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cesarzy18. Trzeba tu zauważyć, że Eugippiusz znał cząstkowe  określenia państwa rzymskiego i w razie potrzeby posługiwał się 
nimi. Np. V. S. 1.4: — dei  famulus  Severinus  de  partibus Orientis adveniens  —, Eugipp. epist. ad  Pasch. 10. 20-21 — Orientis — 
fervore—;  îb. 10.25 Orientis urbes. W odniesieniu do państwa zachodniorzymskiego raz jeden użył upowszechniającego  się 
w V stuleciu określenia Italia 

Za tym, że słowa per idem  tempus, quo Romanum constabat imperium należy czytać: „w tym czasie, kiedy jeszcze istniała 
rzymska władza [w Noricum]" przemawia wreszcie i to, że w 487 lub w 488 r. Odoaker ewakuował stamtąd  Rzymian i prowincja 
przeszła pod władzę Germanów. W 511 r. w odniesieniu do Noricum, można było o rzymskiej władzy mówić już w czasie przeszłym. 

Sumując,  Autorowi nie udało się zachwiać tezami Wesa, który zaobserwował u Ennodiusza brak uznania roku 476 za datę 
epokową.  Nie przedstawi on również wytrzymujących  krytykę dowodów, że biskup wiedział cokolwiek o istnieniu takiej cezury, 
a przechodził nad nią  do porządku.  W pełni należy natomiast docenić jego wkład w wydobycie z pism Ennodiusza20 oceny rządów 
Odoakra, Teodoryka oraz niektórych cesarzy. Poważnie ułatwi to dalsze badania nad tą  ciekawą  epoką. 

Jan  Prostko-Prostyński 

Emil J. P o l a k , Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of 
Manuscripts Fonnt in Eastern Europe and the Former U.S.S.R., Leiden-New York-KSln 1993, Davis 
Medieval Texts and Studies, УШ, s. ХХП+324. 

Jest to pierwszy z planowanych przez Emila Polaka trzech oddzielnych repertoriów rękopisów średniowiecznych 
i wczesnonowożytnych, zawierających  traktaty o sztuce pisania listów i formularze  kancelaryjne. Autor zakreślił granice 
chronologiczne swego dzieła poczynając  od traktatu na temat ars dictandi Alberyka z Monte Cassino (zm. 1108 г.), a kończąc  na 
roku 1700. Granice zaś terytorialne wynikają  z minionych podziałów politycznych, czyli są  to kraje dawnego tzw. bloku 
wschodniego. Konsekwencją  tego jest np. ograniczenie w tym tomie Niemiec tylko do byłej NRD. W omawianym repertorium 
zastosowano układ według krajów, a w ich obrębie - miast, wreszcie - bibliotek, archiwów, muzeów, w których znajdują  się dane 
rękopisy. Całość opatrzono indeksami: rękopisów według miejsca ich przechowywania, incipitów, autorów dzieł retorycznych 
oraz tytułów dzieł anonimowych. 

Kwerenda Autora objęła około dwustu bibliotek i archiwów. W wyszukiwaniu rękopisów z tekstami retorycznymi 
i formularzowymi  pomocą  były katalogi i inwentarze, choć, jak podaje, do jednej trzeciej materiału dotarł przez bezpośrednią 
kwerendę, bez wspomnianych pomocy. 

Każda pozycja recenzowanego tomu zawiera następujące  elementy: sygnatura, materiał pisarski, czas powstawania 
rękopisu, krótka, w paru słowach charakterystyka zawartości - niestety często nic nie mówiąca,  np. sole works, oznaczenie 
miejsca (karty), gdzie znajduje się dana ars dictandi lub formularz,  jego autor i tytuł, incipit i explicit oraz kolofon,  jeśli taki jest, 
odesłanie do katalogu lub inwentarza bibliotecznego. Jeśli utwór jest znany, E. Polak podaje bibliografię  zawierającą:  1° 
opracowania o autorze, 2° wydania utworu, 3° studia monograficzne  na temat utworu. Te informacje  bibliograficzne  są 
niewątpliwie  szczególnie cenne dla badacza interesującego  się sztuką  pisania w średniowieczu i renesansie. 

Sposób prezentacji materiału - według państw - skłania do refleksji  nad etapami rozwoju średniowiecznej (bo rękopisy 
średniowieczne stanowią  znaczną  większość) kultury piśmienniczej w Europie Środkowej. Najbardziej rzuca się w oczy bogactwo 
rękopisów w średniowiecznych Czechach w XIV i XV w., które to rękopisy zawierają  większość znanych podręczników pisania 
listów, takich jak dictamina Piotra z Blois czy Piotra de Vineis (delia Vigna). Szczególne miejsce zajmuje formularz  pióra 
kanclerza Karola IV Jana ze Środy (Johannes Noviforensis,  von Neumarkt), poprzedzony chronologicznie przez zbiór listów 
z kancelarii Przemysła Ottokara 11 oraz inny - z czasów Jana Luksemburczyka. Summa cancellariae  Jana ze Środy jest znana 
z około 20 rękopisów, w tym kilku czternastowiecznych śląskich.  Rozkwit piśmiennictwa w tej dziedzinie w czternastowiecznych 
Czechach nie został, jak można byłoby się spodziewać, przerwany wraz z okresem wojen husyckich, na co wskazuje pokaźna 
również liczba piętnastowiecznych rękopisów. W porównaniu z Polską  obserwujemy w Czechach wyprzedzenie co najmniej 
o wiek, co odnosi się także do Śląska,  rozwijającego  się w ramach krajów Korony czeskiej już od П ćwierci XIV w. 

Recepcja zachodnich traktatów epistolograficznych  oraz rodzima twórczość formularzowa  dokonała się w Polsce dopiero 
za panowania Jagiełły, choć znano u nas już wcześniej - w Х1П w. traktaty teoretyczne jak Summa dictaminis  Tomasza z Capui. 

1B Komes Marzellinus i Jordanes zaznaczali przecież wyraźnie, że chodziło o Hesperium Romanae gentis imperium- Wobec tego problemu L o t t e r (Severinus, s. 
207) zajął następujące stanowisko: wenn nach der Meinung des Eugippius zur Zeit der Herrschaft  des Theoderich das römische Reich nicht mehr bestand, bedeutet dies 
einmal, dass Eugippius das oströmisch - byzantinische Reich nicht mit dem römischen Reich schlechthin indentifiziert,  sondern ihm Eigenständigkeit bescheinigt. Trudno 
nie posądzić autora o petitio principi. Przecież twierdzenie zawierające się w pierwszej części jego komentarza samo wymaga udowodnienia. 

1 9 Eugipp. V. S. 7.1 : Inter  quos el  Odovacar.  quiposlea  regnavit  Italiae.  W tym miejscu nie może oczywiście chodzić o Italię w geograficznym  znaczeniu tej nazwy, gdyż 
oprócz Italii właściwej państwo rządzone przez Odoakra obejmowało również Dalmację, Noricum i początkowo również część Galii. Że pars Occidentis  była potocznie 
nazywana Italią, świadczą następujące przykłady: po śmierci Marcjana LEO Orientis,  Maiorianus  Italiae  suscepit  imperium — Cassiodori chronicon, w: Chronica minora 
saec. IV. V. VI. VU., ed. Th. M о m m s e n, 1, MGH AA, 9, Berolini 1892, s. a. 457; Euricus illi  ItaÊicifines  imperii,  quos trans Gatiicanas  Alpesporrexerat  - Ennodi Vita 
Epifani,  80. 7-8, V о g e 1, s. 94; ib. 88.11, s. 95: Nepos,  cui regimen Italiae  ordinatio  divina  commisit.  Oprócz tego termin Italia używany był w ściślejszym, geograficznym 
znaczeniu. Tak również u Eugippiusza we wszystkich pozostałych miejscach. 

2 0 Szkoda jednak, że przeoczył on nader cenną pracę Rosalby F i с с a r a, Fonti letterarie e motivi topici nd panegirico a Teodorico di Magno Felice Ennodio, w: 
Scritti in onoredi Salvatore Pugliatti, 5. Scritti vari (= Pubblicazioni dell'istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali délia université di Messina, 111), 
Milano 1978, s. 233-254. 
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Piętnastowieczny rozwój retoryki miał dwa główne źródła: nauczanie na odnowionym Uniwersytecie Krakowskim oraz potrzeby 
kancelarii królewskiej i biskupich. 

Na materiale polskim łatwiej sprawdzić kompletność i rzetelność informacji  zawartych wrepetorium. Uwaga Autora skupia 
się głównie na traktatach retorycznych, których rozpowszechnienie w całej Europie dowodzi jedności kultury kancelaryjnej 
w skali kontynentu. Nie docenia natomiast formularzy  - wytworów praktyki konkretnych kancelarii, które dają  wgląd  w recepcję 
treści teoretycznych zawartych w traktatach, a zarazem tworzą  reguły sztuki pisarskiej. Stąd  np. zawartość interesującego 
kodeksu kórnickiego o sygnaturze 194 skwitowana została nic nie mówiącym  określeniem „sole works" i informacją,  że dotyczy 
spraw polskich (s. 191). A przecież dysponował Autor szczegółowym (na 60 stronach) opisem tego kodeksu w katalogu J. 
Z a t h e y a na którego podstawie czytelnik miałby prawo przynajmniej dowiedzieć się, że formularz  związany  jest z kancelarią 
królewską  I ćwierci XV w. Z kolei znany rękopis 42 Biblioteki Jagiellońskiej - kopalnia materiału epistolograficznego,  z której 
czerpali wydawcy I tomu «Codex epistolaris saeculi decimi quinti»2, został przez E. Polaka (s. 192) określony jako wytwór w swej 
zasadniczej części kancelarii królewskiej, podczas gdy powstał on dowodnie w kancelarii biskupów krakowskich i zawiera 
korespondencję głównie Zbigniewa Oleśnickiego, choć rzeczywiście przepisano w nim pewną  liczbę pism królewskich. I znowu 
Autor nie musiał podejmować trudu samodzielnego rozpoznania zawartości kodeksu, ponieważ bardzo kompetentnie dokonała 
tego dr Maria Kowalczyk w pomnikowym katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej3, który to opis Autor 
cytuje. Ponadto pominął  on przy prezentacji tego kodeksu korespondencję Guarino Veronese i Poggia Braccioliniego, 
zamieszczoną  jako spuścizna po Mikołaju Lasockim na pierwszych kilkudziesięciu kartach rękopisu. Wypomnieć też przychodzi 
brak w recenzowanym repertorium tzw. Formularza wilanowskiego, który również był produktem kancelarii biskupów 
krakowskich w XV w., a przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej pod sygnaturą  7759 i został opisany w inwentarzu tej 
biblioteki4. 

Znajomość przez E. Polaka polskiej literatury przedmiotu, dość zresztą  ubogiej, jest niepełna. Pomija milczeniem artykuł 
Jerzego L u c i ń s k i e g o w tomie 18 Studiów Źródłoznawezych5, którego znajomość dałaby mu wgląd  we wcześniejsze 
opracowania i dawniejsze edycje. Chociaż kilkakrotnie cytuje przy polskich rękopisach «Repertorium fontium  medii aevi», 
również z niewiadomej przyczyny nie wykorzystuje znajdującej  się tam bibliografii.  Z edycji źródeł nie zna np. tomu I Archiwum 
Komisji Prawniczej6, w którym Bolesław U 1 a n o w s к i opublikował pozostałe po wydaniu przez Jakuba С a r o Liber 
cancellariae  Stanislai Ciołek, formularze  z kodeksu królewieckiego 1555 (s. 264 п.). 

Podsumowując,  można przypuszczać, żę repetoriüm E. Polaka spełni jednak pożyteczną  rolę jako przewodnik po 
rękopiśmiennych dictaminach i formularzach,  dokładniejszy w stosunku do tych pierwszych niż do drugich. 

Maria  Koezerska 

Andrzej С i e ń s к i, Pamiętniki i autobiografie  światowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo, Wrocław 1992, s. 203. nlb. 1. 

Dla historyka, socjologa lub politologa pamiętnik lub. autobiografia  należą  do podstawowego zasobu źródeł, pozwalających 
mu ną  poznanie przeszłości lub współczesności, dla historyka literatury jest on tylko rodzajem literatury, która tym różni się od 
wielu form  fikcji  literackiej, iż swe tworzywo czerpię z doświadczeń przeżyć własnego życia, chociaż najbardziej klasyczna fikcja 
nie poczyna się z próżni społecznych doznań. Dla historyka świadectwo pamiętnika jest ważne dlatego, że jego autor był, wedle 
klasycznego określenia Cycerona, świadkiem czasu — testis temporum i jako taki przekazywał wiedzę o wydarzeniach i faktach 
utrwalonych w dokumentach, które z reguły są  wynikiem wzajemnych oddziaływań nadawcy i odbiorcy (ob. Studia 
Źródłoznawcze 20 (1976) s. 247-249). Dla historyka i socjologa również powieść jest ważnym źródłem dla poznania przeszłości, 
nie tym co o niej mówi, lecz jak ją  przedstawia (ob. cykl rozpraw: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. 
S t e f  a n o w s к i e j i J. S ł a w i ń s к i; e g o, Warszawa 1978). 

Autor jako historyk literatury przekazuje nam w swoim dziele bogaty kwestionariusz pytań i odpowiedzi drążących 
współczesną  krytykę na temat wyrażony w tytule. Można w nim wyróżnić dwie wyraźnie zarysowujące  się części: a) analityczną, 
w której podaje wszechstronnej analizie pamiętnik i autobiografię  jako rodzaj literatury (s. 5-108) oraz: b) sprawozdawczą, 
w której dzieli się z czytelnikami swoją  refleksją  nad poglądami  autorów zajmujących  się pamiętnikami i autobiografiami  (s. 
109-186). 

Andrzej С i e ń s к i, rozwijając  spostrzeżenia metodologiczne Czesława H e r n a s a nad pamiętnikami okresu baroku 
(1976) i Mieczysława K l i m o w i c z a - okresu oświecenia (1989), a także własne jako badacz pamiętników polskich XVIII 
wieku (1981), tym razem zostawiając  pamiętnikąrstwo  rodzime na boku, poszerzył stosunkowo wąskie  pole dyskusji nad nimi 

1 I. Z a t h e y , Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wroclaw 1963, s. 349-410. 
3 СЫех. epistolaris saeq.deciini quinti, 1.1, ed. A. So k o l o w s ki, J. S z u j sk i , Kraków 1876,Monumentamedäaevi:historica, t. П. 
3 Z. W ï о d e к, J.Z a t h e y, M. Zw i er can , Gilalogus cod icum тал u scriptorium medii aevi Latmorum qui in lîiblioîheca JageHonica Cracoviae asscrvaiitnr, 
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4 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 70O1-SOOO, cz. П, nr 7501-7800* oprać, A. J a 1 b r z у к o w s;k a, s. 142-219. 
3 J. b u c i ń s к i, Formularze czynności prawnych w Polsce w wiekach średnich. Przegląd badań, Stud. Żródł. 18 (1973) s. 149-179. 
' Liber formularum  ad ius Polonicum nccnon canonicum spectantium in codice Regiomontano asservatarum, ed. B. U l a n o w s к i, Archiwom Komisji 

Prawniczej, 1.1, Kraków 1895, s. 169-256, 


