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Zapiski krytyczne i sprawozdania

(zwłaszcza pierwsza z nich), niejednokrotnie mocno ingerujące
w tekst przekazany w rękopisach, zgodnie z •wyobrażeniami
połowy XIX stulecia o poprawności tekstów łacińskojęzycznych, od dawna już przestały odpowiadać wymaganiom nauki.
Otto P r i n z , który już przed laty wystąpił z rozprawą
dotyczącą podstawy rękopiśmiennej. i języka Kosmografii
(Untersuchungen zur Überlieferung und zur Orthographie der
Kosmographie des Aethicus Ister, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 37,1981, s. 474—510), oparł się w swej
nowej edycji na ośmiu podstawowych przekazach tekstu (ich
wykaz, jak również rękopisów nie wykorzystywanych w edycji
i stemma codicum na s. 55—68), z których najstarsze pochodzą jeszcze z VJII wieku. Edycję poprzedził obszernym (s.
1—84) wstępem, w którym zajął się w kolejności: tokiem
dotychczasowej dyskusji naukowej, nad Kosmografią i jej
autorem (zauważmy, że niezupełnie słusznie niemal zapomnianą została wczesna i wf dodatku francuskojęzyczna rozprawą Joachima L e 1 e w e 1 a, Les Ethicus cosmographes, w:
J. L.y Géographie du moyen âge, t. V. Epilogue, Bruxelles
1857, s. 1,-43), pozytywnymi danymi dotyczącymi osoby
autora, charakterystykę samego dzieła (koncepcja, treść, źródła i sposób ich wykorzystania, język, czas, miejsce i cel
napisania Kosmografii), przekazem rękopiśmiennym, dotychczasowymi edycjami tekstu, po czym przestawią ząsady przyjęte w swojej edycji, podział wewnętrzny traktatu, wykaz zastosowanych skrótów oraz,wykorzystanych źródeł (późniejszych niż św; Hieronim) i literatury przedmiotu. Strony 87-244
publikacji zajmuję tekst. Kosmografii zaopatrzony w. aparat
krytyczny (odmianki rękopiśmienne, odmienne odczyty
d'Avezaca i Wuttkego - wszakże tylko w uzasadnionych
przypadkach) i komentarz rzeczowy - oszczędny, ale stanowiący ogromną pomoc dla korzystających. Składa się on
przede wszystkim z cytatów z dzieł, stanowiących lub mogących stanowić źródło Aethicusa, ale często Wydawca wyjaśniał
też rozmaite imiona, nazwy i realia opisane w dziele, nie
uchylając się od zaznaczania różnych stanowisk w nauce. Na
marginesach zaznaczono paginację z edycji Wuttkego, najczęściej dotąd używanej, co ułatwi porównania i poszukiwania.
Podziału na księgi i rozdziały, mimo prób podejmowanych
przez starszych wydawców, nie sposób wprowadzić, toteż
edycję Prinza trzeba będzie cytować według stron i wierszy.
Ze względu na ustalenie tekstu zapewne niezbyt odległego
od oryginału Kosmografii, jak również dzięki zamieszczonemu
aparatowi naukowemu, edycja O. Prinza ułatwi wszelkie
dalsze badania, a po części wręcz je umożliwi. Ogromnie cenny
jest obszerny (s. 245—318) glosarz, obejmujący całe w zasadzie
słownictwo kosmografa i jego frekwencję. Znaczenie jego
wykracza poza ten jeden konkretny zabytek. Ostatnim elementem książki jest skorowidz źródeł biblijnych i literackich
powoływanych przez Wydawcę w przypisach do tekstu
Kosmografia tak zwanego Aethicusa z Istrii (zdaniem
Wydawcy dzieło powstało w VIII wieku, jednak bez związku
z osobą Wergiliusza z Salzburga, jak chciał Löwe) to rzadki we
wczesnym średniowieczu przykład „sprawozdania" z fikcyjnej
podróży — gatunku pisarskiego znacznie bardziej popularnego w późnej starożytności i ponownie ożywającego w późnym średniowieczu (Mandeville!), by w czasach nowożytnych
(„Robinson Crusoe" Daniela Defoe!) osiągnąć chyba szczyt
popularności.
J. Strz.
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, Ks. Stanisław L i b r o w s k i, Katalog realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.
Tom pierwszy: lata 1232-1550, Włocławek 1994,
Wydawnictwo ks. prof. Łłbrowskiego, Seria U, tom
2, ss. 288.

Archiwum Diecezjalne we Włocławku gromadzi w swoich zbiorach nie tylko źródła związane z funkcjonowaniem
diecezji i urzędu biskupa kujawskiego, aile także dokumenty
i akta instytucji kościelnych dawnej i obecnej diecezji
włocławskiej (jak np. akta klasztoru cystersów w, Lądzie,,
kolegiaty w Kaliszu itp.). Archiwum od. dawna starało
się udostępniać informacje o swoim zasobie. Rozpoczęli
tę piękną akcję, przed ponad stu laty bracia Zenon i Stanisław C h o d y ń s c y , wydawcy w latach 1881 —1925
dwudziestu piędu tomików Monumęnta Historica dioeceseos Wladislaviensis. Po , raz drugi regesty dokumentów
wystawionych do 1475 r. opublikował ks. S. L i b r o w s к i, wieloletni dyrektor tego archiwum, zasłużony inicjator i autor ponad pół setki tomów serii wydawniczej
pt. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, który wydawał
na łamach tej serii inwentarz realny swojego archiwum
(tomy 47 do 57, z lat 1983-1988). Obecny katalog jest
już trzecim z kolei wykazem; dokumentów włocławskich,
doprowadzonym jednak aż do połowy XVI w.
• W swej części do 1475 r. Katalog jest w zasadzie powtórzeniem poprzedniego Inwentarza, zebranym jednak w jednej publikacji zwartej (za to wydanej tylko w 100 egzemplarzach). Przynosi obszerne regesty i szczegółowe opisy ponad
538 oryginałów przechowywanych dziś we włocławskim archiwum, a także informacje o miejscu ich publikacji w postaci
pełnej lub w regeście (z nielicznych, a nieuchronnych opuszczeń wymieńmy dwa: dok: nr 258 wydany został w Kodeksie
dyplomatycznym Wielkopolski t. V, nr 498, a dok. nr 239
w tymże wydawnictwie, t. VIII, nr 989). Katalogu nie zaopatrzono w indeks (być może ma się on znaleźć po wydaniu
zapowiadanych tomów 2—4). Tylko jeden z elementów indeksu umieszczono już tutaj, a mianowicie pożyteczny wykaz pt.
Notariusze publiczni związani z dokumentami (s. 9 — 11). Brak
prac nad indeksami osób i miejscowości jest niekiedy powodem nieprecyzyjnych i mylnych odczytów: np. notariusz publiczny Dezytowlic Buszko syn Wielislawa - s. 9 i 113 to dobrze
znany Buszek z (de) Żytowlic, wieloletni prokurator przy
konsystorzu gnieźnieńskim. Pozom na Węgrzech to oczywiście
Pożoń (Preszburg), dzisiejsza Bratysława (s. 159), zaś występujący w dokumencie 269 (1434 r.) „szlachcic Mośzczycki
z Małego Ściborza" i jego brat biskup „Ścibor (Mośzczycki)"
to — wbrew Wydawcy — dobrze Znani polskiej literaturze
historycznej Moście ze Ściborza. i jego brat Ścibor biskup Eger
(do chwili jego destytucji przez sobór z Konstancji, potem
rezydent w Polsce, członek kapituły płockiej; wiele o nim m.in.
w Bullarium Poloniae t. III i IV), bratankowie słynnego
palatyna węgierskiego Ścibora ze Ściborzyc (sc. Ściborza). Są
to jednak uchybienia — zda się — nieliczne, a nieuchronne •
prży tego typu pracach, zasługujących na uznanie i wdzięczność czytelnika. Oby inne wielkie archiwa, tak duchowne jak
i świeckie, potrafiły się zdobyć na podobne katalogi (nioże
jednak w większym nakładzie).
A. Gąs.

