


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E 

Claire Guil laumont, Fragments grecs inédits d'Evagre 
le Pontique, w: Texte und Textkritik. Eine Aufsatzsam-
mlung. In Zusamenarbeit mit Johannes Irmscher, Franz 
Paschke und Kurt Treu herausgegeben von Jürgen 
Dummer (=Texte und Untersuchungen zur Geschichte 
der altchristlichen Literatur, 133), Berlin 1987, s. 209-221. 

Nie wszystkie dzieła sławnego czwartowiecznego misty-
ka Ewagriusza z Pontu znane są z oryginałów greckich. 
Niektóre z nich zachowały się w całości jedynie w wersjach 
orientalnych. Tak jest między innymi w przypadku Listów 
i Gnostyka. Gnostyk jest niewielkim dziełkiem, które według 
Prologu do rozprawy pt. Mnich, czyli o wiedzy praktycznej 
stanowiło jej uzupełnienie. Liczący 50 rozdziałów Gnostyk 
dochował się do naszych czasów w dwóch wersjach syryj-
skich, z których jedną wydał w 1912 r. W. F r a n k e n b e r g , 
podczas gdy druga dotąd nie została opublikowana, oraz 
w wersji armeńskiej ogłoszonej w 1907 r. przez H. B. 
S a r g h i s i a n a . Tekst grecki znany był natomiast jedynie 
w pewnych fragmentach, z których najważniejsze tworzyły 
rozdziały 131, 143, 146-150 cytowane przez piątowiecznego 
dziejopisa Sokratesa Scholastyka (Hist. eccl. IV 23) oraz 
rozdziały 104-106,109 i 124zidentyfikowane przez J. H a u s -
h e r r a w wydanym przez S. L. E p i f a n o v i c i a florilegium św. 
Maksyma (Nouveaux fragments grecs d'Evagre le Pontique, 
Orientalia Christiana Periodica 5, 1939, s. 229 -233). Rozdział 
139 znany jest z Komentarza do Apokalipsy Oecumeniosa. 
Rozdziały 134 i 135 częściowo figurują w De octo vitiosis 
cogitationibus Pseudo -Ni la , a część rozdziału 111 przekazało 
florilegium Ewagriusza przechowane przez Codex Parisinus 
Graecus 2748 (ed. J. M u y l d e r m a n s , A travers la tradition 
manuscrite d'Evagre le Pontique, Louvain 1932 s. 89, n° 28). 
Znane Sokratesowi Scholastykowi rozdziały 147 i 149 były 
jednocześnie cytowane w jednym z dzieł Grzegorza Palamasa 
oraz (fragmentarycznie) w Loci Communes przypisywanych 
św. Maksymowi. 

Natomiast Listy znane są z wersji syryjskiej ogłoszonej 
przez W. F r a n k e n b e r g a i armeńskiej opublikowanej przez 
H. B. Sa rgh i s i ana . Tylko jeden z nich - List dogmatyczny 
o Trójcy Świętej - dochował się w wersji oryginalnej. 

Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności podczas 
przygotowywania przez Claire i Antoine'a G u i l l a u m o n t 
edycji Ewagriuszowego traktatu Mnich, czyli o wiedzy prak-
tycznej [Evagre le Pontique, Traité pratique ou Le Moine. 
Tome I, Introduction; Tome II, Edition critique du texte grec 
(compte tenu des versions orientales), traduction, commen-
taire et tables, par Antoine Guillaumont et Claire Guil-

laumont, Sources chrétiennes 170 et 171, vol. 1-2, Paris 
1971] doszło do odkrycia dalszych fragmentów greckich 
Gnostyka i Listów. Najpierw w 1950 r. D. J. Ch i t t y 
zasygnalizował Wydawcom obecność wyjątków Gnostyka 
w kodeksie Bodleianus Barrocianus 81 (XIV w.) przechowywa-
nym w Oxfordzie. Wydawcy ustalili następnie, że te same 
wyjątki Gnostyka znajdują się również w innych rękopisach, 
z którymi stanowi on rodzinę, a mianowicie w codices: 
Athous Vatopedianus 57 (koniec XIII - początek XIV w.), 
Vindobonensis theologicus Graecus 274 (pierwsza połowa 
XIV w.), Oxoniensis Bodleianus Canonicianus Graecus 16 
(koniec XIII w. albo początek XIV w.). W sumie ziden-
tyfikowano 18 rozdziałów Gnostyka (s. 210-211), z czego 
zupełnie lub częściowo nieznane w wersji greckiej były: 107, 
108, 115, 117, 125, 127, 133, 134, 135, 136, 140, 144, 151. 

Jeśli chodzi o Listy, nowe fragmenty wersji greckiej (nr 
52, 58, 27, 4, 25, 31, 56) odnaleziono w codices: Hiero-
solymitanus Sabaticus 157 (druga połowa XI w.) i Sinaiticus 
Graecus 462 (koniec XIII w.). Wszystkie te wyjątki pism 
Ewagriusza zostały krytycznie wydane przez Autorkę (s. 214 
nn., 217 nn.), która wraz z Antoine Guillaumont przygotowu-
je jednocześnie edycję Gnostyka do kolekcji Sources 
chrétiennes. 

Nie trzeba specjalnie podkreślać, że nowo odkryte 
fragmenty Gnostyka i Listów mają istotne znaczenie dla 
badań nad grecką tradycją tekstu. Trudno też przecenić 
znajomość oryginalnego aparatu pojęciowego Ewagriusza 
w studiach nad jego poglądami teologicznymi 

J. Pr.-Pr. 

Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, [opr.] Janina Tomaszewicz, Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1992, ss. X+142. 

Istnienie zbioru dokumentów w krakowskim Muzeum 
Narodowym nie tkwiło w świadomości badaczy i wydawców 
dokumentów tak średniowiecznych, jak i nowożytnych. A jest 
to zbiór całkiem spory - liczy ponad 250 pergaminów ze 
stuleci XIII - XVIII, pochodzących najczęściej z darów 
(Chodkiewiczowie z Młynowa, Emeryk Hutten-Czapski i in.), 
rzadziej z zakupów. Jak wszystkie tego typu zbiory, posiada 
charakter kolekcji rozmaitości, często bardzo jednak cieka-
wych i zazwyczaj (nawet w części średniowiecznej) często nie 
publikowanych lub publikowanych, ale z kopii. Z pub-
likowanych w krakowskim Muzeum ujawniły się m.in. stare 
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oryginały kaliskie z XIII i XIV w, drukowane niegdyś przez 
Ignacego Z a k r z e w s k i e g o w Kodeksie dyplomatycznym 
Wielkopolski (t. II, Poznań 1878, nr 760, 905, 1180, t. III, 
1879, nr 1463) wedle „diplomatów z biblioteki prywatnej 
w Warszawie", ofiarowane Muzeum krakowskiemu (kiedy?) 
przez Starzeńskich z Mogielnicy. 

Wydawczyni Katalogu, posiadająca już w dorobku 
m.in. piękny katalog pergaminów Biblioteki Czartoryskich 
(tom II obejmujący lata 1506-1828 ukazał się w 1991 r.) 
przygotowała rzecz starannie, opatrując „Wykazem doku-
mentów transumowanych, widymowanych i inserowanych" 
oraz porządnym „Indeksem osób i miejscowości"; przy-
dałby się jeszcze wykaz pieczęci. Szkoda, że we „Wstępie" 
zabrakło dokładniejszych danych o datach darowizn i za-
kupów; szczególnie ofiarodawcy zasłużyli na takie infor-
macje. 

Wydawanie inwentarzy i katalogów zbiorów rękopiś-
miennych należy do obowiązków właścicieli tych zbiorów. 
Historyk przyjmuje z uznaniem tak dobre wywiązywanie się 
ze swych obowiązków przez krakowskie Muzeum Narodowe, 
liczy też, że w ślad za nim pójdą inne instytucje, z archiwami 
państwowymi na czele. 

A. Gąs. 

Джером Го реей, Записки о России XVI-начало 
XVII в. Изд. Московского университета 1990, с. 288. 

Przez kilkanaście lat (od 1573 do 1591 r.) przebywał 
w Rosji, zajmując się zarówno sprawami handlowymi, jak 
i politycznymi Jerom Horsey . W tym też czasie jako poseł 
Iwana IV Groźnego, później zaś cara Fiodora Iwanowicza 
jeździł do Anglii i ponownie jako wysłannik królowej Elżbiety I 
wracał do Rosji. Mimo iż działalności jego towarzyszyły nie 
zawsze pochlebne opinie, relacje o tym, co widział i słyszał 
cieszyły się dużym zainteresowaniem i to nie tylko w Anglii. 
Był bowiem świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń, które 
zamiast przynieść wzmocnienie państwa rosyjskiego, przy-
czyniły się do jego głębokiego kryzysu. Należała do nich nie 
tylko oprycznina i związany z nią terror zastosowany przez 
cara na szeroką skalę, co zaprzepaściło szansę reform, ale 
i wojna inflancka, w trakcie której Rosja o mało nie znalazła 
się na krawędzi przepaści. Nieomal wszystkie ważniejsze fakty 
wewnętrznych dziejów Rosji lat siedemdziesiątych - osiem-
dziesiątych XVI w. znalazły odbicie w jego „Zapiskach". 
Opisał nie tylko wyniesienie na tron wielkoksiążęcy ochrzczo-
nego carewicza tatarskiego Symeona Bekbułatowicza (poli-
tyczną maskaradę zainscenizowaną przez na wpół obłąka-
nego Iwana IV), uroczystą koronację na cara Fiodora Iwano-
wicza 10 czerwca 1584 r., ale także i śmierć carewicza 
Dymitra w Ugliczu. Wśród znajomych i informatorów Hor-
seya znajdowali się wybitni działacze państowi Rosji tych 
czasów: kniaź Iwan Fiodorowicz Mścisławski, Nikita Roma-
nowicz Juriew (brat Anastazji, pierwszej żony Iwna IV), 
a także Borys Godunow, późniejszy car. 

W zasygnalizowanej wyżej publikacji znalazły się trzy 
utwory: „Podróż sir Jeroma Horseya", „Uroczysta koronacja 
Fiodora Iwanowicza" oraz „Traktat o drugim i trzecim 
poselstwie Mr Jeroma Horseya". Najbardziej cenne wiado-
mości o Rosji przynosi „Podróż", kilkakrotnie przeredagowy-

wana, nie wykluczone, iż napisana na podstawie wcześniej 
prowadzonego dziennika. 

Obok osobliwości rosyjskich w „Podróży" spotkać moż-
na także i polonica. Jako poseł Elżbiety I Horsey w 1590 r. 
odwiedził Polskę, gdzie został przyjęty przez Zygmunta III 
Wazę, a następnie złożył wizytę królowej Annie Jagiellonce. 
Miał także okazję poznać kilku dygnitarzy Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów: kanclerza Jana Zamoyskiego, namiestnika 
kowieńskiego Jana Hlebowicza oraz Jerzego i Krzysztofa 
Radziwiłłów. 

W aneksach do „Zapisek" znalazły się dokumenty an-
gielskiej kompanii handlowej (wśród nich skarga Kompanii 
Rosyjskiej na Horseya), a także listy poetyckie z Rosji Georga 
Turbervilla, uczestnika poselstwa Thomasa Randolpha 
z 1568-1569 г., dedykowane Edmundowi Spenserowi. 

Zapiski Horseya o Rosji, mimo iż znane były już 
N. K a r a m z i n o w i , nie doczekały się w Rosji krytycznego 
i w pełni naukowego wydania. Dopiero omawiana publikacja, 
przygotowana starannie przez A. S e w a s t j a n o w ą , przynosi 
nowe wiadomości zarówno o autorze, jak i jego literackiej 
spuściznie. Dobrze się stało, iż ukazała się ona w źródłowej 
serii Uniwersytetu Moskiewskiego, obejmującej dzieje Rusi 
i Rosji, wydawanej pod kierunkiem wybitnego historyka 
mediewisty W. Jan ina . Wcześniej w serii tej wyszła „Kronika 
Wielkopolska" G,Великая Хроника" о Польше, Руси и их 
соседях XI-XIII в. 1987) oraz relacja Zygmunta H e r b e r - 
s t e ina o Moskwie (Сигизмунд Герберштейн, Записки 
о Московии. 1988). 

А. К. 

Däibhi Ö Cröinin, Würzburg, Universitätsbibliothek, 
M.p.th.f.61 and Hiberno-Latin exegesis in the VIIIth 
Century, w: Lateinische Kultur im VEL Jahrhundert. 
Traube-Gedenkschrift. Herausgegeben von Albert Leh-
ner und Walter Berschin, Eos Verlag, Erzabtei St 
Ottilien 1989, s. 208-216. 

Aczkolwiek nie tak sławny jak kodeks würzburski 
M.p.th.12, zawierający bogato głosowany tekst listów św. Pawła 
Apostoła, także kodeks wymieniony w tytule omawianej 
rozprawki jest cennym pomnikiem oddziaływań iroszkockich 
na Europę. Tekst główny i część glos powstały zapewne w samej 
Irlandii, proces glosowania zakończony został natomiast już na 
kontynencie. Oprócz znacznej liczby glos interlinearnych, do 
rękopisu zostało później (początek IX w.) dołączonych około 30 
dłuższych objaśnień na odrębnych, różnych rozmiarów skraw-
kach pergaminu, doczepionych do kodeksu. Ich językiem jest 
łacina, ale znalazły się w kodeksie także cztery głosy staroiryjs-
kie (por. s. 214). Po opisaniu kodeksu oraz wymienieniu źródeł 
egzegetycznych, których ślad zaznaczył się w kodeksie nr 61, 
Autor zajmuje się bliżej niektórymi typowo iryjskimi cechami 
widocznymi w komentarzu do tekstu Ewangelii według św. 
Mateusza, stanowiącego takst główny kodeksu. Jak wiadomo, 
cechy te opisał najpełniej Bernhard Bischoff w swym 
pionierskim studium „Wendepunkte in der Geschichte der 
lateinischen Exegese im Frühmittelalter" (Sacris erudiri 6,1954, 
s. 190-281). Przykładowo wybrał Autor pierwsze z doklejonych 
wyjaśnień, dotyczące zagadnienia z MaŁl,18: cur non de semplici 
uirgine sed de desponsata conceptus est Christus? Kwestia ta, jak 


