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ciętnie 18% zachowanych w oryginałach dokumentów Innocentego III 9 . Ponadto w globalnej skali znanych przywilejów i listów Innocentego III wskaźnik dla Polski jest znikomy — 71 z 5458 dokumentów (= 1,3%) 10 . Po edycji krytycznej dodano
do recenzowanego tomu wykazy: incipitów listów (s. 461-464), zapożyczeń dosłownych i parafraz z Biblii (s. 465-469), dekretałów pochodzących z listów dziewiątego roku pontyfikatu (s. 470-471), odbiorców (s. 472-476), skorowidz nazw geograficznych i osób (s. 477-534), wreszcie wykaz miejsc datacji (s. 535). Na końcu tomu została dołączona kredowa wklejka
z barwnymi reprodukcjami sześciu kart pergaminowego kodeksu Reg. Vat. 7, z uwzględnieniem aż 9 publikowanych poloników na tabl. V (nr 218 [220] — 223 [225]) i tabl. VI (nr 232 [234] — 234 [236]).
W naszej historiografii właściwie nie prowadzi się badań z zakresu dyplomatyki papieskiej 11 . Bez wątpienia ujemny
wpływ na to zjawisko ma niedostateczny zasób w polskich księgozbiorach nowszych wydawnictw źródłowych wraz ze specjalistyczną literaturą zachodnioeuropejską. Z pewnością cena 150€ za recenzowany tom nie sprawi, że ta wartościowa edycja,
aczkolwiek wydana w miękkiej i klejonej oprawie, łatwo trafi do powszechnego obiegu naukowego w Polsce.
Przemysław Nowak
Instytut Historii PAN
Warszawa

Kosmova kronika ceska, preklad Karel H r d i n a a Marie B l a h o v a , uvod Duśan

Treśtik, komentare Petr Kopal, seznam rukopisù, vysvëtlivky a poznamky Marie
Blahova, rejestnky Jan V i 1î m, Paseka, Praha-Litomyśl 2005, ss. 304.

Równo w trzydzieści lat po poprzedniej edycji Kroniki Czechów Kosmasa (1975) ukazało się jej wydanie w nowym
opracowaniu. W swym podstawowym zrębie oparte jest na przekładzie Karela Hrdiny z 1929 r., który na początku ósmej
dekady ubiegłego wieku poddała weryfikacji Marie Blâchovâ. Nowy jest wstęp Dusana Trestika (O Kosmasie i jego kronice,
s. 5-16), wybitnego znawcy twórczości kronikarza, nowy komentarz Petra Kopali (Kosmas i Czesi, s. 214-269), zaś wykaz rękopisów, objaśnienia i przypisy w oparciu o wcześniejsze wydania przygotowała Marie Blâchovâ (s. 270-272, 273-284,
285-287). Niestety, na ocenie tomu cieniem kładzie się jego strona edytorska, choć zastrzeżenia można sformułować nie
tylko do niej. Książce najwyraźniej zabrakło kompetentnego redaktora, który zapanowałby nad jej kształtem. Tekst Kroniki
nie został w tomie wyodrębniony, jej poszczególne księgi w spisie treści (s. 302) zostały zrównane ze współczesnymi dodatkami, a spis zawartości Komentarzy niespodziewanie znalazł się wewnątrz tomu (s. 269).
Ujęcie wprowadzenia Dusana Trestika wskazuje na popularyzatorskie założenia publikacji, z czym pozostaje w dysonansie sposób prezentacji tekstu źródła. Przekład Karela Hrdiny jest wierną translacją edycji Bertolda Bretholza (MGH
SS s. n., t. II; teraz dostępna także w wersji elektronicznej: http://www.dmgh.de/), który amplifikacje wprowadzone w poszczególnych przekazach tekstu zawarł w przypisach. Utrzymanie takiego układu nie wydaje się być rozwiązaniem szczęśliwym. Dla szerszego kręgu czytelniczego bardziej zrozumiała byłaby narracja ciągła, z ewentualnym wyróżnieniem dodatków i odmian stopniem lub krojem czcionki.
Komentarze rzeczowe zostały rozdzielone pomiędzy trzy części. Najobszerniejsze są objaśnienia Petra Kopali — uszeregowane tematycznie glosy do poszczególnych fraz Kroniki. Zamyka je fragmentaryczne zestawienie edycji źródła i literatury, do którego trzeba zgłosić zastrzeżenia. Przede wszystkim nie ma żadnego uzasadnienia rozdzielenie listy wydań Kroniki (tu — s. 266 — ograniczonej do edycji Bretholza bez odnotowania jej wznowień, jednego z przekładów czeskich —
z 1972 r. — wcale nie ostatniego, i komplementowanego przekładu polskiego), a w szerszym zestawieniu zaprezentowanej
przez Marie Btóchovą 6 stron dalej. Ponadto opinia autora, że dla oceny Kosmasa jako literata pozostaje niezastąpionym
dzieło Ernsta R. Curtiusa, wydaje się być hiperbolą wobec faktu, że indeks do polskiego wydania tej klasycznej monografii
czeskiego kronikarza w ogóle nie notuje (E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997). Wypada też sprostować nazwisko polskiej bohemistki, tak blisko z Czechami związanej: Krzemieńska (a nie Krzenieńska, jak wydrukowano na s. 268).
Drugą grupę stanowią Objaśnienia opracowane przez Marie Btóchovą — alfabetycznie uszeregowany zespół haseł
o niejasnych kryteriach doboru. Obok pojęć mitologicznych, kościelnych i postaci starotestamentowych występują antyczne
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postacie historyczne oraz kilku świętych. Pominięte zostały postacie historyczne przedstawiane przez Kosmasa z wyjątkiem
św. Cyryla, ale św. Wacław i św. Wojciech (by upomnieć się tylko o często wzmiankowanych świętych) na hasła sobie nie zasłużyli.
W tekście Kroniki brak odesłania do objaśnień zawartych w obu tych działach, co poważnie obniża ich funkcję informacyjną. Jedynie trzecia grupa komentarzy — Przypisy — ma bezpośrednie powiązanie z tekstem. Szkoda jednak, że nie zostały umieszczone pod tekstem, a dopiero na końcu książki (s. 285-287). Po części wykorzystują one aparat krytyczny wydania
Bretholza, po części powtarzają przypisy Karela Hrdiny (w tym przypadku odnotowując fakt zapożyczenia). Na ogólną liczbę 60 przypisów nowych komentarzy nie ma zbyt wiele, często z pominięciem rozstrzygnięć nowszej literatury.
Ostatnie zmiany polityczne w Czechach odcisnęły swe piętno także na losach zbiorów bibliotecznych. Dlatego publikacja wykazu znanych rękopisów dzieła Kosmasa (s. 270-272) pozwalała liczyć na informację odzwierciedlającą aktualny stan
rzeczy. Niestety, zestawienie dokonane przez Marie Blachovą tym nadziejom nie sprostało, gdyż nieprecyzyjnie określa
miejsca przechowywania manuskryptów, a nawet deformuje ich sygnatury. I tak Biblioteka kapituły metropolitalnej w Pradze stanowi zespół Archiwum praskiego zamku (Archiv Prazského hradu, fond Knihovna Metropolitni kapituly u sv. Vita),
a znajdujący się w niej Codex Carloviensis w istocie nosi sygnaturę G.57 (a nie 0 57, jak wydrukowano). W tym samym zespole znajduje się także Rękopis Kapitulny (sygn. G.5; p. dr. Markowi Suchemu z Archivu Prazského hradu dziękuję za pomoc w zweryfikowaniu tych informacji).
W stosunku do danych prezentowanych w polskim przekładzie (Kosmasa Kronika Czechów, przetłumaczyła, wstęp i komentarze opracowała M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 56-72) przemieszczeniu uległy jeszcze następujące rękopisy:
Kodeks Fürstenberski trafił do Württembergische Landesbibliothek w Stuttgarcie (sygn. Don. 697); Rękopis Roudnicki powrócił do rodziny Martina Lobkowicza i aktualnym miejscem jego przechowywania jest Lobkovicka knihovna w Nelahozevsi (pod niezmienioną sygnaturą; dziękuję p. dr Alenie Richterovej z Narodni knihovny CR w Pradze za pomoc w zaktualizowaniu informacji o miejscu zdeponowania rękopisu); a Rękopis Brevnovsky uzyskał w Narodni knihovné w Pradze nową
sygnaturę: benediktini Brevnov (deponat), Ms. 293 (pełny wykaz rękopiśmiennych przekazów Kroniki Czechów zamieszczam w portalu Mediewistyka polska: http://www.mediewistyka.net/forum/viewtopic.php?t=45; tam też zestawiona nowsza literatura).
Wojciech Mischke
Kraków

Walter P o h l , Werkstätte der Erinnerung: Montecassino und die Gestaltung der langobardischen

Vergangenheit („Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung",
Ergänzungsband 39), R. Oldenbourg Verlag, Wien-München 2001, ss. 271.

Zainteresowania badawcze Waltera Pohla już od dłuższego czasu koncentrują się z jednej strony wokół longobardzkiej
Italii, z drugiej zaś wokół problemów tożsamości zbiorowych, etniczności oraz pamięci historycznej społeczności wczesnośredniowiecznej Europy. Oba wspomniane nurty znalazły swój wyraz w prezentowanej książce, którą autor przedstawił
w maju 2000 r. jako rozprawę habilitacyjną na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wiedeńskiego. Przedmiotem dysertacji są trzy kodeksy spisane w południowej Italii między początkiem X a przełomem XIII i XIV w.: kolekcja tekstów historiograficznych przechowywana obecnie w Bibliotece Watykańskiej (Vat. lat. 5001), kodeks zawierający Regułę św. Benedykta z archiwum opactwa na Monte Cassino (Cod. cas. 175) oraz kodeks praw longobardzkich z biblioteki opactwa Cava
de' Tirreni koło Salerno (Cod. cav. 4) 1 .
Wszystkie te rękopisy są dobrze znane badaczom longobardzkiego Południa. Zarówno same kodeksy, jak i zawarte
w nich teksty, były przedmiotem licznych studiów. Ze względu jednak na różny charakter i przeznaczenie niemal zawsze
analizowano je oddzielnie. Pohl natomiast dostrzega między nimi podobieństwa: niektóre pomniejsze teksty są wspólne dla
dwóch, a nawet trzech kodeksów, co więcej, wszystkie trzy rękopisy pochodzą, jego zdaniem, z Monte Cassino lub są zależne od rękopisów spisanych w opactwie, dzisiaj zaginionych. Za cel swojej rozprawy Pohl stawia więc analizę kompozycji
i zawartości poszczególnych kodeksów oraz ich wzajemnych związków. Na tej podstawie stara się następnie odpowiedzieć
na pytanie, jak benedyktyńska wspólnota z Monte Cassino (i ewentualnie innych opactw w tym regionie) postrzegała samą
siebie i świeckie otoczenie, w którym żyła, co było dla niej ważne, jak przedstawiała przeszłość i jak zmieniało się zainteresowanie historią. Według Pohla bowiem teksty, ich produkcja i przetwarzanie, były bardzo ważnym narzędziem budowania
tożsamości zbiorowych (autor wpisuje się tym samym w jeden z nurtów współczesnej historiografii, który sam współtwo-
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