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Arykuły recenzyjne i recenzje

Część wstępu dotyczącą Liber officiorum zamyka komentarz pióra Bogusława Nadolskiego. Skoncentrowany na kwestiach liturgicznych, podrozdział ten znacznie ułatwia lekturę traktatu.
Przeczytawszy z wielkim dla siebie pożytkiem wstęp, czytelnik z zainteresowaniem sięga po to, co w książce jest najistotniejsze, a mianowicie do tekstu samego źródła. Nawet pobieżna jego lektura przekonuje, że mamy do czynienia z edycją wzorową, z jednym wszelako zastrzeżeniem. Trzeba mieć pełną świadomość faktu, że gdy chodzi o sekwencję i o dziełko
liturgiczne, recenzowany tom nie daje wydania krytycznego w pełnym tego słowa znaczeniu. A to po prostu z tego względu,
że oparte jest ono wyłącznie na jednym rękopisie, gdy tymczasem omawiane teksty występują w kilku lub nawet w wielu
manuskryptach. Chętnie oczywiście przyznamy, że i bez tego edycja będzie wysoce użyteczna, i to nie tylko dlatego, iż
oddaje ona wiernie treść kodeksu bardzo ważnego dla dziejów Polski. Również badacz, który nie zajmuje się historią
naszego kraju, a który interesuje się Pseudo-Alkuinem, chętnie sięgnie po recenzowany tom. Wydanie krytyczne traktatu
bowiem nie istnieje i z powodu trudności przedsięwzięcia pewnie nieprędko powstanie. Badacz jest skazany na korzystanie
ze starodruków lub ich dziewiętnastowiecznych reprintów, opartych na daleko nie wystarczającej podstawie rękopiśmiennej i na ogół nie spełniających wszystkich wymagań stawianych obecnie wydawnictwom źródłowym. Tymczasem Brygida
Kürbis wraz z zespołem pomocników oddają do dyspozycji nauki tekst opracowany według wszelkich reguł sztuki, i do tego
z wykorzystaniem rękopisu, który w studiach nad dziejami liturgii jedynie z rzadka, a poza Polską w ogóle nie był wykorzystywany.
Mediewistyka wzbogaciła się o nowe cenne wydawnictwo źródłowe.
Roman Michałowski
Uniwersytet Warszawski
Instytut Historyczny

Original Papal Documents in England and Wales from the Accession of Pope Innocent III to the
Death of Pope Benedict XI (1198-1304), [compiled] by Jane E[leanor] S a y e r s , Oxford
University Press, Oxford, New York 1999, ss. CXV, 678.
Będące przedmiotem omówienia wydawnictwo przynosi edycję regestów oryginalnych dokumentów papieskich z lat
1198-1304, przechowywanych dziś w Anglii i Walii1. Stanowi ono efekt iście benedyktyńskiej pracy londyńskiej uczonej
Jane Eleanor Sayers, zapoczątkowanej ogłoszeniem w 1967 r. katalogu oryginalnych dokumentów papieskich z Lambeth
Palace Library w Londynie2. Oprócz tego wydawczyni jest znaną autorką wielu prac poświęconych problematyce średniowiecznego papiestwa, monastycyzmu i źródłoznawstwa, w tym m.in. monografii czasów pontyfikatu Innocentego III (1198-1216) i jego następcy Honoriusza III (1216-1227)3.
Tom został przygotowany według zaproponowanych przez Franco Bartoloniego zasad dla opracowania regestów oryginalnych dokumentów papieskich dla lat 1198-1417 (tzw. Censimento)4. Dotychczas w ramach tego programu firmowanego
przez Międzynarodową Komisję Dyplomatyki (Commission Internationale de Diplomatique) zostało wydane siedem tomów w ramach serii Index actorum Romanorum pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum (Città del Vaticano
1975-1993), a poza nią jeszcze kilkanaście innych5, wśród których, zdaniem J. E. Sayers (s. LVII), znalazł się najlepiej
dopracowany edytorsko tom austriacki6. Jedynie jednak historiografia angielska, dzięki niniejszej publikacji J. E. Sayers
i wcześniejszej Patricka Zutshiego7 potrafiła ukończyć jako pierwsza realizację tego międzynarodowego projektu.
Wydawnictwo londyńskiej uczonej jest staranne, ambitne i okazałe. Wstęp poprzedza niezwykle długa lista podziękowań oraz wykazy tabel oraz skrótów dokumentacyjnych i językowych. W obszernym wstępie (s. XXI-CXV) podzielonym
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na cztery części J. E. Sayers przedstawiła: 1° obecne miejsca przechowywania dokumentów w 53 państwowych i prywatnych
zbiorach archiwalnych i bibliotecznych z Public Record Office w Kew na czele (639 pozycji); 2° przetrwałe dokumenty
papieskie w historycznych archiwach odbiorców; 3° krytyczne omówienie zawartego w tym tomie materiału dyplomatycznego z typologią opartą na dualistycznym podziale między privilegia a litterae, w ostatnim przypadku z wyodrębnieniem trzech
dalszych kategorii: litterae sollemnes (bulle), litterae gratiosae, litterae de iustitia (mandaty); oczywiście najrzadszym, bo
i najbardziej pracochłonnym oraz najdroższym typem są privilegia, przetrwałe zaledwie w 20 egzemplarzach z lat 1202-1303 (s. LXII-LXIV); 4° analizę bardzo licznych znaków kancelaryjnych, pozostawionych na dokumentach przez skrybów
(pisarzy), taksatorów, dystrybutorów i innych. Regesty (Calendar, s. 1-483 nr 1-1055), opracowane w języku angielskim,
obejmują 1077 dokumentów papieskich (s. XXIX). Z tej liczby 41 znanych jest w dwóch, 3 w trzech, 2 w czterech, oraz 2
w aż pięciu egzemplarzach. Po regestach dodano: App. I — formularz privilegium «Religiosam vitam eligentibus» i «Quotiens a nobis» oraz mandatu 'Ea que de bonis'; App. II — alfabetyczny wykaz skrybów (pisarzy); App. III A — zestawienie
znaków taksatorów i dystrybutorów; App. III B — rejestr znaków występujących w lewym górnym rogu dokumentów
(zwykle w związku z wystawieniem więcej niż jednego egzemplarza; dystrybucją litterae przez skrybę, bądź z interwencją
wicekanclerza); App. IV A — rejestr znaków występujących w lewym górnym rogu na odwrocie dokumentów (zapewne
skolacjonowania lub znaki notariuszy), App. IV B — w prawym górnym rogu dokumentów (przypuszczalnie ekspedycji lub
kontroli czystopisu); App. V — alfabetyczny wykaz prokuratorów i ich zleceniodawców (employers); App. VI — podobizny
81 wyrysowanych na dokumentach symboli od najprostszego znaku krzyża po quasi-ludzkie wyobrażenie; App. VII —
papieskie litterae w English Royal Archive, czyli regestracja w księgach (Liber magnus i liber novus) oraz w inwentarzu
biskupa Stapleton z 1323 r. To pod każdym względem wzorowe wydawnictwo zamyka obszerna, wielojęzyczna bibliografia
(s. 609-620), indeks incipitów (s. 621-628) oraz indeks podstawowy, obejmujący nazwy geograficzne, osoby i instytucje
(s. 629-678).
Angielski korpus oryginalnych dokumentów papieskich z lat 1198-1417 w opracowaniu J. E. Sayers i P. N. R. Zutschi'ego (z łacińskojęzycznymi regestami) może budzić uczucie zazdrości. Nasuwa przy tym smutną refleksję, że w polskiej
mediewistyce publikuje się po 1989 r. bardzo dużo, śmiałbym powiedzieć nawet za dużo i za szybko (lekkomyślne wprowadzanie do obiegu naukowego książek z prac magisterskich!), gdy zarazem odczuwalny jest brak podstawowych pomocy,
których przygotowanie wymagałoby czasu oraz zorganizowanego wysiłku. Mimo wszystko chciałbym się tutaj upomnieć
o udział polskiej historiografii w projekcie Censimento, czy chociażby nie poprzestanie na złożeniu akcesu do samodzielnego opracowania Polonia Pontificia (papieskie dokumenty sprzed 1198 r.) 8 .
Przemysław Nowak
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Historii

Handschriftenverzeichnis zur Briefsammlung des Petrus de Vinea, bearb. v. Hans Martin
S c h a l l e r unter Mitarbeit v. Bernhard V o g e l (Monumenta Germaniae Historica,
Hilfsmittel 18), Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2002, ss. XLVI, 584.
Do najpopularniejszych formularzy listów w średniowieczu bez wątpienia zalicza się tzw. zbiór listów Piotra de Vinea,
błędnie nazywanego Vineis (t 1249), wielkiego sędziego nadwornego, protonotariusza Królestwa Sycylii i logotety Fryderyka II 1 . Zbiór ten jest arcyważnym źródłem do dziejów panowania cesarza Fryderyka II (1194-1250) oraz jego synów
Konrada IV (1228-1254) i Manfreda (1232-1266), jak również wyznacza przysłowiowe non plus ultra w zakresie kunsztu
pisarskiego oraz retoryki, naśladowanym później przez kolejne pokolenia aż po schyłek średniowiecza. Stąd bierze się duża
liczba kopii w jakich przetrwał on do obecnych czasów. Wydawany był dotychczas trzykrotnie przez Johannesa Setzera
(1529), Simona Scharda (1566) oraz Johannesa Rudolphusa Iselina (17402). Paradoksalnie wymogi stawiane nowoczesnemu edytorstwu średniowiecznych źródeł zahamowały możliwości jego krytycznego wydania w niezbyt odległej przyszłości3.
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Por. próbę, przeprowadzoną na podstawie wyselekcjonowanych 36 rękopisów, w F. Baethgen, Dante und Petrus de Vinea. Eine kritische Studie,
„Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften", Philosophisch-historische Klasse 1955, H. 3, s. 40^-9, nr 1^. Nb. w bardziej dostępnym

