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Na aparat krytyczno-naukowy książki,  obok skąpo  stosowanych przypisów, składają  się rozbudowane indeksy: osobo-
wy, geograficzny  i językowy. Znajdujemy tu też mapę Europy Wschodniej według opisów Miechowity oraz fotografie  kilku 
rękopisów, w tym kilku kart z Traktatu Miechowity. Jest tu też oczywiście angielskie streszczenie. 

Książka  Pétera Kiraly'ego budzi zawód. Wydaje się zmarnowaną  szansą  na przybliżenie czytelnikom węgierskim (hi-
storykom i filologom)  źródeł do średniowiecznej historii Polski. Niektóre cenne spostrzeżenia i ustalenia, godne dalszych 
przemyśleń, toną  w morzu omyłek i zafałszowań.  To sprawia, że czytelnik przestaje ufać  autorowi, nawet jeżeli ten ma rac-
ję. Szkoda zmarnowanego wysiłku badawczego sędziwego i bardzo zasłużonego autora. 

Ryszard  Grzesik 
Instytut  Slawistyki  PAN 

Poznań 

L. I. K i s e l e v a, Latinskie  rukopisiXIII  veka (Opisanie  rukopisej  Rossijskoj  nacional'noj  bib-
lioteki),  wyd. „Dmitrij Bulanin", Sankt Peterburg 2005, ss. 293. 
[Л. И. Киселева, Латинские рукописи XIII века (Описание рукописей Российской 
национальной библиотеки), С.-Петербург 2005, c. 293]. 

Oddział Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (dawniej Cesarska Biblioteka Publiczna, Państwowa Biblioteka 
Publiczna im. M. E. Sałtykowa-Szczedrina) już od momentu powstania w 1795 r., cieszył się zainteresowaniem badaczy za-
chodnich. Główną  przyczyną  tego był zbiór średniowiecznych rękopisów łacińskich, liczący  obecnie około jednego tysiąca 
kodeksów, pochodzących  m.in. z najstarszych bibliotek klasztornych Europy Zachodniej. 

Od dwustu lat trwały również prace rosyjskich i zachodnich badaczy nad katalogowaniem kodeksów i uprzystępnie-
niem opisów w formie  książkowej;  przypomnieć należy następujące  prace B. Dudik, Historische  Forschungen  in der  kaiserli-
chen öffentlichen  Bibliothek  zu St.  Petersburg,  „Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften"  95 (1879) (druk: 1880), s. 329-382; K. Gillert, Lateinische Handschriften  in St.  Petersburg, 
„Neues Archiv d. Gesellschaft  für  ältere deutsche Geschichtskunde" 1880-1881, Bd. 5-6, Dom Antonio Staerk, Les manu-
scrits du  Ve  au XIII  siècles, conservés à la Bibliothèque Impériale  de  Saint-Petersbourg,  Saint-Petersbourg 1910, t. 1-2, czy 
O. A. Dobias Rozdestvenskaja, Les anciens manuscrits latins de  la Bibliothèque Publique Saltykov-Scedrin  de  Leningrad  VIIIe-
-débutIX  siècle, Paris 1991 (wydanie franc.  w 50 lat po wydaniu rosyjskim). 

Z prac badaczy polskich warto przypomnieć Józefa  Korzeniowskiego — Zapiski  z rękopisów Cesarskiej  Biblioteki  Pu-
blicznej w Petersburgu  i innych bibliotek  petersburskich,  „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" t. 11 (1910), 
Alfreda  Blumenstocka (Halbana) — Die canonistischen Handschriften  der  kaiserliche  Öffentliche  Bibliothek  in St.  Petersburg, 
„Deutsche Zeitschrift  für  Kirchenrecht" Ser. 3, vol. 5 (1895), s. 219-312; Wiadomość  o rękopisach  prawno-historycznych 
Biblioteki  Cesarskiej  w Petersburgu.  Sprawozdanie  z poszukiwań,  „Archiwum Komisji Historycznej Akademii Umiejętności" 
6 (1891), s. 379-463; Z  bibliotek  rosyjskich.  Zesz.  1. I.  Cesarska  biblioteka  publiczna w Petersburgu.  II.  Biblioteki  duchowne 
w Kijowie,  „Przegląd  Polski" (1896-1897) odb., zaś z prac nowszych artykuły Adama Vetulaniego, Manuscrits  canoniques 
médiévaux  de  la Bibliothèque Publique de  Leningrad,  „Studia Gratiana" 20 (1976) (Mélanges  G. Fransen,  t. 2), s. 379-396 
i Elżbiety Belcarzowej, XV-wiecznepolonica  w zbiorach Państwowej Biblioteki  Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina  w Lenin-
gradzie,  „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 29 (1991), s. 5-33. 

W 1983 r. ukazała się pierwsza część katalogu najstarszych rękopisów (V-XII w.) przechowywanych podówczas w Pań-
stwowej Bibliotece Publicznej (Latinskie  rukopisi  V-XII  vekov Gosudarstvennoj  Publicnoj biblioteki  im. M.  E. Saltyko-
va-Scedrina.  Kratkoe opisanie dlâ Svodnogo kataloga rukopisej, chranjasichsâ v SSSR, oprac. E. Bernadskaâ, T. Voronova, 
S. Vâlova, cz. 1, Leningrad 1983). Nieopracowane natomiast pozostawały łacińskie rękopisy pochodzące  z czasów później-
szych. 

Lukę tę w znacznej części wypełnia książka  Ludmiły Kiselevej, znakomitej rosyjskiej badaczki średniowiecznej książki 
i paleografii.  Katalog ten został przygotowany dla uczczenia dwustulecia Oddziału Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Naro-
dowej. Zawiera on opis wszystkich XIII-wiecznych rękopisów łacińskich przechowywanych w RBN, czyli 75 kodeksów. 

W rozbudowanym wstępie (s. 5-70) autorka uzasadniła taki zakres, podkreślając  przełomowe znaczenie wieku XIII w 
dziejach Europy Zachodniej. Pokrótce omówione zostały poszczególne dziedziny nauki i zmiany jakie dokonały się w tym 
stuleciu, określonym jako wiek nowej myśli. Autorka w sposób tradycyjny dla historiografii  rosyjskiej przedstawia przemia-
ny kulturowe XIII w. w kontekście ewolucji formacji  gospodarczych; posługuje się przy tym charakterystycznymi dla tego 
dyskursu kategoriami. 

Przechowywane w RBN XIII-wieczne rękopisy, będące  wytworem kultury tego okresu, dają  również możliwość przed-
stawienia losów średniowiecznej książki,  jako rezultatu pracy pergaministów, pisarzy, redaktorów, iluminatorów. Kodeksy 
te zawierają  zapiski pisarzy oraz właścicieli zarówno XIII-wiecznych, jak i późniejszych, co daje możliwość prześledzenia 
historii rękopisu, określenie jego wędrówki po Europie i moment pojawienia się w Rosji. 
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Pod względem treści w kodeksach autorka wyróżniła 121 dzieł (13 rękopisów to klocki, zawierające  większą  liczbę tek-
stów). W liczbie tej znajduje się 45 egzemplarzy Biblii, 10 ksiąg  liturgicznych (mszały, lekcjonarze), 6 zbiorów kazań (3 ano-
nimowe, 1 — Stefana  Anglika, 1- Jakuba z Vitry i Jana z La Rochelle, 1 kolekcja różnych autorów), 27 tekstów o treści teo-
logicznej, 12 dzieł prawniczych (w tym również dotyczących  prawa kościelnego), 10 rękopisów zawiera różne teksty z dzie-
dziny astrologii, ornitologii, fizyki,  historii, gramatyki i literatury. 

W dalszej części wstępu L. Kiseleva zwięźle scharakteryzowała przygotowanie księgi i jej budowę (s. 40-50), zdobnic-
two rękopisów łacińskich XIII w. (s. 50-61), oprawy (s. 61-63), by wreszcie przejść do problemu historii rękopisów 
(s. 63-70). Jest to kwestia bardzo interesująca  dla badaczy zachodnich. Prezentowane rękopisy pochodzą  przeważnie z tere-
nów Francji w mniejszej liczbie z Niemiec i Włoch i po trzy rękopisy z Anglii i Belgii, w większości należały do kolekcji, któ-
re różnymi drogami trafiły  do RBN. Wymienić należy w tym miejscu cztery główne zbiory rękopiśmienne, będące  zresztą 
podstawą  Oddziału Rękopisów. Pierwszym była Biblioteka Załuskich wywieziona do Petersburga w końcu XVIII w. Drugi 
co do wielkości zbiór należał do Piotra Dubrowskiego (1754-1816), który przebywając  w charakterze sekretarza ambasady 
rosyjskiej w Paryżu, skupował za bezcen rękopisy. Kolekcję swoją  sprzedał w 1805 r. Bibliotece Publicznej, gdzie następnie 
pełnił obowiązki  kustosza. Z tego zbioru pochodzi 16 rękopisów XIII-wiecznych. Kolejna kolekcja rękopisów należała pier-
wotnie do hrabiego P. K. Suchtelena (1756-1836), Holendra na służbie rosyjskiej (w pierwszej ćwierci XIX w. był on po-
słem rosyjskim w Sztokholmie). Znajdowało się w niej 17 rękopisów XIII-wiecznych. Ostatnim większym zespołem jest 
zbiór przekazany z Ermitażu. Obejmował on m.in. rękopisy z klasztoru premonstratensów z Weissenau, po sekularyzacji 
opactwa w części (29 kodeksów) zakupione przez cara Aleksandra I do Ermitażu (z tego 6 rękopisów pochodzi z XIII w.). 
Na skutek ukazu Aleksandra I przekazano również do Ermitażu iluminowane rękopisy z kolekcji Dubrowskiego i Suchtele-
na. Rękopisy te zostały zwrócone do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w latach 60-tych XIX w. W sumie ślad przynależności 
do zbiorów Ermitażu znaleźć można w 16 rękopisach XIII-wiecznych. W RBN znajdują  się też pojedyncze egzemplarze 
z innych kolekcji rosyjskich, jak również kodeksy XIII-wieczne, które dostały się do biblioteki w drugiej połowie lat 40-tych 
XX w. Zbiór łacińskich rękopisów z XIII w. pod względem wcześniejszej proweniencji również przedstawia się nader inte-
resująco.  Wspomnieć można, że trzy kodeksy pochodzą  z benedyktyńskiego opactwa w Saint-Germain-des-Près, dwa 
z opactwa benedyktyńskiego Lire (Lyra, diec. Evreaux), 6 kodeksów z klasztoru w Asyżu — te ostatnie są  znane dzięki opi-
som zamieszczonym w katalogu: G. Ouy, C. Cenci, Manoscritti  Assisani reperiti  nella  Biblioteca Pubblica di  Leningrado  e nel 
seminario di  Firenze,  „Antonianum" 60 (1985). Kolejne rękopisy związane  są  z ziemiami niemieckimi — oprócz pokaźnej 
liczby rękopisów z Weissenau (nowa praca na temat tych kodeksów: E. Wenzel, Die mittelalterliche  Bibliothek  der  Abtei We-
issenau, Frankfurt  am Main 1998), w zbiorach Biblioteki znajdują  się kodeksy z Weingarten i Halvarstadt. 

Katalog rękopisów (s. 71-280) zawiera opisy ułożone w następującym  porządku:  sygnatura stała, numer w katalogu, 
autor tekstu (z podaniem podstawowych informacji  — lata życia, funkcje),  tytuł dzieła. Poniżej następuje skrócony opis bib-
liologiczny, w którym zamieszczone zostały informacje  o dacie powstania rękopisu, materiale piśmiennym, rozmiarach rę-
kopisu i kolumn tekstu, liczbie wierszy w kolumnie, oznaczenie kustoszów i reklamantów, liniowanie, oraz określenie ro-
dzaju pisma. Kolejne elementy opisu kodykologicznego to: układ kodeksu (składki), zdobnictwo i oprawa. 

Następnie rozpisana została zawartość kodeksu (incipit i eksplicit). Jeżeli rękopis jest zbiorem tekstów, wówczas opisa-
na została każda część z oznaczeniem rzymską  lub arabską  cyfrą.  W przypadku, gdzie tekst był wydany, znajduje się odnie-
sienie do wydania. 

Dalej w kolejności wyróżnione zostały części opisu: uzupełnienia (noty i glosy), stare sygnatury, właściciele, uwagi na 
temat losów rękopisów, stan zachowania, bibliografia. 

Przeszukiwanie katalogu ułatwiać mają  rozbudowane indeksy: incipitów (s. 281-284), osób (autorów i tłumaczy) 
(s. 284), tytułów tekstów (s. 284-286), rękopisów według kraju, w którym powstały, rękopisów według dat powstania (dokła-
dnymi i w przybliżeniu), spis rękopisów powstałych na przełomie wieków (XII/XIII i XIII/XIV) (s. 286), rękopisów ilumi-
nowanych według rodzaju zdobienia, kodeksów według typu pisma (kursywa gotycka, minuskuła gotycka itp.), notki pisa-
rzy, oprawy rękopisów według wieku powstania (s. 287) i właścicieli (s. 287-288). Na końcu zamieszczono konkordan-
cję sygnatur stałych z odpowiednimi numerami w katalogu (s. 288), bibliografię  (s. 290-291), spis skrótów i ilustracji 
(s. 292-293). 

Oczywistą  kwestią  wydaje się poszukiwanie w tego typu katalogach poloników — rękopisów, znajdujących  się wcze-
śniej w zbiorach polskich, w tym wypadku przede wszystkim z Biblioteki Załuskich. Pisząc  o historii zbiorów rękopiśmien-
nych L. Kiseleva słusznie zauważyła, że po założeniu przez Katarzynę II w 1795 r. Cesarskiej Biblioteki Publicznej, pier-
wszym zbiorem (fondem),  zawierającym  zresztą  również rękopisy, była biblioteka Załuskich. Nie jest jednak prawdą  stwier-
dzenie autorki, że w 1922 r., na mocy traktatu ryskiego „Biblioteka Publiczna zwróciła całą  kolekcję ksiąg  rękopiśmiennych 
do Polski". W Polsce, jak wiadomo, zbiory te uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej. To zdecydowanie stwierdzenie 
autorka zresztą  później złagodziła, twierdząc,  że „tylko kilka rękopisów, przypadkowo pozostawionych w Petersburgu, za-
chowało się do dnia dzisiejszego" (s. 64). Jest to jednak „drobna" nieścisłość, która wymaga wyjaśnienia. Otóż nie wszystkie 
rękopisy z biblioteki Załuskich zostały zwrócone do Polski, a owe „kilka" znajdujących  się obecnie w RNB to, według sza-
cunków badaczy polskich, liczba około 200 rękopisów. 

Tym cenniejsza wydaje się każda informacja  o istniejących  polonicach w zbiorach rosyjskich. W samym katalogu wy-
mienione są  dwa rękopisy XIII-wieczne, będące  niegdyś w bibliotekach polskich. Pierwszy (Lat. F. v. II.1, nr 12 katalogu, 
s. 103-104) zawiera kompilację dekretałów Innocentego III (Decretalium  libri V)  z aparatem (cum  apparatu) Ioannis Teuto-
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nici; na k. 124 zamieszczono Prologus  et Epilogus  Bernarda z Composteli. Proweniencja rękopisu jest dość tajemnicza — na 
k. 1 znajduje się notka: „Ex libris imperialis monasterii S. Maximini", wskazująca,  że rękopis pochodzi z benedyktyńskiego 
opactwa św. Maksymina w Trewirze. Autorka nie rozwiązała  tej proweniencji, zaś na podstawie analizy inicjałów sugeruje, 
że rękopis powstał w północno-wschodniej Francji, wskazując  ostrożnie na Metz. Zdaniem autorki kodeks ten z czasem 
trafił  do biblioteki TPN w Warszawie, a w końcu XVIII w. razem z kolekcją  Załuskich do Petersburga. Kiselewa powołała 
się przy tym na cytowany już wyżej artykuł A. Vetulaniego. Jest to jednak informacja  nieścisła, zresztą  niezawiniona przez 
Vetulaniego; Biblioteka Załuskich została wywieziona do Petersburga w końcu XVIII w., a biblioteka TPN została skonfi-
skowana i wywieziona ponad 30 lat później, po Powstaniu Listopadowym. 

Drugi kodeks (Lat. Q. v. I.70, nr 21 katalogu, s. 131-135) zawiera kilka traktatów: Hildebertus Cenomanensis, Moralis 
philosophia de  honesto et utili,  Innocentius III, De contemptu mundi  sive de  miseria humanae conditionis,  Papiensis episco-
pus, Sermones,  Biblia: Liber proverbiorum Salomonis,  Liber ecclesiastes,  Albertanus Brixiensis (Albertan de Brescia) Opera 
(różne teksty) oraz Petrus Damiani, De omnibus ordinibus  (carmen  CCXXII).  Część tekstów mogła być przepisana w 1246 r. 
(kolofon  z datą  na k. 120v). Na podstawie pisma (włoska minuskuła gotycka — według autorki okrągła  gotyka — kruglaâ 
gotika),  oraz użytego pergaminu Kiseleva sugeruje włoskie pochodzenie rękopisu, być może z franciszkańskiego  klasztoru 
w Brescii. W XVIII w. kodeks znajdował się w bibliotece Załuskich, a stamtąd  trafił  do Petersburga. 

Na zakończenie parę uwag krytycznych. 
1. Układ katalogu jest przejrzysty, ale wyróżnione przez pogrubienie zostały tylko nazwy elementów opisu kodyko-

logicznego. W spisie zawartości rękopisu poszczególne tytuły dzieł i nazwisko autora oznaczone zostały tylko kursywą  (re-
szta opisu antykwą),  bez interlinii. W znakomity sposób zaciemnia to zarówno sam opis jak i utrudnia korzystanie z niego. 
Powinny być chociażby odstępy między poszczególnymi traktatami (w przypadku zbiorów) dla odróżnienia tekstów. 

2. Irytujące  są  również same odczyty tekstu — oznaczanie rozwijanych skrótów przez nawiasy kwadratowe np. 
t[em]p[or]is, D[o]m[inu]m, q[uod], filii  isr[ae]l — tym bardziej, że są  to skróty konwencjonalne i jeżeli czytelnik sięga do 
katalogu rękopisów XIII-wiecznych należy założyć, że zna system abrewiacji. 

3. Kwestia ilustracji: w książce  zamieszczono cztery ilustracje przedstawiające  karty rękopisów, czarno białe, dodatko-
wo słabej jakości. Ilustracje te przedstawiają  głównie zdobnictwo (inicjały, miniatury), z odwołaniem do starej sygnatury, 
podczas gdy interesujące  byłoby ukazanie pisma poszczególnych kodeksów z odwołaniem do pozycji katalogu (jako bar-
dziej czytelnego). 

4. Podobna uwaga dotycząca  odwołania do katalogu odnosi się również do indeksu incipitów (s. 281-284). W tym wy-
padku autorka zdecydowała się odwołać do numeru w katalogu, co w sytuacji klikustronicowego rozbudowanego opisu 
klocka, zmusza do przeglądania  całego opisu. Lepiej byłoby odnieść incipit do konkretnej strony. 

Książka  Ludmiły Kiselewej jest wartościowa nie tylko pod względem merytorycznym, ale przede wszystkim dlatego, że 
autorka udostępnia nauce kolejną  grupę rękopisów z Rosyjskiej Biblioteki Narodowej. W badaniach nad kulturą  europej-
ską  XIII w. okazać się może cenną  pomocą. 

Jerzy  Kaliszuk 

Staré  letopisy  ceské  (texty  nejstars(vrstvy),  Prameny dejin  ceskych, Nova rada, II. dfl,  Fontes  re-
rum Bohemicarum, vydali, Alena M. Cerna, Petr С o r n e j, Markéta Klosova, Naklada-
telstvî FILO SOFIA, Praha 2003, ss. XLIII, 322, il. 

W drugim tomie nowej serii Fontes  rerum Bohemicarum ukazało się wydanie najstarszych tekstów rękopiśmiennych 
czeskich roczników, wydanie, które w trudny do przecenienia sposób posuwa naprzód edycję podstawowej kategorii źródeł 
do historii późnośredniowiecznych Czech. Przygotował je zespół edytorski, składający  się z trzech osób: A. M. Cerna, na 
której spoczął  trud przygotowania edycji czeskich tekstów z krytycznymi komentarzami, P. Cornej, który napisał erudycyjny 
wstęp do wydania i historyczny komentarz, oraz M. Klosova, przygotowująca  łacińską  edycję wraz z krytycznym komenta-
rzem tekstów Chronicon Treboniense  (CT1), Chronicon Treboniense  II  (CT2) i przypisy do tekstu Q. 

Wydanie poprzedza erudycyjny wstęp (Pùvodni  vrstva Starych  letopisü ceskych)  pióra P. Corneja, znakomitego znawcy 
problematyki, mającego  w swym dorobku liczne prace poświęcone zagadnieniu rozwoju czeskiego rocznikarstwa, korygu-
jące  wiele dotychczasowych poglądów.  Charakteryzując  rolę, jaką  pełniły Staré  letopisy ceské  (SLC) w kontekście czeskiego 
dziejopisarstwa, historyk zwraca uwagę na ich przesłanie ideowe, stwierdza, że stały się one przewodnim źródłem dla całej 
czeskiej historiografii,  zajmującej  się okresem husyckim. Dotyczy to ponad 30 zachowanych rękopisów powstałych w latach 
1432-1527, które pisane były przez nieznanych z imienia autorów związanych  z utrakwistycznym Starym Miastem Praskim 
i Hradec Kralove. SLC stanowią  wyraz czeskiej historiografii  mieszczańskiej, ale zmierzały zarazem ke kronice  zemske, 
ci lépe receno, ceské  (s. VIII). Charakteryzuje je różnorodność stylistyczna, od prostych, lakonicznych zapisów najstarszych 
rękopisów, po reportâzne  pojatépasâze azpo emocionâlne zabarvené vypovedi  subjektivniho  charakteru  (ibid.). Petr Cornej 
dodaje również, że na przełomie XV/XVI w. zaczęła się rozwijać w Czechach tendencja, by stworzyć dzieło, ujmujące  naro-
dową  przeszłość, dzieła, które stałoby się tak poczytne, jak sławna Historia  Bohemica Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, 


