


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

15 laty dyskusji na temat wiarygodności informacji  Annales 
Hildesheimenses a.1000, jakoby Otton III w tym roku założył, 
na prośbę Bolesława czeskiego i za zgodą  papieża arcybiskup-
stwo w Pradze, ku czci męczennika Wojciecha, pod zwierzchnic-
twem Gaudentego i podporządkował  mu siedem biskupstw. 
Nie warto tu tej problematyki raz jeszcze bliżej omawiać. Fried 
kieruje tym razem polemikę głównie przeciw Knutowi Göri-
chowi (Ein  Erzbistum  in Prag oder  in Gnesen ? „Zeitschrift  für 
Ostforschung"  40, 1991, s. 10-27) i Gerardowi Labudzie, który 
już kilkakrotnie nader krytycznie wypowiadał się o koncepcji 
Frieda, konkretnie ostrze polemiki Frieda zwrócone jest na ar-
tykuł G. Labudy, Der „Akt  von Gnesen" vom Jahre  1000. Be-
richt über die  Forschungsvorhaben  und-  ergebnisse, „Quaestio-
nes Medii Aevi Novae" 5, 2000, s.145-188. Dyskusja Fried-La-
buda, acz na ogół prowadzona w wystarczająco  kurtuazyjnej for-
mie, w opinii podpisanego zaczęła wykazywać nieco niepoko-
jące  przejawy. Po stronie niemieckiej utrudniała ją  dotąd  m.in. 
bariera językowa, dobrze więc, że artykuł Labudy ukazał się po 
niemiecku; po stronie polskiej, jak mi się wydaje, przecenianie 
realnego wymiaru informacji  Annales Hildesheimenses 
w przypadku jej wiarygodności, Fried raz jeszcze akcentuje, że 
rzeczywisty bieg wydarzeń w 1000 r. był inny i zgodny z com-
munis opinio. Zapiska rocznikarza hildesheimskiego oddaje 
bowiem nie rzeczywistość, lecz co najwyżej niezrealizowane (i 
— dodajmy — raczej niemożliwe do zrealizowania około 
1000 r.) zamierzenia i plany polityczno-kościelne Ottona III. 

J.  S. 

Trakt  cesarski.  Iława  — Gniezno — Magdeburg  (Bib-
liotheca Fontes Archeologici Posnaniensis), Mu-
zeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań 2002, 
ss. 442, Abstracts, Zusammenfasungen. 

Jest to jedna z ważniejszych pozycji powstałych w ramach 
obchodów tysiąclecia  zjazdu gnieźnieńskiego. Badania nad iti-
nerariami cesarskimi tego okresu i ich znaczenie przedstawił 
J. Strzelczyk (Itineraria  cesarskie  i ich wymowa), podkreślając 
ich znaczenie dla unifikacji  północnych i południowych ziem 
cesarstwa i wskazując,  że ok. 1000 r. pojawiają  się w nich co 
najmniej dwa nowe zjawiska: dłuższe pobyty władcy w jednej 
miejscowości oraz pojawienie się w jego podróżach elementów 
kalendarza sakralnego. Z kolei P. Urbańczyk zajął  się znacze-
niem Zjazdu  Gnieźnieńskiego  w polityce imperialnej Ottona III, 
jako elementu budowania pozycji cesarza w chrześcijaństwie 
oraz stworzenia sojuszu mającego  na celu powstrzymanie roz-
szerzania się wpływów cesarstwa bizantyjskiego. J. Banaszkie-
wicz (Otton  III  jedzie  do  Gniezna. O oprawie ceremonialnej wi-
zyty cesarza w kraju  i stolicy Polan) przedstawił interpretację 
opisów uroczystego spotkania Ottona III z Bolesławem na gra-
nicy piastowskiego władztwa, przebiegu podróży oraz wymia-
ny darów między władcami. J. Wrzesiński przedstawił Środki 
i urządzenia  komunikacyjne  Polski  wczesnopiastowskiej  na pod-
stawie dotychczasowych  znalezisk  archeologicznych,  zaś 
W. Rączkowski  i J. Nowakowski (Między  metaforą  a realnością: 
ścieżka,  droga,  akt  w dyskursie  archeologicznym)  postawili istot-
ne pytanie: „Czy archeolog ma szansę odkryć ślady drogi?", 
odpowiadając  na nie pozytywnie. 

Kolejne prace poświęcone są  już samej podróży Ottona 
III do Gniezna, zmierzając  do rekonstrukcji jej kolejnych eta-

pów. M. Hardt (Verkers-  und  siedlungsgeschichtliche  Bemerkun-
gen zur Reise Ottos III.  nach Gnesen) przedstawił przebieg całej 
pielgrzymki cesarza, począwszy  od opuszczenia Rzymu po 
3 XII 999 r., poprzez Ratyzbonę i Miśnię do Gniezna, i powrót 
z niej do Magdeburga, gdzie był z pewnością  23 III 1000 r., 
a następnie Kwedlinburga. Większość studiów poświęcona jest 
„polskiemu" etapowi podróży, dwa — powrotowi cesarza do 
kraju. 

Próbę zarysowania drogi pielgrzymki Ottona od granic 
ziem Bolesława Chrobrego do Gniezna podjęli W. Dzieduszyc-
ki i M. Przybył („Trakt  cesarski"  — próba odtworzenia  przebiegu 
drogi  pielgrzymki  Ottona III  do  Gniezna na podstawie  analizy 
źródeł  pisanych i archeologicznych).  Miała ona według nich 
wieść przez Dolny Śląsk  (Żary, Iławę-Szprotawę i Głogów) 
i południową  Wielkopolskę (Łoniewo, Czerwoną  Wieś, Śrem, 
Bnin), przez Poznań i Ostrów Lednicki do Gniezna. Aż czte-
ry prace poświęcone zostały dolnośląskiemu  odcinkowi piel-
grzymki. L. Leciejewicz (Z  Miśni  do  Głogowa,  czyli cesarz Otton 
III  na Śląsku),  E. Kowalczyk (Dolnośląski  odcinek  pielgrzymki 
cesarza Ottona III.  Rola Wałów  Śląskich  w kształtowaniu  szla-
ków komunikacyjnych  Polski  wczesnopiastowskiej)  oraz K. Cza-
pla i P. Rzeźnik (Śląski  odcinek  pielgrzymki  cesarza Ottona III 
do  Gniezna na tle rekonstrukcji  osadnictwa  w X-XI  wieku)  zgod-
ni są,  że cesarz przekroczył Nysę Łużycką  koło obecnego Zgo-
rzelca, a następnie podążył  szlakiem na Wrocław, skręcając 
w okolicy dzisiejszych Lubania lub Lwówka w kierunku Bole-
sławca, a następnie w dół Kwisy, aby w pobliżu jej ujścia do 
Bobru skręcić do Iławy szprotawskiej, skąd  skierował się do 
Głogowa. Z kolei Z. Hendel (Głogów  około  roku  1000) przed-
stawił próbę rekonstrukcji wyglądu  zbudowanego ok. 989 r. 
grodu głogowskiego. 

Kolejne prace poświęcone są  wielkopolskiemu odcinkowi 
pielgrzymki. Jak słusznie stwierdziła Z. Kurnatowska (Organi-
zacja grodowo-terytorialna  Wielkopolski  w okresie  wczesnopia-
stowskim,  a hipotetyczny przebieg drogi  Ottona III  do  Gniezna), 
ponieważ w państwie Chrobrego brakowało jeszcze w tym 
okresie klasztorów, jedynym miejscem, mogącym  ofiarować 
odpowiednią  gościnę dostojnemu gościowi były najważniejsze 
grody, ich sieć wyznacza zatem trasę podróży. Według autorki 
wiodła ona z Głogowa do Śremu, a stąd,  być może z pominię-
ciem, ze względu na pośpiech, do Poznania, i Giecza, z którego 
skierowano się albo bezpośrednio do Gniezna, albo po dro-
dze odwiedzono Ostrów Lednicki. Droga powrotna z Gniezna 
wiodła zapewne przez Ostrów Lednicki i Poznań, a następnie 
Pszczew, Międzyrzecz i Lubusz do Magdeburga. Przekroczyw-
szy w Głogowie Odrę musiał jeszcze cesarz w drodze do Gnie-
zna przez Śrem sforsować  zabagnioną  dolinę Obry. Wedle 
E. Wyrwińskiej (Gród  w Czerwonej  Wsi  pod  Krzywinem  jako je-
den  z punktów  na trasie pielgrzymki  cesarza) najprawdopodob-
niej przekroczył ją  w okolicach Krzywina, zapewne przez prze-
prawę przy wzniesionym w X w. grodzie w Czerwonej Wsi. Re-
konstrukcję wyglądu  Poznania w tym okresie zaproponowa-
ła H. Kócka-Krenz (Poznań  w dobie  Zjazdu  Gnieźnieńskiego 
w świetle najnowszych odkryć  archeologicznych),  zaś P. Wawrzy-
niak przedstawił Badania  południowego  członu grodu  poznań-
skiego  — strefa  Zagórze,  w latach 1998-2000. J. Górecki (Droga 
pielgrzymki  Ottona III  z Poznania do  Gniezna), który stoi na 
stanowisku, że cesarz w drodze do Gniezna zatrzymał się w Po-
znaniu, dalszą  trasę do Gniezna prowadzi wzdłuż doliny rze-
ki Głowna, przez Wierzenicę, Jerzykowo, Pobiedziska, Polską 
Wieś, Moraczewo, Ostrów Lednicki, Łubowo i Woźniki. T. Sa-
wicki omówił Hipotetyczną  trasę wjazdu  cesarza Ottona do 
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Gniezna na podstawie  najnowszych badan  archeologicznych, 
przez obecną  wieś Skiereszewo, a następnie hipotetycznym 
mostem przeprawił się na drugi brzeg jezior Święte/Jelonek 
stając  u bram grodu gnieźnieńskiego. W dalszym ciągu  autor 
szczegółowo omawia możliwą  trasę wjazdu Ottona III do gro-
du przed tzw. podgrodzie II i miejsca, które mógł odwiedzić 
podczas pobytu w Gnieźnie. Z kolei T. Janiak przedstawi Uwa-
gi na temat ottońskiej  konfesji  świętego Wojciecha  w katedrze 
gnieźnieńskiej  w świetle źródeł  historycznych i archeologicznych 
(tzw.  konfesja  II). 

K. Kirsch (Reise-  und  Handelsrouten  zwischen mittlere  El-
be und  Oder  um 1000), zastanawiając  się na nie poświadczo-
nym źródłowo przebiegiem powrotnej drogi Ottona do Magde-
burga po przekroczeniu Odry (pod Krosnem lub Lubuszem?), 
zajął  się rekonstrukcją  szlaków komunikacyjnych między środ-
kową  Łabą  a Odrą  w tym okresie. Wreszcie B. Ludowici przed-
stawił Die Pfalz  Magdeburg  im Jahr  1000. Zur  Rekonstruktion 
iherer Architektur  auf  der  Grundlage  archäologische  Befunde. 
W aneksie M. Brzostowicz omówił zorganizowaną  w Muzeum 
Archeologicznym w Poznaniu wystawę Rok 1000 — Archeolo-
gia Traktu  cesarskiego. 

M.  D. 

Pavol Cerny, Evangeliär  Zäbrdovicky  a Svatovitskâ 
Apokalypsa,  Wyd. Akademia, Praha 2004, ss. 378. 

Ewangeliarz Zabrdowicki przechowywany jest w Ołomuń-
cu (Olomouc, Vedeckâ knihovna, M II 74). Nazwa kodeksu 
pochodzi od miejsca poprzedniego przechowywania; do końca 
XVIII w. znajdował się w klasztorze premonstratensów w Za-
brdovicach koło Brna. Dlatego też niekiedy w literaturze okre-
ślany jest jako Obrovicky, lub Obrowitzer, od niemieckiej na-
zwy Zabrdovic (Obrowitz). W średniowieczu ewangeliarz ten 
znajdował się w bibliotece kapituły praskiej. Drugi z rękopisów 
— Apokalipsa Svatovitskâ, miał mniej burzliwe losy — znajdu-
je się od czasów średniowiecza w bibliotece kapitulnej w Pra-
dze (Archiv Prazského hradu, Kapitulni knihovna, A 60/3). 
Analiza obu rękopisów, przeprowadzona przez autora, obej-
muje badania nad strukturą  tekstów, badania paleograficzne 
oraz w głównej części pracy badania iluminacji i inicjałów. 

Te dwa iluminowane rękopisy, jak dowodzi autor uzu-
pełniają  się wzajemnie, a motywy ikonograficzne  występujące 
w obu, wskazują  na krąg  powstania — bawarską  szkołę ilumi-
natorską  (Tegernsee-Freising). Kodeksy powstały prawdopo-
dobnie w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych  XI w. Autor 
wiąże  je z osobą  czeskiego księcia Wratysława II. Oba rękopi-
sy stanowią  przykład wczesnej kultury książkowej  w Czechach 
czasów Przemyślidów, co więcej, są  przykładem „teologii poli-
tycznej " władców czeskich. 

J.  K. 

Michael Rothmann , Totius  orbis descriptio.  Die 
„Otia  Imperialia"  des  Gervasius  von Tilbury:  Eine 
höfische  Enzyklopädie  und die  scientia  naturalis,  w: 
Die Enzyklopädie  im Wandel  vom Hochmittelalter  bis 

zur frühen  Neuzeit,  Herausgegeben von Christel 
Meier, Redaktion Stefan  S c h u l e r und Marcus 
Heckenkamp. Akten des Kolloquiums des Pro-
jekts D im Sonderforschungsbereich  231 (29.11.-
-1.12.1996) (Münstersche Mittelalter-Schriften, 
Bd.78), Wilhelm Fink Verlag, München 2002, s. 189-
-224. 

Gerwazy z Tilbury znowu ma dobrą  passę w nauce. Autor, 
nie mogąc  jeszcze uwzględnić nowej dwujęzycznej edycji Otia 
imperialia  z 2002 r., ani o rok wcześniejszej monografii  mapy 
świata z Ebstorfu  Jürgena Wilkego (zob. w niniejszym tomie, 
s. 131 nn.), którą  jedynie odnotowuje w przypisie, w intere-
sujący  sposób próbuje dowartościować dzieło anglonorman-
dzkiego dworzanina i pisarza poprzez doszukiwanie się w nim 
elementów nowych, nie w pełni konwencjonalnych. Postępuje 
zatem jak gdyby tropem rosyjskiego uczonego L. S. Czekina 
(L. S. Chekin, Elements  of  the rational  method  in Gervase of  Til-
bury's  cosmology and  geography,  „Centaurus" 28, 1985, s. 209-
-217), znacznie jednak pogłębiając  argumentację. Nowszą  dys-
kusję nad Gerwazym nadmiernie, jak się wydaje, zdomino-
wały elementy folklorystyczne  i fantastyczne,  zwłaszcza z ostat-
niej III księgi Otia, oraz niekończąca  się dyskusja na te-
mat możliwego schyłku życia pisarza w północnoniemieckim 
Ebstorfie  i przypisywania mu wielkiej mapy świata. M. Roth-
mann, dobrze orientujący  się w dotychczasowym dorobku nau-
ki, podzielił swoje wywody na trzy nie wyodrębnione konstruk-
cyjnie części. W pierwszej z nich przedstawił życie i karie-
rę Gerwazego, koncentrując  się szczególnie na zagadnieniach 
kontrowersyjnych, do których ciągle  należą:  lata życia (Roth-
mann opowiada się za nieco wcześniejszą  chronologią,  niż naj-
częściej zakładana), środowisko społeczne i rodzinne, chrono-
logia kolejnych etapów kariery dworskiej, wreszcie wspomnia-
ny problem schyłku życia pisarza (autor należy do przeciwni-
ków tezy „ebstorfskiej").  Część druga to analiza struktury i tre-
ści Otia imperialia  oraz licznych źródeł wykorzystanych rzeczy-
wiście bądź  deklaratywnie przez ich autora. Interesujące  jest 
(s. 203/204) zestawienie częstotliwości występowania motywów 
w III księdze Otia, a także rozważania nad zakresem i charak-
terem wykorzystywania relacji nieliterackich, zwłaszcza trady-
cji ustnej (do której Gerwazy sięgnął  explicite,  jak wiadomo 
między innymi przy okazji opisu Polski). Zagadnienie to pro-
wadzi niejako do części III rozprawy, w której Rothmann za-
stanawia się nad ideowym przesłaniem dzieła Gerwazego oraz 
nad gatunkowym jego zaszeregowaniem. Die bisherige For-
schung hat sie als Fürstenspiegel,  als Enzyklopädie  und  als Mira-
biliensammlung  bezeichnet. Verwandtschaft  wurde  zudem  mit 
Exemplasammlungen,  Herbarien  und  Bestiarien behauptet 
(s. 214). Aczkolwiek tak różnorodne dzieło jak Otia imperialia 
opiera się jednoznacznym sztywnym przydziałom, najbardziej 
— zdaniem Rothmanna (z którym wypadnie się zgodzić) — 
uzasadnione byłoby określenie jego jako encyklopedii, w na-
wiązaniu  do podziału encyklopedii średniowiecznych zapropo-
nowanego ostatnio przez najlepszego chyba obecnie znawcę 
zagadnienia Christela Meiera (encyklopedie polityczne, kla-
sztorne, szkolne, moralizatorskie, medyczne, handlowo-prze-
mysłowe, uniwersyteckie, domowe, ogólne), autor byłby skłon-
ny, bei aller  gebotenen Vorsicht,  postrzegać Otia jako höfische 
Enzyklopädie  mit Bildungs-  und  Unterhaltungsanspruch 
(s. 219). W sensie metodologicznym zaś autor silnie, dodajmy: 
wbrew tradycyjnie dominującemu  w nauce przekonaniu, ak-
centuje nowatorskie i racjonalne elementy w myśli Gerwazego 


