się mianowicie nie dostrzegać, że cała treść listu 
podporządkowana  jest naczelnej tezie przesłania, w myśl którego Mieszko II jest prawdziwym królem, przez same niebiosa 
ustanowionym. Chwalebne cnoty i czyny monarchy, w tym fundacje  kościelne i wzbogacenie liturgii o grekę, Matylda przy-
toczyła w tym właśnie celu, aby udowodnić, że na polskim władcy spoczęła łaska Bożego wybraństwa. List księżniczki 
szwabskiej to nie jest żadne speculum principis, nie powstał bowiem po to, aby adresata w jakiejkolwiek sprawie pouczyć. 
Jest natomiast laudacją,  wymieniającą  przymioty, które król już był osiągnął;  laudacją  — dodajmy — która ma wykazać, że 
koronacja Mieszka II nie była uzurpacją.  Charakter utworu znajduje także odzwierciedlenie w szacie językowej. Trybem 
gramatycznym, który w tekście przeważa, jest indicativus,  gdy tymczasem w cytowanych przez Autorkę „zwierciadłach" ton 
nadaje coniunctivus, a obok niego — imperativus. 

Również w innym punkcie trudno się z Brygidą  Kürbis zgodzić. Występuje mianowicie z poglądem,  że Matylda prze-
ciwstawia Mieszka II Bolesławowi Chrobremu. O ile bowiem ten ostatni szerzył chrześcijaństwo przy pomocy miecza, 
0 tyle adresat listu czyni to na drodze pokojowej. I z tego właśnie powodu syn zasługuje na większą  pochwałę niż ojciec. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości,  że księżniczka szwabska z dużym naciskiem pisze o brutalności stosowanych przez 
Chrobrego „metod duszpasterskich". Trudno jednak w jej słowach dostrzec śladów krytyki, nie próbuje też twierdzić, 
jakoby Mieszko zaniechał w polityce religijnej przymusu. Na uwagę przede wszystkim zasługuje okoliczność, że autorka 
listu chwali panującego  współcześnie króla Polski za to, iż w szerzeniu wiary naśladuje ojca. W tej sytuacji o jakimkolwiek 
przeciwstawieniu, zwłaszcza o takim, któremu by towarzyszyła nuta polemiczna, balibyśmy się mówić. 

Brygida Kürbis ustosunkowuje się do wysuniętej swego czasu hipotezy, zgodnie z którą  dyktatorem listu dedykacyjne-
go był Bruno, syn Matyldy, późniejszy biskup würzburski. Autorka uważa, że jest to pogląd  bezzasadny, i na poparcie 
swego stanowiska przytacza przekonujące  argumenty. Pytanie o osobę dyktatora pozostawia otwarte, trudno zresztą  przy-
puszczać, aby na gruncie dostępnego materiału mogło się ono doczekać pozytywnej odpowiedzi. 

Miniaturze dedykacyjnej krótkie studium poświęcił Paweł Stróżyk. Jego zdaniem powstała ona w tym samym środowi-
sku, w którym wymalowano inicjał „S" z pierwszej strony trakratu Liber officiorum,  czyli najpewniej w Sankt Gallen lub 
w jakimś ośrodku związanym  z książętami  szwabskimi. W krótkiej, ale treściwej analizie ikonograficznej  Autor zawarł kilka 
interesujących,  choć jednocześnie ryzykownych twierdzeń. Uważa np., że Mieszko II został na miniaturze przedstawiony 
jako rex et sacerdos.  Oto bowiem władca przyjmuje do rąk  kodeks liturgiczny, a człowiek patrzący  na wizerunek z łatwością 
wyobrazić sobie może scenę następną,  w której Mieszko II zasiadać będzie na tronie z księgą  w ręku na wzór Króla 
Chwały. Paweł Stróżyk występuje też z poglądem,  że korona, która zdobi skronie polskiego monarchy, ma taki sam kształt, 
jak cesarskie nakrycie głowy na ówczesnych wizerunkach Ottona III. Z obserwacji tej Autor wyciąga  następującą  konklu-
zję: „Odwołanie się do diademu Ottona III w sytuacji, gdy część politycznej sceny niemieckiej uważała koronację Mieszka 
za uzurpację [...], może być odczytane jako próba legitymizacji królewskiej władzy Mieszka. Tytuł do korony sięgałby 
czasów panowania w Niemczech cesarza Ottona III, który ukoronował w roku 1000 na zjeździe w Gnieźnie diademem 
cesarskim głowę polskiego władcy Bolesława Chrobrego, ojca Mieszka II" (s. 89). Czytelnik ma prawo czuć się zaniepoko-
jony nadmiernym pośpiechem, z jakim Stróżyk rozwija argumentację. Rodzi się np. pytanie, skąd  wiadomo, że artysta miał 
przed oczyma scenę, której nie namalował; albo też skąd  bierze się pewność, że malarz miał na myśli diadem Ottona III, 
a nie jakąkolwiek  monarszą  koronę. Są  to trudności, których Autor nawet nie zasygnalizował. Mimo tych zastrzeżeń 
chętnie przyznamy, że wysunięte przez Stróżyka hipotezy warte są  wnikliwej analizy. 

W obszernym wywodzie Bogdan Bolz omówił podstawę rękopiśmienną  traktatu liturgicznego Liber officiorum  (tzw. 
Pseudo-Alkuina), obejmującą  według ustaleń Autora sześć pozycji. Podał informacje  dotyczące  datowania, pochodzenia 
1 obecnej lokalizacji poszczególnych kodeksów. W tym kontekście wymienił również wydania, co wydaje się słuszne z tego 
względu, że jedna z edycji korzystała z manuskryptu obecnie zaginionego. Za bardzo użyteczne trzeba uznać zestawienie 
tytułów rozdziałów w poszczególnych rękopisach i wydaniach. Dzięki temu czytelnik jest w stanie wyrobić sobie przynaj-
mniej przybliżone pojęcie na temat różnorodności redakcji, w jakich utwór występował. 

Zaprezentowany materiał rękopiśmienny nie jest jednak kompletny. Autor nie wymienił kodeksu pochodzącego  z Saint-
-Arnould w Metzu, zniszczonego w czasie bombardowania w sierpniu 1944 r., nie odnotował też faktu,  że jeden z rozdzia-
łów Pseudo-Alkuina, zatytułowany Brevis Expositio missae ma o wiele szerszą  podstawę rękopiśmienną  niż całość utworu, 
bo obejmującą  około trzydziestu manuskryptów. 

W tym momencie dotykamy pytania o autora traktatu. Bogdan Bolz wspomniane zagadnienie omówił obszernie, przy 
czym sam wypowiedział przekonanie, że Liber officiorum  wyszedł spod pióra Remigiusza z Auxerre (zm. ok. 908). W załą-
czonym postscriptum  Brygida Kürbis uznała ten pogląd  za wysoce prawdopodobny, stwierdziła jednak, że w tej kwestii 
konieczne są  dalsze badania. Wielka szkoda, że nie ustosunkowała się do tezy Jean-Paul Bouhot, zgodnie z którą  dziełko 
pojęte jako całość powstało dopiero na początku  drugiej połowy X w.1 Tak późna datacja siłą  rzeczy wyłącza  autorstwo 
Remigiusza. Natomiast nie ulega wątpliwości,  że wspomniany intelektualista karoliński napisał Expositio missae — traktat, 
który w późniejszym czasie został włączony  do Pseudo-Alkuina. 

1 J.-P. Bouhot, Pour une édition  critique de  l'Expositio  missae de  Remi d'Auxerre,  w: L'école  carolingienne  d'Auxerre  de  Muretach  à Remi 830-908, 
wyd. D. Iognat-Prat, C. Jeudy, G. Lobrichon, Paris 1991, s. 425-434, zwłaszcza s. 429. 
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Część wstępu dotyczącą  Liber officiorum  zamyka komentarz pióra Bogusława Nadolskiego. Skoncentrowany na kwe-
stiach liturgicznych, podrozdział ten znacznie ułatwia lekturę traktatu. 

Przeczytawszy z wielkim dla siebie pożytkiem wstęp, czytelnik z zainteresowaniem sięga po to, co w książce  jest naji-
stotniejsze, a mianowicie do tekstu samego źródła. Nawet pobieżna jego lektura przekonuje, że mamy do czynienia z edyc-
ją  wzorową,  z jednym wszelako zastrzeżeniem. Trzeba mieć pełną  świadomość faktu,  że gdy chodzi o sekwencję i o dziełko 
liturgiczne, recenzowany tom nie daje wydania krytycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. A to po prostu z tego względu, 
że oparte jest ono wyłącznie  na jednym rękopisie, gdy tymczasem omawiane teksty występują  w kilku lub nawet w wielu 
manuskryptach. Chętnie oczywiście przyznamy, że i bez tego edycja będzie wysoce użyteczna, i to nie tylko dlatego, iż 
oddaje ona wiernie treść kodeksu bardzo ważnego dla dziejów Polski. Również badacz, który nie zajmuje się historią 
naszego kraju, a który interesuje się Pseudo-Alkuinem, chętnie sięgnie po recenzowany tom. Wydanie krytyczne traktatu 
bowiem nie istnieje i z powodu trudności przedsięwzięcia pewnie nieprędko powstanie. Badacz jest skazany na korzystanie 
ze starodruków lub ich dziewiętnastowiecznych reprintów, opartych na daleko nie wystarczającej  podstawie rękopiśmien-
nej i na ogół nie spełniających  wszystkich wymagań stawianych obecnie wydawnictwom źródłowym. Tymczasem Brygida 
Kürbis wraz z zespołem pomocników oddają  do dyspozycji nauki tekst opracowany według wszelkich reguł sztuki, i do tego 
z wykorzystaniem rękopisu, który w studiach nad dziejami liturgii jedynie z rzadka, a poza Polską  w ogóle nie był wykorzy-
stywany. 

Mediewistyka wzbogaciła się o nowe cenne wydawnictwo źródłowe. 

Roman Michałowski 
Uniwersytet  Warszawski 

Instytut  Historyczny 

Original  Papal  Documents in England  and Wales  from  the Accession of  Pope Innocent  III  to the 
Death of  Pope Benedict  XI  (1198-1304),  [compiled] by Jane E[leanor] S a y e r s , Oxford 
University Press, Oxford,  New York 1999, ss. CXV, 678. 

Będące  przedmiotem omówienia wydawnictwo przynosi edycję regestów oryginalnych dokumentów papieskich z lat 
1198-1304, przechowywanych dziś w Anglii i Walii1. Stanowi ono efekt  iście benedyktyńskiej pracy londyńskiej uczonej 
Jane Eleanor Sayers, zapoczątkowanej  ogłoszeniem w 1967 r. katalogu oryginalnych dokumentów papieskich z Lambeth 
Palace Library w Londynie2. Oprócz tego wydawczyni jest znaną  autorką  wielu prac poświęconych problematyce średnio-
wiecznego papiestwa, monastycyzmu i źródłoznawstwa, w tym m.in. monografii  czasów pontyfikatu  Innocentego III (1198-
-1216) i jego następcy Honoriusza III (1216-1227)3. 

Tom został przygotowany według zaproponowanych przez Franco Bartoloniego zasad dla opracowania regestów orygi-
nalnych dokumentów papieskich dla lat 1198-1417 (tzw. Censimento)4.  Dotychczas w ramach tego programu firmowanego 
przez Międzynarodową  Komisję Dyplomatyki (Commission Internationale de Diplomatique) zostało wydane siedem to-
mów w ramach serii Index  actorum Romanorum pontificum  ab Innocentio  III  ad  Martinum  V  electum  (Città del Vaticano 
1975-1993), a poza nią  jeszcze kilkanaście innych5, wśród których, zdaniem J. E. Sayers (s. LVII), znalazł się najlepiej 
dopracowany edytorsko tom austriacki6. Jedynie jednak historiografia  angielska, dzięki niniejszej publikacji J. E. Sayers 
i wcześniejszej Patricka Zutshiego7 potrafiła  ukończyć jako pierwsza realizację tego międzynarodowego projektu. 

Wydawnictwo londyńskiej uczonej jest staranne, ambitne i okazałe. Wstęp poprzedza niezwykle długa lista podzięko-
wań oraz wykazy tabel oraz skrótów dokumentacyjnych i językowych. W obszernym wstępie (s. XXI-CXV) podzielonym 

1 Por. recenzje: M. Bertram, „Journal of  Ecclesiastical History" 52, 2001, s. 722-724; W. J. Dohar, „Speculum" 76, 2001, s. 1097-1099; A. J. Duggan, 
„English Historical Review" 116, 2001, s. 186-187; R. H. Helmholz, „Zeitschrift  der Savigny-Stiftung  für  Rechtsgeschichte", Kanonistische Abtei-
lung 118, 2001, s. 543-544. 
2 J. E. Sayers, Original  Papal Documents in the Lambeth Palace Library. A Catalogue  (Bulletin of  the Institute of  Historical Reserch, Special Supple-
ment, 6), London 1967, ss. 59. 
3 J. E. Sayers, Papal Government and  England  during  the Pontificate  of  Honorius  III  (1216-1227)  (Cambridge Studies in Medieval Life  and Thought, 
Ser. 3, vol. 21), Cambridge 1984; taż, Innocent  III,  Leader  of  Europe, 1198-1216, London, New York 1994. 
4 F. Bartoloni, Per un censimento dei  documenti  pontifici  da  Innocenzo  III  a Martino  V  (escluso),  w: Atti del  Convegno  di  studi  delle  fonti  del  medioevo 
europeo in occasione del  70° della  fondazione  dell'Istituto  storico italiano, (Roma,  14-18 aprile 1953), Comunicazioni,  Roma 1957, s. 3-24 + 9 reprodukcji 
i 6 tablic (przedruk w tegoż, Scritti,  a cura di V. de Donato e A. Pratesi [Collectanea, 6], Spoleto 1995, s. 391-424). Wspomnienie o tym przedwcześnie 
zmarłym dyplomatyku włoskim skreślił G. Batteli, Franco  Bartoloni  (1914-1956),  „Archivio Storico Italiano" 114,1956, s. 801-802. 
5 Pełne zestawienie znajduje się w bibliografii  rozumowanej T. Frenza, Papsturkunden  des  Mittelalters  und  der  Neuzeit  (Historische Grundwissenschaf-
ten in Einzeldarstellungen, 2), wyd. 2, Stuttgart 2000, s. 123-124 § 170 (rec. P. Nowak, St. Źródł. 39, 2001, s. 179-180). 
6 Verzeichnis  der  Originale  spätmittelalterlicher  Papsturkunden  in Österreich 1198-1304. Ein Beitrag  zum Index  Actorum Romanorum Pontificum  ab 
Innocentio  III  ad  Martinum  V  electum,  bearb. v. W. Hilger (Fontes rerum Austriacarum, Österreichische Geschichtsquellen, 2. Abt.: Diplomataria et 
acta, 83), Wien 1991 (rec. J. Leśny, St. Źródł. 36,1997, s. 126-127). 
7 Original  Papal Letters  in England  1305-1415, ed. P. N. R. Zutshi (Index actorum Romanorum pontificum  ab Innocentio III ad Martinum V 
electum, 5), Città del Vaticano 1990 (rec. P. Linehan, „Journal of  Ecclesiastical History" 45,1994, s. 140-142). Podstawą  dla tej edycji była dysertacja 
doktorska wydawcy pt. Original  Papal Letters  in England  1305-1417: a Study  and  a Calendar,  Cambridge Ph. D. thesis, 1981. 


