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pod okiem nauczyciela Anglosasa, czy przez lokalnego skrybę będącego z nimi w kontakcie2. Dopiero później, od początku IX
w., pojawiają się wpisy nie zdradzające jakichkolwiek cech insularnych. Wolno przypuszczać, że dogłębne zbadanie tego
aspektu zjawiska komemoracji wzmocniłoby tezę Autora o decydującej roli Anglosasów w jego rozprzestrzenieniu w monarchii
Karolingów.
U Anglosasów instytucje pamięci zbiorowej rozwinęły się w całej swojej różnorodności przynajmniej o pół wieku wcześniej
niż na kontynencie, a pierwsze wspólnoty komemoratywne w państwie frankijskim są mniej lub bardziej ściśle związane
z przebywającymi tam Anglosasami.
Na część drugą (s. 85 - 300) pracy składa się katalog rękopisów zawierających Libri vitae (3) i nekrologi (26). Ta skromna
liczba, w porównaniu z liczbą nekrologów kontynentalnych z tego okresu jest wynikiem najazdów Duńczyków i Normanów,
które spustoszyły tćlasztory brytyjskie.
Każda pozycja katalogu wyposażona jest w wyczerpujący dodatek bibliograficzny obejmujący poprzednie edycje, opisy
paleograficzne, komentarze materiału onomastycznego, dotychczasowe jej wykorzystanie w historiografii, piśmiennictwo
dotyczące wspólnoty prowadzącej dane zapiski komemoratywne, wcześniejsze i późniejsze nekrologi tej wspólnoty. Szczegółowy opis kodykologiczno-paleograficzny obejmuje tylko (i słusznie) tę część rękopisu, która zawiera wpisy imion.
Do trzech kalendarzy znanych Autorowi należałoby dodać fragment kalendarza z VIII w. pochodzącego z Northumbrii,
do którego kilka wpisów nekrologicznych (w tym i imiona anglosaskie) z tego samego wieku zostało wprowadzonych ręką
anglosaską w Ratyzbonie3. Również w najstarszym kalendarzu z biblioteki w Lorsch (IX in) o proweniencji mozelańskiej
znajdują się liczne, tu nie publikowane wpisy komemoratywne zawierające imiona anglosaskie4.
Edycja zapisek (s. 301-414) odpowiada założeniom przyjętym w wydawnictwach z dobrze znanej serii „Societas et
Fraternitas", a więc zawiera lemmatyzowany indeks imion ułatwiający korzystanie i porównywanie z innym materiałem
onomastycznym.
Praca Jana Gerchowa oprócz już wymienionych zalet uzupełnia anglosaski materiał onomastyczny. Jest to o tyle ważne, że
w przygotowaniu znajduje się na nowo opracowana edycja „Onomasticonu" W. G. S e a r l e ' a z 1892 r. Cieszy również
zapowiedź przygotowania przez Autora prozopografii Anglosasów działających na kontynencie.
Dariusz Sikorski
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Nie ustają próby zasadniczego wstrząśnięcia wiarygodnością Getiki Jordanesa. Przed laty do najbardziej radykalnych
należały wystąpienia Curta W e i b u l l a (1958) i Rolfa H a c h m a n n a (1970). Obecnie, bez znajomości historiografii
wschodnioeuropejskiej i z ograniczonym rozpoznaniem w literaturze zachodniej, taką rewizję przedstawił Peter H e a t h e r .
Jego zdaniem wszystkie zasługujące na wiarę wiadomości Getiki odnoszące się do historycznego Hermanaryka (c. 116-124
i 130) bazują wyłącznie na Ammianie Marcellinie, a opis rządów jego następców (c. 246 - 252) „in actually provides a partial
description of Valamir's rise to power in c. 450" (s. 107).
Z jednej strony wartość gockiej tradycji Autor próbuje zakwestionować opierając się na ogólnym stanie wiedzy o walorach
historycznych tradycji oralnych (szczególnie afrykańskich i klasycznej). Z drugiej strony wskazuje na znane zaangażowanie
Kasjodora w badanie genealogii Amalów (Var. IX 25).
Według Heathera Kasjodor (od którego przejął te wiadomości Jordanes) amplifikował doniesienie Ammiana Marcellina
i uczynił Hermanaryka Amalem po to, aby powiązać z tym rodem Eutaryka, zięcia Teodoryka Wielkiego. Zdaniem Autora 17
generacji gockiej tradycji (od Gapta do Amalasunty) znajduje swój ścisły odpowiednik w tradycji rzymskiej (17 generacji miało
dzielić Romulusa od Eneasza). Epizod z Sunildą gotów jest on potraktować jako echo postępowania Teodoryka wobec żony
jego rywala Odoakra, która miała na imię Sunigilda (s. 113). Listę arctoi gentes podporządkowanych Hermanarykowi uznaje
Autor za bezwartościową, gdyż przejętą ze źródeł klasycznych (s. 114). Informacje o wojnach Hermanaryka przeciw Herulom,
Wenetom i Estom mają pochodzić z (teoretycznej) szóstowiecznej glossy do dzieła Ammiana Marcellina. Poselstwo Estów na
dworze Teodoryka zachęciło Kasjodora do poszerzenia imperium Hermanaryka aż po Bałtyk (s. 115). Wzmianka
o Hermanaryku jako władcy wszystkich ludów Scytii i Germanii ma bazować na wzmiance Priskosa o podobnym zasięgu
władzy Attyli. Opierając się na od dawna dostrzeżonym podobieństwie imion Valamer - Balamber Autor uważa, że wydarzenia
po śmierci Hermanaryka są wprawdzie autentyczne, ale odnoszą się do procesu jednoczenia małych gockich grup przez
Walamera około 450 r.
W niewielu punktach można zgodzić się z Heatherem. Wraz z nim uważam, że nordyjska Hamdismal (ed. U. D r o n k e ,
The Poetic Edda, 1, 1969) nie zawiera przejętych z autentycznej tradycji gockiej informacji o tragicznych losach Sunildy, lecz
trafiły one do sagi ze znanej w średniowieczu Getiki. Niezaprzeczalne są też w historii Hermanaryka zapożyczenia biblijne, ale
2
B. Bischoff, Die süddeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Bd. 1, Wiesbaden 1960; dla Fryzyngii München, Staatsbibliothek, Clm.
6297, 4542, 14437, 14468 [VIII ex i IX in]: Salzburg - Wien, Nationalbibliothek, Cod. 1224 [VIII ex]; Fulda - [IX in], H. T h u m , Die Nandschriften der
Universitätsbibliothek Würzburg, Bd. 3.1, Wiesbaden 1984, s. 99; Würzburg - H. T h u m , o. c„ s. 47.
5
Regensburg, Walderdorilsche Bibliothek (o.N.). opis paleograiiczny: B. Bischoff o. c, s. 183-4, oraz: K, Gamber, Codices Liturgici Latini Antiquiores,
Fribourg 1968, nr 412. Wpisy opublikowane zostały przez P. Siffrina, Jahrbuch für Lituigiewissenschaft 10 (1930) i Ephemerides Iiturgicae 47 (1933).
4
Berlin, Phül. 1869 (kodeks z dziełami Bedy); por. B. Bischoff, Die Abtei Lorsch im Spiegel seiner Handschriften, Lorsch 1989, s. 59-61.

136

Artykuły recenzyjne i recenzje

ich ustalenie nie jest zasługą Heathera tylko J. M a r g u a r t a i I. K o r k a n n e n a . Niewątpliwie Autor ma słuszność traktując
zapewnienie Jordanesa o własnych uzupełnieniach materiału zebranego przez Kasjodora (Praef. 3) jako godne zaufania. Skoro
jednak zapewnienie to traktuje się jako wiarygodne, nie można jednocześnie przypisywać Kasjodorowi manipulowania tekstem
Priskosa, gdyż według wszelkiego prawdopodobieństwa nie znał on greki (O' D o n n e l l , 1982). Jeśli poselstwo Estów
u Teodoryka dało impuls do fałszowania zasięgu podbojów Hermanaryka, to staniemy przed koniecznością wyjaśnienia
powodu, dla którego odlegli Estowie wysłali swą legację właśnie do Rawenny. Wartość historyczna Jordanesowej listy aretoi
gentes została podana w wątpliwość bez jakiejkolwiek argumentacji.
Autentyczność genealogii Eutaryka jest przedmiotem zadawnionego sporu w nauce. W wywodach Heathera nie
dostrzegłem jednak nowych argumentów wzmacniających pogląd o jej gabinetowej proweniencji.
Sposób, w jaki „zinterpretował" on c. 246-252, urąga elementarnym zasadom krytyki naukowej i nie zasługuje na
polemikę.
Na wyniki osiągnięte w tym artykule spoglądalibyśmy mimo wszystko inaczej, gdyby Autorowi udało się udowodnić, iż
Kasjodor rzeczywiście znał dzieło Ammiana Marcellina. Tymczasem za cały taki dowód służy domysł, że Italczyk m ó g ł
wykorzystać Res gestae Ammiana, w świetle bowiem badań C.U. C l a r k a (1904) ich tradycja rękopiśmienna w ostatniej linii
prowadzi nas do późnoantycznego Rzymu. Ale od teoretycznej możliwości wykorzystania do faktycznego spożytkowania - jak
wiadomo - droga jest odległa. Autor przechodzi do porządku wobec dobrze znanego faktu, iż dzieła Ammiana nie było
w niemałej i stosunkowo dobrze znanej bibliotece Kasjodora ( T e u t s c h , 1959). Ponadto nie przeanalizował on tych
fragmentów Getiki (c. 133-138), które odnoszą się do opisanej obszernie przez Ammiana wojny gocko-rzymskiej z 378 roku.
Znajdują się tam pewne wiadomości (np. opis uczty u Lupicinusa), których brak u czwartowiecznego historyka. Dowodzi to
rzeczywistego sięgania przez Kasjodora do gockiej tradycji ustnej i nie powinno się jej lekceważyć jako ważnego źródła dla
Getiki. Zadaniem krytyki naukowej jest natomiast ustalenie, w jakiej mierze została ona uzupełniona przez niego (lub przez
Jordanesa) danymi zaczerpniętymi z literatury antycznej. Jeżeli zaś odrzuca się tradycję oralną w całości, trzeba na to
przedstawić bezsporne dowody, których w rozprawce Heathera nie znajduję.
Jan Prosto-Prostyński
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Wyniki badań historiografii skandynawskich pozostają mało znane dla międzynarodowej społeczności historyków poza
krajami nordyckimi. Przyczyną jest oczywiście bariera językowa - nowe publikacje, dyskusje czy hipotezy nie znajdują
szerszego oddźwięku w najnowszych podsumowaniach historiografii sensu stricto zachodnioeuropejskiej. W ten sposób czasem
przypadkowe tłumaczenie jakiejś monografii skandynawskiej na język kongresowy" może decydująco wpłynąć na ugruntowanie się jej tez jako powszechnie obowiązujących w literaturze anglo- czy francuskojęzycznej, chociaż dalsze badania w samej
Skandynawii już od dawna porzuciły wcześniejsze hipotezy, dorzucając czy to nowe przesłanki, czy wysuwając całkowicie
przeciwstawne teorie.
Tak właśnie ma się sprawa zasygnalizowana już w intrygującym tytule artykułu Arne J ó n s s o n a . Autor szwedzki
zbulwersowany faktem, że w kilku monumentalnych opracowaniach z ostatniego dziesięciolecia1 św. Eryk - święty król
i patron średniowiecznej Szwecji został przedstawiony jako zamordowany w stanie upojenia alkoholowego - co oczywiście
rzuca cień nie tylko na jego dobre imię, ale i na Szwecję (czyżby nie było można w tym dzikim kraju znaleźć trzeźwego
patrona-męczennika - mógłby ktoś spytać), postanawia przedstawić dotychczasowy dorobek (z ostatnich stu lat) historiografii
szwedzkiej, dotyczący początków kultu Św. Eryka.
Wspomniane prace, tak niekorzystnie opisujące śmierć św. Eryka, opierają się na jednym jedynym przekazie - bulli
Aleksandra III wystawionej w Tusculanum 6 lipca (bez daty rocznej). Bulla ta, adresowana do króla Gotów i Szwedów,
określonego inicjałem K., zakazuje między innymi kultu hominem ąuendam in potacione et ebrietate oecisum. Zdaniem A.
Jónssona utożsamianie w historiografii zachodnioeuropejskiej tegoż hominem ąuendam ze św. Erykiem nastąpiło w wyniku
opublikowania francuskiej recenzji z artykułu Svena T u n b e r g a poświęconego rozwojowi kultu św. Eryka. Tymczasem praca
Tunberga (z 1941 r.) była tylko jednym z głosów w trwającej w Szwecji od końca XIX w. naukowej dyskusji nad początkami
kultu świętego króla.
Aby więc udowodnić, jak niepewne i hipotetyczne jest utożsamienie przez Tunberga, a za nim historyków zachodnioeuropejskich, ,Jiominem ąuendam" ze św. Erykiem Ame Jônsson dokonuje krótkiego przeglądu dotychczasowych ustaleń
o narodzinach kultu św. Eryka. Podstawowym problemem dla historyków podejmujących ten temat jest kompletny brak
źródeł współczesnych, relacjonujących jakiekolwiek fakty z życia przyszłego świętego (panującego według źródeł hagiograficznych w latach 1150-1160). Przekazy hagiograficzne zaś, przedstawiające schematyczny i wyidealizowany wizerunek świętego
pochodzą dopiero z końca XIII w. Stąd zrozumiałe staje się sięgnięcie do wspomnianej powyżej bulli Aleksandra III i próba
powiązania jej z kultem św. Eryka. Pierwszym, który przywołał ją w dyskusji, był Carl M. K j e l l b e r g w 1898 r. Utożsamiając
hominem ąuendam ze św. Erykiem, chciał w ten sposób bronić jego historyczności, ponieważ w tymże samym roku Knut
S t j e r n a uznał św. Eryka za postać mityczną, w której doszło do połączenia kultu pogańskiego boga Frô z królem Erykiem,
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