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mniej jedną  redakcję Dekretu. W krótkim zakończeniu (Medieval  law and  the Decretum, s. 193-196) autor kategorycznie 
stwierdził, iż in any case, the Decretum can no longer  be read  as a homogeneous product  of  one person, one time, and  one place 
(s. 193). 

Wnioski książki  Andersa Winrotha dokonują  wyłomu w dotychczasowych poglądach  na Concordia  discordantium  cano-
num. Dobitnie wskazują  one, że we wszelkiego rodzaju studiach analitycznych wiele nowych obserwacji nasuwa się w trak-
cie bezpośredniego kontaktu z rękopiśmiennymi materiałami archiwalnymi a nie tylko za pośrednictwem wydawnictw źród-
łowych. Na specjalne podkreślenie zasługuje fakt,  że autor wielokrotnie z uznaniem wypowiada się na temat ustaleń uczo-
nych polskich, Adama Vetulaniego i Karola Wojtyły (papieża Jana Pawła II), uprzystępnionych społeczności naukowej po 
francusku6.  Podsumowania ostatnich badań nad Dekretem Gracjana dokonał Anders Winroth w referecie  wygłoszonym 
5 sierpnia 2004 r. na sesji plenarnej XII Międzynarodowego Kongesu Średniowiecznego Prawa Kanonicznego w Waszyn-
gtonie. Tekst ten (Recent  work  on the making  of  Gratian's  Decretum, ss. 24) wraz z innymi artykułami i materiałami źródło-
wymi jest dostępny w wersji elektronicznej na internetowej stronie „Domus Gratiani — Homepage for  Gratians Studies" 
<http://pantheon.yale.edu/~haw6/gratian.html>. 

Przemysław  Nowak 
Kraków 

Maria B l a h o v a , Historicka  chronologie,  Nakladatelstvî Libri, Praha 2001, ss. 948. 

Zasłużona czeska badaczka średniowiecza, specjalizująca  się w naukach pomocniczych historii, zmierzyła się z materią 
podstawową  dla każdego badacza, nie tylko wieków średnich: miarami upływu czasu. Praca M. Blâhovej doskonale wpisu-
je się we wcześniejsze czeskie badania w tym zakresie: zwłaszcza Josefa  Emlera (Rukovët'  chronologie  krest'anské,  zvlâstë 
ceské,  Praha 1876) i Gustava Friedricha (Rukovët'  krest'anské  chronologie,  1934). Pracę można podzielić na dwie zasadnicze 
części: referującą  (rozdziały 1-8) i praktyczną  czyli tablice chronologiczne (rozdziały 9-11). 

M. Blâhovâ rozpoczyna krótkim rysem historii komputystyki średniowiecznej, a potem chronologii jako nauki w Euro-
pie (wspominając  i o autorach polskich), ze szczególnym uzwględnieniem ziem czeskich (s. 29-69). Dalej Autorka postępu-
je wedle schematu przyjętego we wcześniejszych europejskich podręcznikach chronologii: przedstawia dzieje kalendarza 
w Europie od starożytności po wiek XX (s. 70-221), od kalendarza rzymskiego przez juliański po gregoriański, podając 
praktyczne wskazówki posługiwania się nimi. Dalej omawia elementy komputystyki Kościoła zachodniego: datę Wielkiej-
nocy i elementy pomagające  w jej ustalaniu (s. 222-265), opisuje (s. 266-314) zagadnienia związane  z częściami roku 
(dzień, tydzień, miesiąc,  kwartał, wakacje), z systemami pomiaru upływającego  czasu (jak godziny kanoniczne czy zegary — 
słoneczne, wodne, wreszcie mechaniczne). Kolejny rozdział poświęcony jest sposobom datowania w Europie (s. 315-380) 
— starożytnej (np. według olimpiad czy kadencji konsulów rzymskich), średniowiecznej (np. według stylu Bożego Narodze-
nia czy Zwiastowania), również niechrześcijańskiej (rachuba żydowska) — w tym także sposobom oznaczania dni (np. świę-
tami w rachubie średniowiecznego Kościoła łacińskiego). W rozdziale następnym M. Blâhovâ omawia kalendarze poza-
europejskie: izraelski, arabski, turecki, irański, afgański,  koptyjski, chiński, tybetański, indyjski oraz Majów i Azteków 
(s. 381-414). Część referującą  zamyka bogate zestawienie (s. 419-468) wydanych drukiem źródeł i literatury o chronologii, 
łącznie  z pracami z XVI w. 

Kolejne trzy rozdziały to praktyczne pomoce do rozwiązywania  chronologicznych problemów: tabele i zestawienia. 
Rozdział 9 (s. 469-616) zawiera tablice chronologiczne do przeliczania rzymskiej rachuby, dalej np. złotych liczb, epaktów, 
indykcji czy odczytywania cisjojanów (w tym bardzo cenny alfabetyczny  spis sylab łacińskiego cisjojanu wraz z podaniem da-
ty odpowiadającej  danej sylabie, s. 606-611), dalej tablica świąt  ruchomych, tj. zależnych od terminu Wielkiejnocy, a także 
35 tablic kalendarzowych według dni Wielkiejnocy. Te ostatnie zostały przejęte, z koniecznymi uzupełnieniami i poprawka-
mi, z Rukovëti  G. Friedricha, gdyż — jak podniosła M. Blâhovâ (s. 17) — czeski czytelnik przyzwyczaił się do ich układu, 
chodziło także o zminimalizowanie możliwości popełnienia błędów typograficznych  przy przepisywaniu tych tablic. Zrezyg-
nowano natomiast — wzorem innych chronologii europejskich, a w odróżnieniu do dzieł J. Emlera i G. Friedricha — z ta-
blic zaćmienia słońca i księżyca. Kolejne zestawienie (przy ich sporządzeniu  współpracowali Pavel R. Pokorny i Miloslav 
Martinek) to spisy władz świeckich i kościelnych Europy Środkowej od dających  się uchwycić źródłowo czasów najdawniej-
szych po dzień dzisiejszy, w zmieniających  się oczywiście strukturach politycznych i organizacyjnych (rozdział 10, 
s. 639-712): Otrzymaliśmy tu bardzo dokładny wykaz — od książąt  wielkomorawskich, przez Przemyślidów, Jagiellonów po 
Habsburgów (z osobnym zestawieniem księżnych i królowych czeskich — z, o ile to możliwe do ustalenia, datami ich życia 
i koronacji, s. 630-634), dalej składy ministerstw monarchii austro-węgierskiej w latach 1848-1918, wreszcie władz Czecho-

6 Zob. R. Weigand, Der polnische Beitrag  für  die  Erforschung  der  klassischen  Kanonistik  und  die  internationale  Wissenschaft,  w: Canon Law. A Basic 
Collection  a współczesne prawo kanoniczne.  Materiały  z II  Międzynarodowego  Sympozjum Prawa Kanonicznego  zorganizowanego  przez Katedrę  Prawa 
Kanonicznego  Wydziału  Teologii  Uniwersytetu  Opolskiego  w Opolu 25 III  1998, red. B. W. Zubert OFM, Opole 2000, s. 31-49; toż w tłum. polskim, 
tamże, s. 51-69. 
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słowacji i Republiki Czeskiej aż po 2000 r. Zestawione zostały też władze kościelne (s. 713-741): arcybiskupi i biskupi wiel-
komorawscy, dalej archidiecezji praskiej — arcybiskupi prascy (aż do obecnego arcybiskupa Pragi, kardynała Miloslava 
Vlka), biskupi Litomyśla (od 1344), Litomierzyc (od 1647), Hradca Kralové (od 1659), Czeskich Budziejowic (od 1784) 
i Pilzna (od 1990) — i ołomunieckiej (biskupi i arcybiskupi Ołomuńca, biskupi Brna od 1777 i Ostrawy-Opawy od 1996). 
Pomieszczone zostały też wykazy (sięgające  po 2000 r.): panujących,  a potem przedstawicieli władz państwowych (jak głosi 
tytuł podrozdziału) Europy środkowej, potraktowanej bardzo szeroko, gdyż obok Polski, Austrii i Węgier znajdujemy spisy 
władców frankijskich  i państwa niemieckiego (z władzami NRD włącznie);  podobnie przedstawicieli Kościoła katolickie-
go (s. 783-838) — papieży, a także arcybiskupów i biskupów szeroko rozumianej Europy środkowej (w zasadzie chodzi tu 
o biskupstwa związane  z historią  ziem czeskich i sąsiadujące),  wśród nich z diecezji polskich: Gniezna, Wrocławia i Krako-
wa. Ostatni rozdział pracy (11) to alfabetyczny  spis świętych, świąt  oraz terminów związanych  z chronologią  (s. 839-948). 

Dzieło M. Blahovej budzi uznanie, ale i zazdrość. Próba wydania przez Czechów poprawionej wersji pracy G. Friedri-
cha (która nb. jest, jako reprint, dostępna w czeskich księgarniach) zaowocowała nowym opracowaniem chronologii histo-
rycznej. Niedługo minie 50 lat od wydania Chronologii  polskiej  pod red. Bronisława Włodarskiego (Warszawa 1957). Od 
dawna publikacja ta jest jednym z polskich białych kruków. Czy i polscy historycy otrzymają  choćby reprint swojej chronolo-
gii, a może nawet jej nową  wersję? 

Izabela  Skierska 
Instytut  Historii  PAN 

Poznań 

Marek W a l c z a k, „Alter  Christus".  Studia  nad obrazowaniem świętości  w sztuce średniowiecz-
nej na przykładzie  św. Tomasza  Becketa,  TWiAPN Universitas, Kraków 2001, (Ars Vetus et No-
va, 5), ss. 435,102 il., streszczenie angielskie. 

Historia Tomasza Becketa (ok. 1118-1170), czczonego przez katolików jako męczennika, a uważanego za zdrajcę 
przez anglikanów, wciąż  pełna jest pytań, które przypuszczalnie nigdy nie znajdą  odpowiedzi. Dotyczą  one kwestii tak za-
sadniczych, jak motywy nagłej zmiany zachowań Tomasza — kanclerza Henryka II po konsekracji na arcybiskupa, czy — 
z drugiej strony — przyczyny równie nagłej zmiany postawy króla, pokutującego  po zabójstwie. Rozprawa Marka Walczaka, 
poświęcona obrazowaniu idei naśladowania Chrystusa właśnie na przykładzie Tomasza Becketa, pomija te zagadnienia, 
skupiając  się na artystycznych przejawach wydarzeń wykreowanych przez hagiografię.  Autor przyjął  zatem najwyraźniej, że 
można badać tytułowe „obrazowanie świętości" niezależnie od okoliczności politycznych, w jakich doszło do męczeństwa. 
Może to budzić istotne wątpliwości,  nie jest jednak całkiem bezzasadne, bo tematem pracy jest nie „prawdziwa" historia ży-
cia świętego, lecz sposoby obrazowania jego legendy i uosabianego przezeń wzorca hagiograficznego. 

Tytułowy termin alter  Christus,  jak zastrzega autor we wstępie (s. 9), został zastosowany anachronicznie, bo w źródłach 
najwcześniej określano tak św. Franciszka z Asyżu i to dopiero w XIV w. Bywa on jednak wykorzystywany przez badaczy 
także w odniesieniu do innych świętych1. Wypada też przypomnieć, że ten sam termin odnoszono już wcześniej do cesarzy2. 
Marek Walczak, scharakteryzowawszy we wstępie stan badań nad hagiografią  średniowieczną,  przechodzi w I rozdziale do 
prześledzenia dziejów tytułowego pojęcia (Alter  Christus.  Biblijne i teologiczne  podstawy  pojęcia). Na tak naszkicowanym tle 
przedstawia w II rozdziale kult św. Tomasza Becketa na tle kultów innych angielskich świętych XII i XIII w. (Alter  Christus 
Cantuariensis.  Św. Tomasz  Becket  jako naśladowca  Chrystusa  w tradycji  historiograficznej).  Zwraca tu uwagę m.in. na poli-
tyczne uwarunkowania kultu. Kolejny rozdział (Cantuaria  Sacra.  Christ  Church w Canterbury  jako ośrodek  kultu  św. Toma-
sza Becketa)  wprowadza katedrę w Canterbury jako miejsce czci świętego. Wspomina tu wcześniejsze kulty związane  z koś-
ciołem, próbuje zrekonstruować miejsca i elementy wystroju artystycznego katedry związane  z kultem biskupa i prze-
kształcenia świątyni  po pożarze z 1174 r., a także związane  z tym losy ciała świętego. Autor omawia też rozpowszechnianie 
się cykli hagiograficznych  poświęconych Tomaszowi Becketowi w sztuce europejskiej. Aż dwa rozdziały poświęca otoczeniu 
grobu świętego. Najpierw (Tumba  Sacra.  Geneza kształtu  pierwszego grobu św. Tomasza  Becketa)  rozważa dzieje ciała świę-
tego od kanonizacji w 1173 r. do translacji relikwii w 1220 r., kształt pierwotnego nagrobka, rekonstruowany na podstawie 
analogii europejskich i jego związek  z Grobem Chrystusa. Wątek  ten rozwija w rozdziale następnym (Et  erit sepulchrum eius 
gloriosum...  Grób św. Tomasza  Becketa  jako grób „Drugiego  Chrystusa"),  gdzie również pojawia się obszerny kontekst różno-
rodnych średniowiecznych nawiązań  do Grobu Św. Wreszcie w rozdziale VI (Calicem  salutaris  accipiam et nomen Domini 

1 Np. J. Cannon, Dominic alter  Christus?.  Representations  of  the Founder  in and  after  theArca di  San Domenico, w: Christ  Among the Medieval  Domini-
cans, ed. K. Emery Jr., J. Wawrykow, Notre Dame 1998; J. F. Hamburger, Brother,  Bride  and  alter  Christus:  The  Virginal  Body  of  John  the Evangelist  in 
Medieval  Art, Theology  and  Literature,  w: Text  und  Kultur:  Mittelalterliche  Literatur  1150-1450, Deutsche Forschungsgemeinschaft-Symposium,  hrsg. 
U. Peters u. a., Stuttgart 2001, s. 296-328. 
2 Ostatnio np. J. Strothmann, Christus,  Augustus und  der  mittelalterliche  römische Kaiser  in der  staufischen  Herrschaftstheologie:  Von  der  Parallele  Chri-
stus-Augustus  bei Otto von Freising  zu dem  Kaiser  als 'augustus'  und  'alter  christus'  bei Petrus von Eboli,  „Archiv für  Kulturgeschichte", 84, 2002, 
s. 41-65. 


