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(s. 220-294). 4. Indeks nazw geograficznych (s. 295-311). 5. In
deks kojarzący treść kompendium Berschina z „Bibliotheca
Hagiographica Latina” (oczywiście, łącznie z Novum Supple
mentum z 1986 r.) (s. 312-358). 6. Wykaz incipitów pieśni litur
gicznych — antyfon, responsoriów i sekwencji (s. 359-361).
Nawet pobieżne omówienie syntezy z I części wymagałoby
znacznie więcej miejsca, tutaj niech wystarczy stwierdzenie, że
mamy do czynienia z godnym ukoronowaniem dzieła życia heidelberskiego mediewisty, a zarazem z ujmującym dowodem że
laznej konsekwencji i odpowiedzialności badawczej. Myśl
o polskim przekładzie całości dzieła nie wydaje się zbyt realna,
ale może warto byłoby zastanowić się nad możliwością przetłu
maczenia i opublikowania w Polsce chociaż tej, ostatnio opu
blikowanej, syntetycznej jego części?
J. S.

Thomas H a y e , Die verlorene Bibliothek des Reiner
von Lüttich. Produktion und Überlieferung lateinischer
Literatur des hohen Mittelalters in der Perspektive monastischer Individualisierungstendenzen, „H istori
sches Jahrbuch” 125,2005, s. 39-65.
Gdyby istniała możliwość napisania historii literatury
średniowiecznej nie z perspektywy tego, co z niej zachowało
się do naszych czasów, lecz tego, co naprawdę zostało napisa
ne, uzyskany obraz niewiele by zapewne przypominał ten, któ
ry znamy z kompendiów i syntez. Podobnie, gdyby za punkt
wyjścia przyjąć nie sam, jakże często przypadkowy, fakt prze
trwania danego tekstu, lecz jego poczytność i — szerzej — spo
łeczno-kulturowy zasięg oddziaływania. Przytoczona przez au
tora prowizoryczna lista wybitnych (według wszelkiego praw
dopodobieństwa) dzieł powstałych w X I-X II w., nawet ograni
czona jedynie do eposu historycznego, które bądź zaginęły bez
reszty, bądź zachowały się jedynie w mizernych niekiedy frag
mentach, robi wrażenie, podobnie jak lista dzieł zachowanych
jedynie w jednym przekazie rękopiśmiennym lub we wczesnym
druku, a zatem w gruncie rzeczy — zupełnie przypadkowo.
Rozpatrując, rzadko kiedy w sposób systematyczny, zjawisko
ginięcia tekstów, najczęściej zwracano uwagę na okoliczno
ści zewnętrzne, zwłaszcza losowe, a zatem „obiektywne”, nato
miast przyczyny subiektywne, zależne od samego autora,
względnie środowiska, w którym przyszło mu żyć i pisać, jak
również ze strony odbiorców dzieła, pozostawały jak gdyby
w cieniu. Wybrany przez autora przykład mało znanego dwunastowiecznego pisarza Reinera z Leodium może rzeczywiście
jaśniej ukazać niektóre sprzyjające, a jeszcze wyraźniej —
ograniczające i krępujące okoliczności twórczości w średnio
wiecznym klasztorze. Reiner był pisarzem wprawdzie nie naj
wyższego lotu, ale niezwykle pracowitym i wielostronnym,
prawdziwym dwunastowiecznym „pracoholikiem ”, człowie
kiem realizującym się w pisarstwie, a, co ważne z naszego pun
ktu widzenia, pozostawił po sobie między innymi niezwykle in
teresujący i nie mający ścisłych analogii (pewnymi analogiami
są jedynie wcześniejszy Liber de temptatione cuiusdam monachi
Otloha od Sw. Emmerama (ok. 1070) i De viris illustribus Pio
tra Diakona z I połowy XII w.) traktat o charakterze autobiograficzno-bibliograficznym pt. De ineptiis cuiusdam idiotae,
„O [duchowej] nicości pewnego nieuka” (niekompletna edycja
w M GH SS XX, s. 593-603). Wprawdzie antyczne i chrześci

jańskie tradycje wykazów bio-bibliograficznych (De viris illu
stribus, De scriptoribus ecclesiasticis itp.) były odległe i czcigod
ne, a ich autorzy (jak chociażby Sw. Hieronim; także Beda
Czcigodny, wszakże tym razem na końcu swojej kroniki) nie
wahali się włączać do takich wykazów własnej osoby, ale trak
tat R einera z Leodium wyróżnia się na tym tle nie tylko
obszernością, ale także wyjątkowo szczegółowym przedstawie
niem własnej twórczości, której autor poświęcił mniej więcej
tyle samo miejsca, co twórczości innych członków swojej
wspólnoty (Sw. Wawrzyńca w Leodium) — do niej zresztą się
ograniczył. Poznajemy zatem tytuły i, przynajmniej z grubsza,
treść wszystkich dzieł Reinera, poczynając od prób młodzień
czych, dowiadujemy się często o motywach kierujących auto
rem, a także o jego kłopotach z kolegami i przełożonymi, nato
miast przyczyn tych trudności musimy najczęściej się domyślać.
Zarazem jesteśmy świadkami stopnia zatracenia tej indywidu
alnej i różnorodnej twórczości: na 31 wymienionych większych
tekstów lub ich grup zachowało się do naszych czasów jedynie
6, a z trudnej do oszacowania, ale na pewno imponującej liczby
drobniejszych utworów, jak wiersze, epitafia i listy, zaginęło
prawie wszystko. Radzi bylibyśmy się np. dowiedzieć, co mial
Reiner do powiedzenia swoim współbraciom w poemacie
o osobliwościach Sardynii i Sycylii, przede wszystkim zaś żal, że
bez śladu zaginęło obszerne (w 14 księgach) dzieło o zdobyciu
Jerozolimy przez krzyżowców (Laurea peregrinorum Iherosolimitanorum).
Nie ulega wątpliwości, że stosunki panujące w danej
wspólnocie klasztornej mogły pozytywnie, ale także, tak jak
w przypadku Reinera z Leodium, negatywnie wpływać na twór
czość jej członków, podobnie jak na jej recepcję zewnętrzną.
Zgodzić wypadnie się także z sugestią autora, że pojawienie się
pod koniec XI i na szerszą skalę w XII w. tego typu autoref
leksji nad własną twórczością stanowi odpowiednik czy uzu
pełnienie rozkwitającej właśnie wtedy refleksji autobiograficz
nej (w kompendium G. Mischa Reiner z Leodium został po
minięty).
J. S.

Zenon Kaluza [ K a ł u ż a ] , Sapientis Verbum. Alcune
reminiscenze filosofico-letterarie nella „Chronica Po
lonorum” di Vincenzo Kadłubek, „Archivio StoricoItaliano Anno” CLXIV (2006), N. 607,1, s. 3-35.
Autor, paryski historyk filozofii średniowiecznej, zajął się
kroniką mistrza Wincentego. Omawiany artykuł jest, jak moż
na sądzić, częścią szerzej zakrojonych studiów autora nad tym
tematem. Potwierdzeniem tego zdaje się być jego niedawne
wystąpienie w Krakowie poświęcone zagadnieniu historii mó
wionej i pisanej w dziele naszego kronikarza. Spełnia się więc
postulat wielkiej znawczyni tem atu Brygidy Kürbis, aby histo
rycy filozofii średniowiecznej zajęli się erudycją filozoficzną
mistrza Wincentego. Spełnia się tym pełniej, że przynosi nowe
ustalenia rozszerzające wiedzę o filozoficznym wykształceniu
kronikarza. Autor rozpoczyna analizę nawiązując do ustaleń
Mariana Plezi, który odnalazł w kronice aluzję do dzieła Ary
stotelesa O dowodach sofistycznych. Aluzja ta znajduje się
w znanym opowiadaniu mistrza Wincentego dotyczącym prze
biegu procesu, jaki wytoczono bratu Bolesława Krzywoustego
Zbigniewowi (II, 28). Ten też fragment tekstu kroniki staje się
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przedmiotem analizy w omawianym artykule. Badacz podjął
analizę tego fragmentu opierając się na De inventione Cicerona
i Institutio Oratoria Kwintyliana. Pod tym kątem przeprowadził
analizę obu mów zawartych w opisie procesu Zbigniewa, tj.
oskarżenia i obrony. Autor analizuje stanowisko oskarżyciela
Zbigniewa, wskazując na rolę pojęcia wrodzonej natury ludz
kiej w jego argumentacji. Według tego poglądu urodzenie mia
łoby decydować o losie człowieka. Jednocześnie jednak nie do
strzega, jak się zdaje, że stanowisko to nie jest tożsame z autor
skim. Forma dialogu pozwalała Wincentemu na komplikowa
nie analiz. W tym kontekście ważne byłoby podjęcie analizy
pomysłów Wincentego w odniesieniu do dzieł Piotra Kantora
ijego szkoły.
Podobnie przy analizie mowy obrończej Zbigniewa należy
zwrócić uwagę na słabość stosowanej przez oskarżonego argu
mentacji, która odsyła do samej sprawy z pominięciem spra
wcy. Fragment Rem, patres conscripti, spectandum est non ho
minem (s. 80 wyd. M. Plezi) został przejęty z A d C. Herennium
de ratione dicendi. Jest to o tyle ważne, że ten rodzaj argumen
tacji rezerwuje się dla spraw, które zawierają w sobie turpitudi
nem , czyli są kompromitujące dla oskarżonego, nawet przed
samym procesem. Taka sytuacja była analizowana przez teore
tyków retoryki i wypracowano tu pewne rozwiązania, dla wy
brnięcia z kłopotu. Cytat z tekstu do Herenniusza odpowiada,
jak sądzę, rękopisowi paryskiemu z XII w. oznaczonemu ja
ko Π (w wyd. F. Marksa, o czym pisałem w niepublikowa
nej rozprawie doktorskiej). Cytat ze znanego retorycznego po
dręcznika miał zapewne sygnalizować wykształconym odbior
com słabość pozycji Zbigniewa.
Zenonowi Kałuży chodzi tu zapewne o coś innego. Wyko
rzystuje bowiem opis sprawy Zbigniewa do zbadania zaplecza
technicznego Wincentego. Wynik jest bardzo interesujący. Po
za stwierdzeniem szerszej niż dotychczas przypuszczano znajo
mości traktatu O dowodach sofistycznych, badacz znalazł w kro
nice ślady znajomości Topik Arystotelesa, a nawet przypusz
czalnie Etyki Nikomachejskiej we wcześniejszym tłumaczeniu
z końca pierwszej połowy XII w.
Omawiana praca jest pierwszym podejściem i nie może
być traktowana jako analiza ostateczna tematu. Jest próbą
kontynuacji analizy wątków arystotelesowskich, którą zapo
czątkował niegdyś M. Plezia. Jest to druga, po odkryciu przez
J. Mańkowskiego cytatów z Chalcidiusza, udana próba anali
zy erudycji mistrza Wincentego. Już samo zestawienie jednak
tych dwu odkryć skłania do pewnej refleksji. Chalcidiusz i logi
ka arystotelesowska wskazują na złożoność erudycji Wincente
go, o czym należy pamiętać przy analizie tekstu kroniki mamy
tu bowiem tradycję retoryczną. W procesie Zbigniewa, podo
bnie jak w innych miejscach tekstu po odrzuceniu probationes
artificiales, sięgnięto po probationes extra dicendi rationem —
lex tamen... Zatem argumentacja obu mów została odrzucona.
To retoryczne rozumowania ma chyba jednak szerszą podsta
wę. Aby ją lepiej zrozumieć trzeba sięgnąć do koncepcji Piotra
Kantora i jego szkoły.
E. S.

Leonid S. C h e k i n, Northern Eurasia in Medieval
Cartography. Inventory, Text, Translation and Com
mentary (Terrarum orbis. Histoire des représenta
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tions de l’espace: textes, images, 4), Brepols Publi
shers, Turnhout 2006, ss. 498.
Jest to anglojęzyczna, wydana w prestiżowej serii i w nie
porównanie doskonalszej szacie edytorskiej (format in 4°),
wersja monografii opublikowanej przed siedmiu laty w Rosji
(L. S. Cekin, Kartografija christianskogo srednevekovja VIII-X III vv. Teksty, perevod, kommentarij, Moskva 1999; zob. rec.:
St. Źródł. 42, 2004, s.141-144 [łącznie z wymienioną niebawem
monografią A. V. Podosinova]). Autor należy obecnie do naj
lepszych znawców problematyki dawnej g eo - i kartografii
w skali światowej. Obszar objęty monografią to Skandynawia,
Rosja, Europa Wschodnia (w dość elastycznym rozumieniu)
i obszary na wschód od Morza Kaspijskiego. Zasadnicza część
pracy składa się ze Wstępu (s. 13-25), 15 rozdziałów, przedsta
wiających zachowany zasób map średniowiecznych (z wyłącze
niem Tabula Peutingeriana, uwzględnionej w nieco później opu
blikowanej, analogicznej w założeniu, monografii A. V. Podosinova [Vostocnaja Evropa v rimskoj kartograficeskoj tradicii,
Moskva 2002]), w oryginalnym (choć dyskusyjnym), układzie
według poszczególnych wyodrębnionych przez autora katego
rii map, alfabetycznie ułożonej encyklopedii występujących na
analizowanych mapach (ale z uwzględnieniem także innych
źródeł) nazw geograficznych, etnicznych, osobowych i zwierzę
cych („glosarz scytyjski” i „bestiariusz scytyjski”) (s. 207- 256),
bibliografii (łącznie źródła i literatura przedmiotu) (s. 257-288),
indeksu rękopisów (s. 289-293) i ogólnego (general gazetteer)
(s. 294-324). Strony 327-495 zajmują znakomite technicznie,
częściowo barwne, reprodukcje celniejszych map lub ich frag
mentów. Opisy poszczególnych map w części zasadniczej dzie
ła (powiązanych z reprodukcjam i) mają identyczny układ
i składają się z następujących elementów: krótki opis bibliogra
ficzny, proweniencja, czas powstania i charakterystyka treści
oraz charakteru przekazu (np. mapa w rękopisie lub zachowa
na odrębnie), rozmiary mapy, zawartość rękopisu, wcześniej
sze edycje legend, wzmianki w literaturze naukowej, istniejące
reprodukcje, po czym następuje staranna (z komentarzem i za
znaczeniem podziału graficznego w oryginale) edycja legend
mapy (wszystkich, albo dotyczących północnych rejonów ekumeny) oraz ich przekład angielski. W stosunku do oryginału
rosyjskiego autor uwzględnił w miarę możliwości dorobek nau
ki ostatnich lat. W sumie: narzędzie badawcze wysokiej rangi,
teraz dostępne także w nieskrępowanym językowo obiegu nau
kowym.
J. S.

Nikolas J a s p e r t, E in Polymythos: Die Kreuzzüge,
w: Helmut A l t r i c h t e r, Klaus H e rb e r s, Helmut
N e u h a u s (Hg.), Mythen in der Geschichte, Frei
burg im Br. 2004, Rombach Verlag, s. 203-235.
Jakby mało nam było „narodowej” mistyfikacji dziejów,
niedawne okrągłe rocznice pierwszej i czwartej wypraw krzyżo
wych wprawdzie przydały nieco do dorobku polskiej nauki hi
storycznej, ale przede wszystkim, choć może niezbyt silnym
nurtem, wywołały podsycaną i deformowaną mediami (film, te
lewizja, publicystyka historyczna) wzmożoną falę często poli
tycznie animowanego zainteresowania szerszej publiczności.

