
su kultury łużyckiej (?). Nie trzeba podkreślać, że w pracach o charakterze popu
larno-naukowym podobna dowolność i nieścisłość terminologiczna zupełnie de
zorientuje czytelnika.

Wydany ostatnio tom prac poświęcony Górnemu Śląskowi jest ważnym ogni
wem w opracowaniu naukowym tej części Polski — jak słusznie stwierdza na 
wstępie Redaktor — mimo swego ogromnego znaczenia w życiu gospodarczym 
kraju, w nauce raczej zaniedbanej. Nie usprawiedliwia to jednak oddawania do 
druku prac, na których jakości wyraźnie odbił się pośpiech przy przygotowaniu, 
tym bardziej zaś prac, których tematyka znajduje się na peryferiach dwóch nauk: 
historii i geografii, co wymaga zadośćuczynienia wymogom metodycznym obu 
nauk.

Lech Tyszkiewicz
L. S a n t i f a l l e r ,  ÜBER DIE URKUNDE FUR DAS BRESLAUER ST. VIN- 

ZENZSTIFT VOM JAHRE 1139/1149 (Mitteilungen des Österreichischen Staatsar
chivs, t. VI, Wiedeń 1953, s. 9—33).

Wśród najdawniejszych dokumentów polskich osobną pozycję stanowią dwa 
najwcześniejsze dokumenty dla klasztoru św. Wincentego we WTrocławiu. Są to: 
dokument biskupa Roberta z 1139 r. (31 marca — 31 sierpnia)1 zawierający nadanie 
kaplicy św. Michała i określający pewne uprawnienia opatów klasztoru w stosun
ku do biskupów oraz dokument Bolesława Kędzierzawego z 1149 r. (22 czerwca)2, 
w którym książę czyni nadania i potwierdza szereg wcześniejszych darowizn na 
rzecz tegoż klasztoru.

Wspomniane dokumenty były przedmiotem badań wielu prac z zakresu zagad
nień dotyczących wczesnego osadnictwa i początków dyplomatyki polskiej3 4. Budziły one 
zainteresowanie zarówno ze względu na autentyczność, Jak i treść oraz charakter 
prawny, a wreszcie formę przekazu. Szczególną trudność przy opracowywaniu 
tych zagadnień stanowił brak pierwotnego przekazu tychże dokumentów względ
nie brak jakichkolwiek o nim wiadomości w źródłach późniejszych. Znamy je bo
wiem jedynie z kopii. Najstarsze z nich zawarte są w dwóch kopiarzach klaszto
ru św. Wincentego z końca XV i początku XVI w., mianowicie w spisanej w la
tach 1487—1492 Matricula oraz w pochodzącej z okresu 1500—c. 1507 Matrica. Auto
rem obydwu był mnich tego klasztoru Mikołaj Libental1. Na kopiach tych opie
rają się wszystkie późniejsze przekazy.

W kopiarzach Libentala oba dokumenty następują po sobie bezpośrednio (in 
continuo), przy czym początek dokumentu Bolesława jest w pewnym sensie wy
odrębniony przez zaznaczenie go większymi literami. Taka forma przekazu nasu
nęła niektórym badaczom przypuszczenie, że istotnie w pierwotnej swej postaci 
obydwa dokumenty spisane były na jednym ̂ kawałku pergaminu5. Zagadnienie to,

1 Codex diplomaticus Süesiae, wyd. K. Maleczyński, Wrocław 1951, nr 16.
: Ibid., nr 25.
:: Z ważniejszych pozycji należy wymienić: W. S c h u l t e ,  Die angebliche 

Stiftungsurkunde für das St. Vinzenzkloster auf dem Elbing (Ztschr. f. Geschichte 
Schlesiens, 1903, XXXVl); O. G ó r k a ,  Przyczynki do dyplomatyki polskiej XII 
wieku (Kwart. Hist. 1911, XXV); W. S c h u l t e ,  Die angebliche Urkunde des Her
zogs Bolesław IV vom Jahre 1149 (Ztsch. f. Gesch. Schlesiens, 1914, XLVIII); 
A. M o e p e r t ,  Die ältesten Urkunden des Vinzenzstiftes (Archiv f. schles. Kir
chengeschichte, 1940, VI).

4 WAP Wroclaw, Rep. 135 D 92 i Rep. 135 D 90 I; por. L. S a n t i f a l l e r ,  
Libent als Kopialbücher des Preraonstratenserstift.es zum Hl. Vinzenz in Breslau 
(Mitteilungen des Instituts für .Österreichische Geschichtsforschung, 1947, Ergän
zungsband XV).

5 L. S c h u l t e ,  Die angebliche Stiftungsurkunde: rec. praca.



jakkolwiek poruszane w literaturze, nie zostało dotychczas wyczerpująco omówio
ne. Poszczególni autorzy, poświęcając dokumentom tym niekiedy bardzo wnikliwe 
studia, główny nacisk kładli raczej na zagadnienia związane z analizą wewnętrzną 
dokumentu (co się zresztą tłumaczy brakiem oryginału), ubocznie tylko zahacza
jąc o stronę formalną, tak że sprawa pierwotnej formy naszych dokumentów 
pozostawała niejasna.

Zagadnieniem tym zajmuje się w sposób bardziej. szczegółowy recenzowana 
praca. Ponieważ od chwili wydrukowania części pierwszej (1953 r.) upłynęły 
prawie trzy lata, a zapowiedziana przez Autora część następna nie dotarła do
tychczas do naszych rąk, natomiast ukazało się już kilka omówień tej pracy za
równo w polskiej, jak i w niemieckiej literaturze6, chciałabym również poczynić 
pewne spostrzeżenia, jakie się nasunęły przy lekturze tejże pracy. Opublikowana 
część zawiera jedynie — jak to sam Autor na wstępie komunikuje — ogólną cha
rakterystykę dokumentu, krótki, lecz wyczerpujący przegląd dotychczasowego sta
nu badań nad nim, wreszcie omówienie przekazów. Ostatniej kwestii Autor po
święca najwięcej miejsca. Nasuwa ona ze swej strony szereg spostrzeżeń i uwag; 
Zestawiając najstarsze przekazy interesujących nas dokumentów Autor potwierdza 
znaną wiadomość o nieistnieniu już za czasów Libentala oryginału, udowadniając 
bezpodstawność twierdzenia Klosego, jakoby tenże istniał jeszcze za czasów Cu- 
reusa (1571)7. Następnie w kilku zdaniach zastanawia się nad możliwością istnie
nia jakiejś wcześniejszej kopii osobnej (Einzelkopie), traktując jednakże tę ewen
tualność jako problematyczną8. Zasadniczo Autor stawia tezę, że Libental przy 
spisywaniu Matricula i Matrica oparł się na zaginionym, a wspominanym jako 
registrum vetus lub antiquum, kopiarzu klasztornym czerpiącym z oryginału, na 
którym spisane były obydwa dokumenty. Omawiając kopiarze Libentala Autor 
zajmuje się sprawą ich wzajemnego stosunku z jednej strony i stosunku ich oby
dwu do wspólnego (przynajmniej częściowo) źródła — wspomnianego registrum — 
z drugiej strony. Jako uzupełnienie wiadomości o przekazach Autor podaje pełne 
ich zestawienie, wykaz druków, wyciągi z kopiarzy oraz pełny tekst dokumentów 
sporządzony w oparciu o wszystkie dostępne przekazy i zilustrowany reprodukcja
mi fotograficznymi odpowiednich miejsc z Matricula i Matrica.

W rezultacie z rozważań nad przekazami wynika, chociaż nie jest to powie
dziane expressis verbis, że wzorem, na którym oparła się najstarsza zaginiona ko
pia. był oryginał, na którym spisane były obydwa dokumenty. Ponieważ Autor, 
moim zdaniem, nie formułuje swojego stanowiska w sposób dostatecznie jasny, 
wypadnie się zastanowić, czy w dyplomatyce polskiej zdarzały się wypadki spi
sywania na jednym kawałku pergaminu dokumentów różnych wystawców dla 
jednego odbiorcy pochodzących z różnych lat. Znamy rzeczywiście kilka takich 
przykładów z XII i XIII w. Jako jeden z nich przytoczyć można dokument Bole
sława Kędzierzawego i Henryka Sandomierskiego dla klasztoru w Czerwińsku 
z r. 1161®. Dokumenty te znane są dzisiaj jedynie z kopii piętnastowiecznych i póź
niejszych. Na podstawie wyników badań można by jednakże przyjąć, iż obecna 
ich postać odpowiada w zasadzie postaci pierwotnej, czyli że dokumenty te, po
chodzące od dwu różnych wystawców, przeznaczone dla jednego odbiorcy, połą-

r,H. A p p e l t w  „Zeitschrift für Ostforschung“, 1955, 2; K. M a l e c z y r i s k i ,  
Codex díplomaticus Silesiae, I, 2, Wrocław 1956, wstęp, XVIII, „Przegląd Za
chodni.“, 1955, nr 5/6, s. 238.

7 B. K l o s e ,  Von Breslau, 1780, s. 221.
6 Por. rec. praca, s. 20 i 27.
“ Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t II, Kraków 1886. 

nr 373.



czone wspólną datą (in cosecratione ecclesie), zostały spisane rzeczywiście na jed
nym kawałku pergaminu10 11. Z pewnych więc względów nasuwałoby się podobień
stwo ich do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Trzeba jednakże podkreślić, 
że dokumenty czerwińskie wystawione zostały jednego dnia, dokumenty zaś kla
sztoru św. Wincentego dzieli odstęp dziesięciu lat (1139, 1149). Zatem analogia 
między nimi jest niepełna.

Przyjrzyjmy się z kolei innemu wypadkowi. Chodzi mianowicie o kilka do
kumentów dla klasztoru w Ołoboku wystawionych przez różnych wystawców i po
chodzących z różnych lat. Są to dokumenty: Bolesława Pobożnego z 20 IV 1249r , 
Frzemysława I z 16 II 125012 13, Bolesława Wstydliwego z 12551:: i z 27 VII 126314 
Wszystkie te dokumenty są spisane jedną ręką i umieszczone na jednym kawałku 
pergaminu. W tym wypadku mamy rzeczywiście do czynienia z pełną analogią 
do dokumentów klasztoru św. Wincentego. Jednakże przekaz dokumentów dla 
Ołoboku nie jest oryginałem, lecz późniejszą, z końca XIII w. pochodzącą kopią.

Z porównań powyższych wynika, że o ile rzeczywiście we wzorze stanowią
cym podstawę do spisania registrum vetus dokumenty biskupa Roberta i księcia 
Bolesława spisane były razem, była to raczej kopia, a nie oryginał.

Wypadnie się jeszcze zatrzymać nad kwestią, w jaki sposób Autor traktuje 
zagadnienie wzajemnego stosunku najwcześniejszych przekazów naszych doku
mentów. Jak  już wyżej wspomniano, zakłada on, że młodsza z zachowanych kopii 
Libentala, Matrica15, oznaczona jako kopia E, oparła się w głównym swym zrębie 
na wcześniejszej o kilkanaście lat Matricula — kopia D — wykorzystując również 
częściowo źródło ostatniej — zaginiony kopiarz C. Tezę swą opiera Autor na 
analizie drobnych odmianek tekstu (pewne opuszczenia w jednej z dwu kopii, 
użycie et zamiast ad, brak w jednej słowa semper) oraz wspólnych błędów w oby
dwu kopiach (přestat abbas zamiast prefatus abbas, mylna data). Natomiast jeżeli 
chodzi o kopię C, Autor ogranicza się jedynie do podania uwagi, iż korzystała 
z oryginału. Nie wdając się w szczegółową analizę możliwości przyjęcia takiego 
poglądu, pragnę zauważyć, że z faktu, iż kopie D i E oparte o C umieszczają te 
dokumenty obok siebie, wynika wniosek, iż w registrum vetus (C) były one rze
czywiście spisane razem. Natomiast nie wynika zupełnie, że wzór, na którym oparł 
się registrum (oryginał?, kopia?), miał ten sam układ. Ściągnięcie tych dokumen
tów w jedną całość mogło być bowiem równie dobrze dziełem autora registrum. 
W związku z tym zdaje mi się, że pogląd Autora dotyczący pierwotnej formy 
dokumentów z 1139 i 1149 r. nie jest dostatecznie przekonywający i że zagadnienie 
to wymagałoby jeszcze bliższego zbadania.

Anna Skowrońska

E. K a r w o t, KATALOG MAGII RUDOLFA. Źródło etnograficzne XIII wie
ku z przedmową Józefa Gajka, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze — Prace Etno
logiczne, t. IV, Wrocław 1955, s. 191.

Powyższa monografia stanowi cenne osiągnięcie polskiej nauki etnograficz
nej, a równocześnie budzi żywe zainteresowanie wśród badaczy takich dziedzin 
nauki, jak archeologia, religioznawstwo i historia, a w szczególności wśród bada

10 Por. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a ,  Repertorium polskich dokumentów 
doby piastowskiej, Kraków 1937, nr 61.

11 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 1877, nr 277.
12 Ibid., nr 281.
13 Ibid., 2027.
14 Ibid, nr 407.
15 Mylnie określona w zestawieniu przekazów jako Marticula\ rec. praca, s. 27.


