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(obecnie w Norymberdze) (napis: Theopaniu[s]  imperator).  Ta 
pozbawiona analogii „maskulinizacja" cesarzowej stanowi wy-
mowny dowód wyjątkowości  stanowiska Teofano,  wykraczające-
go poza przyznawane na ogół małżonkom władców z dynastii 
saskiej miano consors imperii czy adiutrix  regni. W kolejnym tek-
ście znajdujemy próbę ustalenia chronologii potomstwa Ottona 
II i Teofano;  ciężar poznawczy leży w wykazaniu starszeństwa 
Adelajdy (977-1043) nad Zofią  (978-1039), wbrew świadectwu 
Roczników z Kwedlinburga. Za ważną  poznawczo należy uznać 
też ostatnią  pozycję zbiorku, poświęconą  wyjaśnieniu okolicz-
ności starań o bizantyjską  księżniczkę dla Ottona III. Wolf  opo-
wiada się za trzykrotnym podejmowaniem tych starań przez 
stronę zachodnią  (dobrze poświadczone starania w 995 i 1001, 
słabo, ale zdaniem Autora wystarczająco  w 998) i przekonująco 
moim zdaniem, wyjaśnia (planami przeznaczenia Zoe [zm.1050], 
starszej córki pozbawionego potomstwa męskiego Konstanty-
na VIII, do następstwa w godności cesarskiej i niepełnoletno-
ścią  młodszej Teodory, która dopiero w 1001 osiągnęła  wraz 
z 12 rokiem życia sprawność do małżeństwa), dlaczego dopiero 
próba w 1001 r. mogła okazać się skuteczna, choć, jak wiado-
mo, przedwczesna śmierć Ottona III i tak pokrzyżowała wszyst-
kie plany i księżniczka, która już dotarła do Italii, musiała za-
wrócić (obszerniej o tym pisał Wolf  w artykule Zoe  oder  Theo-
dora,  die  Braut Kaiser  Ottos III.,  w wymienionym na początku 
tej zapiski zbiorze, s. 212-222). 

J.S. 

Robert Luff,  Wissensvermittlung  im europäischen 
Mittelalter.  „Imago-mundi"-Werke  und ihre Prologe 
(Texte und Textgeschichte, Bd. 47), Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1999, ss. 586. 

Zagadnienie roli popularnych, łacińskojęzycznych czy spi-
sanych w językach „narodowych", kompendiów o charakterze 
encyklopedycznym w procesie upowszechniania wiedzy w peł-
nym i późnym średniowieczu, na które u nas już przed laty zwró-
ciła uwagę Małgorzata Frankowska-Terlecka („Skarbiec  wiedzy" 
Brunetta  Latiniego. Trzynastowieczna  myśl encyklopedyczna  jako 
wyraz tendencji  do  upowszechniania wiedzy,  Wrocław etc. 1984; 
zob. także sam ten traktat w przekładzie i opracowaniu tejże 
uczonej i Teresy Giermak-Zielińskiej, Warszawa 1992, zwłasz-
cza wstęp pióra obu tłumaczek. Notabene:  jest to jedyny, jak 
dotąd,  traktat średniowieczny tego rodzaju dostępny w polskim 
przekładzie), nie przestaje przyciągać  uwagi mediewistów. Au-
tor wymienionej w nagłówku obszernej monografii  przyjął  kon-
cepcję dość ryzykowną,  nie pozbawioną  wszakże poważnych atu-
tów poznawczych. Spośród kilkudziesięciu znanych utworów na-
leżących  niewątpliwie  do typu imago mundi  (charakterystyka 
gatunku na s. 6 nn.), lub doń zbliżonego, wybrał osiem, sta-
rając  się o w miarę równorzędne uwzględnienie różnych regio-
nów Europy „łacińskiej" (kierując  się jednak w wyborze także 
innymi względami, np. istnieniem nowszej i miarodajnej edycji) 
i poddał analizie porównawczej, szczególną  uwagę poświęcając 
otwierającym  poszczególne dzieła prologom, nie bez podstaw 
przyjmując,  że tam właśnie autorzy mieli najlepszą  okazję do 
przedstawienia własnych zamierzeń i założeń. W kolejności za-
tem poddano analizie następujące  dzieła (w nawiasach numery 
rozdziałów): łacińskie Elucidarium  Honoriusza zwanego Augu-
stodunensis (II), staroniemiecki anonimowy Lucidarius  (III), 

Hortus  deliciarum  Herrady z Hohenburga (IV), starofrancuski 
Livre de  Sidrac  (V), działalność pisarską  i translatorską  na ka-
stylijskim dworze Alfonsa  Mądrego  (VI), Li Livres dou  Tresor 
Brunetto Latiniego (VII), niemiecki przekład pseudoarystote-
lesowego Secretum  secretorum  pióra mniszki Hiltgarty z Hürn-
heim (VIII) oraz Livre de  la Cité  des  Dames Krystyny (Christi-
ne) de Pizan (IX). Nie bez zdziwienia wypadnie skonstatować 
decyzję (s. 17) pominięcia Speculum  maius Wincentego z Beau-
vais z uwagi na ... zbyt dużą  objętość prologu, wydanego nie tak 
dawno w sposób krytyczny przez A.-D. von den Brincken, Ge-
schichtsbetrachtung  bei Vinzenz  von Beauvais. Die Apologia Ac-
tons zum Speculum  maius, „Deutsches Archiv für  Erforschung 
des Mittelalters" 34, 1978, s. 410-499. Wynika z tego, że wybra-
ne do analizy dzieła rozciągają  się w czasie od początku  XII 
do początku  XV w., z punktu widzenia zaś recepcji niektórych 
dzieł sięgają  nawet początku  czasów nowych. W dwóch przy-
padkach (II i IV) mamy do czynienia z dziełami napisanymi po 
łacinie, dwukrotnie (III i VIII) po niemiecku, starofrancuski 
reprezentowany jest trzy razy (V, VII, IX), hiszpański jeden raz 
(VI). Na uwagę zasługuje stosunkowo znaczny udział w próbie 
utworów napisanych przez kobiety (IV, VIII, IX). W jednym 
przypadku (IV) uwzględniono dzieło nie zachowane do naszych 
czasów (nie wydany drukiem unikalny rękopis Hortus  delicia-
rum spłonął  w Strasburgu w 1870 r.), ale w znacznym stopniu 
możliwe do materialnego, a nawet formalnego  zrekonstruowa-
nia (zob.: R. Green, M. Evans, C. Bischoff,  M. Curschmann, 
Herrad  of  Hohenburg:  Hortus  deliciarum,  vol. I: Commentary, 
vol. II: Reconstruction  [Studies of  the Warburg Institute, 36], 
London-Leiden 1979). 

Konstrukcja poszczególnych rozdziałów jest elastyczna, wy-
kazuje jednak pewne elementy wspólne. Do nich należą:  wstępy 
informujące  ogólnie o dziele i jego znanym bądź  domniema-
nym autorze, analiza prologu (lub prologów), koncepcja dzieła 
i jego miejsce w rozwoju gatunku, źródła i wzorce, recepcja przez 
współczesnych i potomnych. W ostatnim (X) rozdziale mógł Luff 
dokonać podsumowania wyników analizy, omawiając  m.in. ta-
kie sprawy jak autorstwo traktatów, przyczyny anonimowości 
jednych, ostentacyjne podkreślanie własnego autorstwa później-
szych (Nos,  don  Alfonso;  mestre Brunet Latin; Je,  Christine), 
zjawisko wspomnianego autorstwa kobiet, język traktatów itd. 
Luff  — za Christelem Meierem (zob. tego autora: Grundzüge 
der  mittelalterlichen  Enzyklopädik.  Zu  Inhalten,  Formen  und 
Funktionen  einer problematischer  Gattung,  w: Literatur  und  La-
ienbildung  im Spätmittelalter  und  in der  Reformationszeit.  Sym-
posion Wolfenbüttel  1981, ed. L. Grenzmann, K. Stackmann, 
Stuttgart 1984, s. 467-503; Cosmos politicus.  Der Funktionswan-
del  der  Enzyklopädie  bei Brunetto  Latini, „Frühmittelalterliche 
Studien" 22, 1988, s. 315-356) — wyodrębnia dwa zasadnicze 
typy czy etapy dziejów encyklopedystyki średniowiecznej: „krea-
cjonistyczny" (schöpfungsorientierte)  (jak II, III i IV) i „antro-
pocentryczny" (jak zwłaszcza VI, VII i IX), dodając  już od sie-
bie typ trzeci, reprezentowany przez Księgę Sidraka (V) i dzieło 
Hiltgarty (VIII), a charakteryzujący  się brakiem jakiejkolwiek 
myśli organizującej  (co autor skłonny jest tłumaczyć orientalnymi 
wzorcami). Z kolei zastanawia się Luff  nad intencjami poszcze-
gólnych autorów, także co do oczekiwanego kręgu odbiorców 
(konfrontując  je z czytelnym źródłowo rzeczywistym zasięgiem 
recepcji). Wyjątkiem  było dzieło Herrady, przeznaczone jedy-
nie dla własnego konwentu i rzeczywiście poza nim nie znane. 
Absolutne pierwszeństwo pod względem oddziaływania nale-
żało do Elucidarium  Honoriusza (bez wątpienia,  poza względa-
mi rzeczowymi, zaważył tu łaciński tekst), którego znamy około 
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380 przekazów rękopiśmiennych i które zostało przetłumaczo-
ne na wiele języków europejskich. Światopogląd  religijny, do-
minujący  w większości analizowanych dzieł, został w praktyce 
przełamany u Alfonsa  Mądrego,  Brunetto Latiniego i Krystyny 
de Pizan; w tych dwóch ostatnich przypadkach widoczne są  już 
ślady wczesnego humanizmu. 

Monografia  została zaopatrzona w obszerną  bibliografię  źró-
deł i literatury przedmiotu (s. 431-458) oraz dwa aneksy, z któ-
rych pierwszy zawiera teksty kilkudziesięciu prologów lub in-
nych „programatycznych" fragmentów  dzieł tych samych i in-
nych autorów (względnie z rozmaitych wersji danego utworu, 
stanowiących  w zamyśle autora podstawę porównawczą  do tek-
stów analizowanych), a drugi — 10 ilustracji mogących  stano-
wić rodzaj ikonograficznej  autowypowiedzi poszczególnych au-
torów. 

Nie ulega wątpliwości,  że zarówno zaproponowana przez 
R. Luffa  metoda badawcza (choć nie bezdyskusyjna!), jak rów-
nież i przede wszystkim bogactwo poddanego analizie materia-
łu, mogą  okazać się przydatne w dalszych badaniach nad encyk-
lopedyzmem średniowiecznym i jego rolą  kulturotwórczą. 

J.S. 

Antti Ruotsa la , Europeans and Mongols  in the 
middle  of  the thirteenth  century.  Encountering  the 
other  (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, 
ser. Humaniora, t. 314), The Finnish Academy of 
Science and Letters, Helsinki 2001, ss. 169. 

Cóż można jeszcze nowego napisać o konfrontacji  świata 
zachodniego z Mongołami około połowy XIII w., po tylu mo-
nografiach,  edycjach źródłowych i artykułach jej poświęcanych 
od dziesiątek  lat, ostatnio (w związku  z 750-leciem wyprawy Ja-
na di Piano Carpiniego i Benedykta Polaka) m.in. przez F. Schmie-
der, A. Klopprogge, czy nieuwzględnionych przez A. Ruotsalę 
F. E. Reicherta (1992), J. Gießaufa  (1995) i zbioru prac z Ki-
lonii (Die  Mongolen  in Asien und  Europa, ed. S. Conermann, 
J. Kusber, 1997; nieznajomości polskiej literatury nie będziemy 
wypominać, natomiast podkreślmy z uznaniem dążność  do uwzględ-
nienia piśmiennictwa rosyjskiego)? Jeżeli wypadnie uznać, że 
wymieniona w nagłówku monografia  fińskiego  uczonego zasłu-
guje na uwagę i zawiera partie, które winny znaleźć uznanie 
w nauce, to z kilku powodów. Pierwszy z nich to skoncentrowa-
nie się przez Autora na latach 1245-1255, to znaczy na naj-
wcześniejszym etapie realizowania (przez papiestwo i króla fran-
cuskiego) aktywnej postawy wobec nowego mongolskiego za-
grożenia (a wkrótce dla wielu: nowej nadziei). Po wtóre: dość 
nowoczesne podejście do tematu, uwzględniające  (choćby w ogra-
niczonym stopniu) także mongolski punkt widzenia. Po trzecie: 
zwrócenie uwagi na rolę konsumpcji alkoholu i opartych na niej 
rysach rytuału i gościnności mongolskiej (s. 110 nn.). Wreszcie: 
Autor wprowadza w tok rozważań i omawia bądź  publikuje w anek-
sie (s. 153-161) nieuwzględniany dotąd  w ogóle lub praktycznie 
materiał źródłowy. Mowa o dwóch nieznanych dotąd  przeka-
zach rękopiśmiennych (w Cambridge i Linzu) dotyczących  po-
jawienia się w 1245 r. w Lyonie i zeznań tajemniczego ruskiego 
arcybiskupa Piotra, znanych dotąd  jedynie pośrednio z dzieł hi-
storiografii  angielskiej, oraz o kazaniu (Sermo  in concilio pro 
negotio Tartarorum  kardynała Eudes de Châteauroux [zob. też 
s. 60 nn.]), opublikowanym na podstawie rękopisu z Arras, Bibl. 

municip. 137, f.  60v-62v. Inna rzecz, że poznawcze znaczenie 
odkryć Ruotsali, choć oczywiście godnych uwagi, jest dość skrom-
ne. Wykaz źródeł i znanej Autorowi literatury przedmiotu znaj-
duje się na s. 136-152, publikację uzupełniają:  bardzo uprosz-
czona tablica genealogiczna władców mongolskich, indeks oraz 
mapki podróży Carpiniego i Ascelina do Mongołów. 

J.  S. 

Wolfgang-Valentin  Ikas, Martinus  Polonus'  Chro-
nicle  of  the Popes and Emperors: a Medieval  Best-sel-
ler  and its  Neglected  Influence  on Medieval  English 
Chroniclers,  „English Historical Review" 116, 2001, 
nr 466, s. 327-341. 

Najważniejsze dzieło dominikanina Marcina z Opawy, zwa-
nego Marcinem Polakiem, zmarłego w 1278 r. w drodze po god-
ność arcybiskupa gnieźnieńskiego, które doczekało się w bliż-
szych nam czasach wnikliwych opracowań źródłoznawczych 
w Niemczech (A. D. von den Brincken) i w Polsce (K. Grodzi-
ska-Ożóg, J. Soszyński), należało do najczęściej czytywanych, 
wykorzystywanych, adaptowanych i naśladowanych w wielu kra-
jach europejskich, występuje w niezliczonych przekazach, do-
czekało się też przekładów na języki grecki, armeński, a nawet 
perski, z drugiej strony zaś nie może jakoś doczekać się nowo-
czesnej edycji krytycznej (przygotowuje ją  wspomniana uczo-
na niemiecka), która mogłaby zastąpić  edycję L. Weilanda 
w t. XXII MGH SS z 1872 r. Chociaż od dawna było wiadomo, 
że oddziaływało także na historiografię  angielską,  problem ten 
do niedawna nie interesował nadmiernie uczonych. Zmianę te-
go stanu rzeczy sygnalizuje opublikowana niedawno monogra-
fia  D. Embree, The  Chronicles  of  Rome. An Edition  of  the Midd-
le English  „The  Chronicle  of  Popes and  Emperors"  and  „The 
Lollard  Chronicle",  Woodbridge 1999 (nie znana jeszcze recen-
zentowi) oraz wymieniony w nagłówku artykuł, stanowiący  za-
powiedź osobnej monografii  na temat wpływu dzieła Marcina 
na późnośredniowieczną  historiografię  angielską. 

Po krótkim wprowadzeniu, obejmującym  kwestie biogra-
fii  Marcina Polaka i jego twórczości, Autor rozważa rozmiary 
i przestrzenny rozrzut tradycji rękopiśmiennej Kroniki  papieży 
oraz cesarzy i zastanawia się nad możliwymi przyczynami nie-
zwykłej popularności tego niezbyt obszernego dzieła, w now-
szych czasach traktowanego najczęściej jako mizerna i „bez-
duszna" kompilacja. Wszystko wskazuje na to, że właśnie to, co 
niedawno uchodziło za słabości kroniki (schematyczność, zwię-
złość, tabelaryczny układ w dwóch zasadniczych, skorelowa-
nych ze sobą,  ciągach  chronologicznych, próby ubarwienia nar-
racji poprzez materiał legendarny i anegdotyczny [dość wspo-
mnieć opowiadanie o papieżycy Joannie]), w średniowieczu by-
ło cenione i uważane za jej siłę i atrakcyjność. Dzieło było z dru-
giej strony podatne nie tylko na kontynuację, ale także na wsze-
lakiego rodzaju uzupełnienia i amplifikacje  (np. poprzez doda-
wanie nowych tabel), czy wręcz rezygnację z układu tabelarycz-
nego. O mizernym stopniu rozpoznania odnośnego materiału 
rękopiśmiennego może świadczyć choćby fakt,  że do sześciu 
kontynuacji Kroniki, jakie z terenu Anglii średniowiecznej były 
znane wydawcy w MGH (na ogólną  liczbę 13), Autor potrafił 
dodać co najmniej 10 dotąd  niewydanych i niemal nie znanych. 
(Podobnie J. Soszyński, Kronika  Marcina  Polaka  i jej średnio-
wieczna tradycja  rękopiśmienna  w Polsce, Warszawa 1995 [Stu-


