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z Regułą  św. Benedykta, także określony w niej (rozdz. 58) ce-
remoniał przyjęcia kandydata do stanu zakonnego. 

M.D. 

Les plus anciens documents  originaux  de  l'abbaye  de 
Cluny,  t. 1: Documents no 1 à 30: Paris,  Bibliothèque 
nationale  de  France.  Collection  de  Bourgogne,  vol.  76, 
n 2 à 5 et 7  à 32, édition Hartmut A s t m a et Jean 
Ve z i n, préface  J. Fa v i e r (Monumenta palaeogra-
phica medii aevi, series gallica, 1), Brepols, Turn-
hout 1997, ss. 140, 30 fasc. 

Po wielkich inicjatywach wydawniczych dotyczących  wczes-
nośredniowiecznych zabytków paleograficznych  sprzed 800 r., 
tzn. Codices  latini  antiquiores i Charte  latinae antiquiores, nade-
szła pora na publikację tablic paleograficznych  prezentujących 
pismo z okresu późniejszego. Nowa kolekcja wydawnicza, Mo-
numenta palaeographica  medii  aevi, ma zawierać faksymile  róż-
nych źródeł średniowiecznych (zatem nie tylko dokumentów), 
tworzących  pewien określony zespół, połączony  osobą  wysta-
wcy, odbiorcy, pisarza, proweniencji geograficznej,  a także ro-
dzaju pisma lub użytego materiału. Jest ona przeznaczona prze-
de wszystkim dla badaczy paleografii,  jednakże dzięki staranne-
mu wydaniu i opracowaniu będzie ona z pewnością  służyć po-
mocą  ogółowi badaczy średniowiecza. 

Pierwsze tomy serii francuskiej  zawierać będą  oryginały 
dokumentów wydanych dla opactwa w Cluny przechowywane 
w utworzonej w XIX w. kolekcji tzw. Bourgogne (Bibliothèque 
Nationale w Paryżu). Zostaną  one wydane według układu w ra-
mach tej kolekcji (układ chronologiczny uniemożliwiły trudno-
ści określenia precyzyjnej datacji większości z najstarszych do-
kumentów), rozpoczynając  od tomu 76. Przyjęcie takiej zasady 
może budzić wątpliwości.  Np. już w omawianym tomie znalazł 
się jeden dokument ewidentnie nie dotyczący  Cluny (nr 3, dla 
opactwa w Nouaillé) — tylko dlatego, że przez dziewiętnasto-
wiecznych bibliotekarzy został przez pomyłkę zaliczony do ko-
lekcji Bourgogne i włączony  do tego tomu. 

Omawiany tom zawiera 30 oryginałów z X-XI w. Każdy 
dokument, oprócz reprodukcji, otrzymał staranną  edycję, na 
którą  składają  się: transkrypcja wg linii z rozwiązaniem  skró-
tów, staranny opis cech zewnętrznych oraz zestawienie kopii 
i wydań. Z pewnością  najważniejszym z opublikowanych jest 
dokument nr 4, czyli oryginał aktu fundacji  opactwa w Cluny 
w 910 r. 

M.  D. 

Recueil  des  chartes de  l'abbaye  de  la Grasse,  t. 1: 779-
-1119, publié par Elisabeth M a g n o u - N o r t i e r 
et Anne-Marie M a g n o u (Collection de Docu-
ments inédits sur l'Histoire de France. Section d'Hi-
stoire médiévale et Philologie, Série in-8, vol. 24), 
CTHS, Paris 1996, ss. LXXXV-346. 

We wstępie wydawczynie przedstawiają  początki  i dzieje 
tego ufundowanego  w 779 r. przez Karola Wielkiego opactwa oraz 
rozwój jego patrymonium. Ze względu na znane zainteresowa-

nia E. Magnou-Nortier szczególnie warte są  jej rozważania 
i spostrzeżenia dotyczące  terminologii źródeł dotyczącej  struk-
tury i zarządu  dóbr (np. villa,  villare,  fevum). 

Edycja obejmuje 208 dokumentów, z tego 85 pochodzi 
z okresu przed 1000 r. (36 zachowanych w oryginale; 9 dotych-
czas nie wydanych), 71 z XI w. (26 w oryginale; 27 nie wyda-
nych) oraz 52 z początku  XII w. (20 w oryginale; 12 nie wyda-
nych). W wypadku reedycji dokumentów Autorki często opie-
rały się na lepszych przekazach — dotyczy to m.in. dokumentu 
fundacyjnego  z 19 I 779 r. Korzystanie z kodeksu ułatwiają  in-
deksy (osób, geograficzny  i rzeczy). 

Edycja przynosi szereg pierwszorzędnych informacji  zarów-
no na temat rozwoju społeczeństwa i gospodarki jak i funkcjo-
nowania karolińskiego opactwa. Możliwości, jakie daje zgroma-
dzony materiał w tym ostatnim wypadku przedstawiła E. Mag-
nou-Nortier na konferencji  w Książu  w 1994 r. (Les  moines de 
La Grasse et la gestion du  quotidien  d'après  le recueil des  chartes 
de  l'abbaye  (IX-XII  siècles), w: La vie quotidienne  des  moines 
et chanoines réguliers  au Moyen  Age et Temps  modernes.  Actes 
du  Premier Colloque  International  du  L. A. R. H.  C. O. R., 
Wrocław-Książ,  30 novembre-4 décembre  1994, red. M. Derwich 
(Travaux du L. A. R. H. C. O. R., Colloquia 1), Wrocław 1995, 
s. 161-172. 

M.  D. 

Rudolf  G a m p e r, Gaby K n o c h - M u n d , Marlis 
Staeh l i , Katalog  der  mittelalterlichen  Handschriften 
der  Ministerialbibliothek  Schaffhausen,  Urs Graf  Ver-
lag, Dietikon-Zürich 1994, ss. 301, in-4; i Annegert 
B u t z , Wolfgang  A u g u s t y n , Katalog  der  illumi-
nierten  Handschriften  des  11. und 12. Jahrhunderts 
aus dem Benediktinerkloster  Allerheiligen  in Schaff-
hausen (Denkmäler der Buchkunst, 11), A. Hierse-
mann, Stuttgart 1994, s. 8-203, il., 45-25 cm. 

Obecna Ministerialbibliothek, czyli tzw. Ministerium,  bib-
lioteka parafii  reformowanej  w Schaffhausen,  powstała z połą-
czenia zbiorów kilku bibliotek. Jej podstawę stanowi biblioteka 
dawnego opactwa Wszystkich Świętych w Schaffhausen.  Po jego 
supresji włączono  do niej bibliotekę ostatniego opata, Michaela 
Eggenstorfera,  oraz dwie inne biblioteki klaszorne (opactwa 
benedyktynek św. Agnieszki i klasztoru franciszkanów),  a także 
bibliotekę należącą  do kościoła św. Jana. 

Najcenniejszą  część zbioru stanowi biblioteka benedyktyń-
skiego opactwa Wszystkich Świętych. Założone w 1049 r. przez 
Eberharda z Nellenburg, zostało ono w 1080 r. zreformowane 
przez Wilhema z Hirsau i włączone  do kongrefacji  hirsauskiej. 
Pierwszy opat zreformowanego  klasztoru, Sigfried  (1080-1096) 
rozwinął  działalność skryptorium, co zaowocowało powstaniem 
ok. 1100 r. pierwszego katalogu biblioteki. Itensywna produkcja 
ksiąg,  głównie liturgicznych, trwała do ok. 1131 r., gdy, jak stwier-
dzają  wydawny katalogu w przedmowie (s. 34), główne potrzeby 
opactwa i konwentu zostały zaspokojone. Od tego czasu aktyw-
ność skryptorium obniża się i stabilizuje na niskim poziomie. 

Prezentacji produkcji kodeksów iluminowanych z tego pier-
wszego, najważniejszego okresu kształtowania się biblioteki daw-
nego opactwa benedyktynów w Schaffhausen  poświęcony jest 
drugi ze wspomnianych katalogów. Celem jego autorów było 
zestawienie i omówienie wszystkich zachowanych kodeksów ilu-
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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) 


