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l. Imig i nazwisko:
Jerzy Kaliszuk
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artysty ezne

uryskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej:
Magisterium z zakresu historii

-

-

z podaniem nazwy, miejsca i roku ich

Wydzial Historyczny, Uniwersyet Warszawski, 1997 r.

Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii - Wydzial Historyczny, Uniwersytet
Warszawski, 2003 r. - tytul rozprawy:. Kult Trzech Kr6li a 'Historia trium regum' Jana z
Hildesheim w Polsce p6inego Sredniowiecza i u progu czasdw nowofittnych.
3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych:

2003-2014: Instytut Informacji Naukowej i Studi6w Bibliologicznych, Wydzial
Historyczny, Uniwersltet Warszawski; adiunkt.
2004-2011: Zaklad Rgkopis6w, Biblioteka Narodowa; adiunkt (2004-2006: 1/2 etatu,
2007-2011: l/4 etatlu).

2014-2016: Instytut Informacji Naukowej

i

Studi6w Bibliologicznych, Wydziat

Historyczny, Uniwersytet Warszawski; :tsystent.
od wrze5nia 2016 r.: Instytut Historii Nauki im. A. i L. Birkenmajer6w, Polska Akademia
Nauk; adiunkt.
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16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz, U.

4. Wskazanie osiqgnigcia wynikajQcego z

stopniach naukowych i tytule
2016 r. poz.882 ze zm. w Dz. U.22016 r. poz. 1311.):
a) tytul osiqgnigcia naukowego/artystycznego:

Codices deperdi . Sredniowieczne rgkopisy lacinskie Biblioteki Narodowej utracone w
czasie II wojny Swiatowej
b) (autor/autorry, tytuVtytuly publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci

wydawniczy):

Jerzy Kaliszuk, Codices deperditi. Sredniowieczne rgkopisy laciriskie Biblioteki
Narodowej utracone w czasie II wojny iwiatowej, t. 1; Dzieje i charakterystyka kolekcji,
1.2, cz. 1-2: Katalog rgkopis6w utraconych, t.3: Indel<sy, Anel<s, BibliograJia, Wroclaw:
Wroclawskie Towarzystwo Milodnik6w Historii, 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po
Skasowanych Klasztorach, red. M. Derwich, t.8/1-3). Recenzenci wydawniczy: prof. dr
hab. Jerzy Strzelczyk, prof. dr hab. Wojciech Mrozowicz.
c) om6wienie celu naukowego/artystycznego wlv. pracy/prac i osiqgnigtych wynik6w wraz z

om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania.

Podstawowym celem byla rekonstrukcja zawartodci i charakterystyka zbioru
6redniowiecznych rgkopis6w laciriskich w przedwojennym ksiggozbiorze Biblioteki
Narodowej - zbioru niemal calkowicie zniszczonego w 1944 r. Sam zbi6r wyodrgbnilem z
calodci ksiggozbioru BN w spos6b sztvczny, na potrzeby moich studi6w. Za Sredniowiecme
uznajE kodeksy powstale do lat dwudziestych XVI w. Jest to oczywi6cie cezvra sztuczna,
jednak przyjgta w wielu opracowaniach, jako moment, kiedy ksigka drukowana zaczyna
dominowa6 nad produkcj4 rgkopi3mienn4. Ponadto uwzglgdnienie rgkopis6w powstalych w
p6iniejszym okesie oznaczaloby konieczno6i podjgcia dodatkowych bada6, np. nad
wzajemnymi relacjami migdzy rgkopisami a ksiqikami drukowanymi w poszczeg6lnych
ksiggozbiorach historycznych, a tak2e studi6w m.in. nad kwesti4 funkcjonowania w kulturze
staropolskiej rgkopi6miennych odpis6w tekst6w drukowanych, co wymagaloby wieloletniej
pracy calego zespofu badawczego. Z kolei przyjgcie kryterium jgzykowego wynikalo z celu
pracy - pr6by charakterystyki ksiggozbior6w Sredniowiecznych, zwlaszcza polskich, w
kt6rych dominowaly kodeksy z tekstami laciriskimi. Trzeba tez podkeSli6 f^kt, ze zbi6r
rgkopis6w laciriskich zostal wydzielony przez bibliotekarzy rosyjskich juz w XIX w. i
zaopattzone w osobny ci4g sygnatur (z oznaczeniem Lat.).
Przedwojenne zbiory BN - z racji swych powiklanych los6w - przed II wojn4 Swiatow4
nie doczekaly sig wyczerpuj4cego opracowania. W 1944 r. zniszczone zostaly nie tylko
zbiory, ale taki€ kartoteki, rgkopi6mienne oraz maszynopisowe katalogi zbior6w. Nie wiemy
zatem dokladnie, co w6wczas uleglo za$adzie. Wiedzg na temat strat czerpiemy ze ir6det
fragmentarycznych i niepelnych. Prezentowana ksief2ka ma za zadanie cho6 w czg6ci
wypelni6 t9 lukg. Celem niniejszej pracy jest odtworzenie zawarto6ci nie calego
rgkopi5miennego ksiggozbioru BN, lecz - jak juz wspomnialem - tylko drobnej jego czgSci:
laciriskich rgkopis6w Sredniowiecznych, a poprzez analizg tych kodeks6w - charakterystyka
czgdci polskich ksiggozbior6w dredniowiecznych BN. Temat ten nie byl dotychczas
przedmiotem odrgbnych studi6w. PodjEta przed wojnq przez Marig Homowsk4 pr6ba
rekonstrukcji ksiggozbior6w Sredniowiecznych BN na podstawie przywoZonych rgkopis6w z
Rosji Sowieckiej zostala przerwana wraz z wybuchem wojny w 1939 r. i nie zostala
ukoriczona do chwili Smierci badaczki w 1944 r. Uratowal sig roboczy maszynopis czg6ci
przygotow)'wanej przez Homowsk4 syntezy, opublikowany przez Haling Zdzitowieck4Jasiefsk4 w 1947 r.

Zazwyczaj w wypadku badan nad ksiggozbiorami historycznymi przyjmuje sig metodg
retrogresywn+ czyli wychodz4c z okreSlenia stanu zachowania danego zbioru, zestawia sig
otrzymane wyniki ze spisem,/katalogiem ksi4iek sporz4dzonym przed ich zniszczeniem.
Badania te s4 jednak mo2liwe tylko w wypadku, gdy dysponujemy adekwatnym opisem
zawartoSci ksiggozbioru przed momentem zatraty zbior6w. Tymczasem wszelkie kartoteki i
katalogi rgkopis6w Biblioteki Narodowej ulegly spaleniu wraz z samymi rgkopisami. Co
wigcej, przepadly r6wnie2 wczedniejsze katalogi rgkopis6w poszczeg6lnych kolekcji.
Dodatkowa trudnoSi wynika z faktu, ze zbi6r Sredniowi ecznych rgkopis6w lacifskich nie
zostal wyodrgbniony z calego zbioru przedwojennej BN, nieznany pozostaje nawet jego
rozmiar. Punktem wyjdcia powinien byd obecny stan zachowania: w wypadku najstarszych
rgkopis6w BN opracowany zostal niedawno inwentarz, kt6rego jestem wsp6lautorem. W
grupie tej ponad 100 rgkopis6w to kodeksy powstale do polowy XVI w., przy tym podkre6li6
nale|,y,2e s4 to rgkopisy nie tylko z grupy kodeks6w laciriskich, ale r6wnieZ polskich,
niemieckich i holenderskich.

Niezbgdne bylo wykorzystanie wszystkich dostgpnych material6w publikowanych i
. zwiqzanych z poszczeg6lnymi kolekcjami (pogzqwszy od XVIII w.), kt6re
p6zniej tworzyly zbi6r rgkopi5mienny Biblioteki Narodowej. Zr6dla te, jakkolwiek bardzo
rgkopiSmiennych

cenne, obarczone byly licznymi blgdami, wynikaj4cymi z niedoskonalych metod opracowania
rgkopis6w, jak te2 niedostatk6w 6wczesnego warsztatu badawczego.

charakter - od pelnych opis6w
kodykologicznych w pracach historyk6w-mediewist6w, po k6tkie wzmianki, czynione przez
r6inych autor6w na marginesie innych rozwazaf. Kwerend4 obj4lem r6inorodne materialy,
od korespondencji kolekcjoner6w, przez r62nego typu ir6dla Wwarzane przez samych
bibliotekarzy, po materiaty aktowe zwiqzane z losami samego BN, np. dotycz4ce akcji
Informacje

te miaty batdzo n62nicowany

rewindykacji zbior6w po traktacie ryskim.
Skarbnic4 wiedzy na temat Sredniowi ecznych rgkopis6w Biblioteki okazaly sig nieznane
dot4d szerzej materialy rgkopi3mienne wspomnianej juz Marii Homowskiej, kt6ra przez
prawie dwadzie6cia lat pracowala nad zbiorem rgkopis6w Sredniowiecznych znajduj4cym sig
w Bibliotece Narodowej. Przez dlugi czas uwai:ano, 2e notatki, zawieraj4ce robocze opisy
kodeks6w, bezpowrotnie zagingly. W latach 80. XX w. odnalazly sig jednak w BN i s4 tam
przechowywane.

Calq pracg podzielilem na trzy czgini: pierwsza stanowi wprowadzenie historyczne:
charakterystykg dziej6w kolekcji oraz ksiggozbior6w Sredniowiecznych; czg56 druga to
katalog zidentyfikowanych przez mnie laciriskich rgkopis6w Sredniowiecznych. W czgdci
trzeciej zawarlem wypisy zr6dlowe - przede wszystkim z notatek Marii Homowskiej, indeksy
oraz reprodukcje podobizn niekt6rych nieistniej4cych juz dziS rgkopis6w.
Chocia:Z moja praca po6wigcona jest

tylko najstarszej czgSci zbior6w BN, to jednak przy
ich badaniu uwzglgdnii nalelalo specyfikg caloSci kolekcji przedwojennej rgkopis6w
Biblioteki Narodowej. Utworzona w 1928 r. instytucja pelni6 miala funkcjg skarbnicy
narodowej. Sil4 rzeczy, wptynelo to na ksztalt ksiggozbioru - swoistego ,,miscellaneum", w
kt6rym znalazly sig ksiqzki z r6imych bibliotek - prywatnych, insty'tucjonalnych, ko6cielnych
i innych. Cech4 charakterystycznq zbior6w Biblioteki Narodowej bylo zatem (i tak jest
obecnie) nie tylko zr62nicowanie pod wzglgdem proweniencji ksi4zek, ale r6wnie2 zlo2ona
historia poszczeg6lnych kolekcji, wchodz4cych w sklad ksiggozbioru. Zbi6r rgkopis6w w
przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej, jak twierdzili ci, kt6rym dane bylo go oglqda6,
byl najbogatszy w 6wczesnej Polsce, bogatszy nawet niZ ksiggozbi6r istniej4cej ju2 od XV
wieku Biblioteki Jagiel loriskiej.
Wyr62ni6 mo2na kilka punkt6w zwrotnych w dziejach kolekcji, kt6re w dwudziestoleciu
migdzywojennym skladaly sig na zas6b Biblioteki Narodowej. Pierwszym z nich bylo
tworzenie ksiggozbior6w prywatnych instytucjonalnych w XVIII XIX w., drugim
wywiezienie tych zbior6w (w kilku fazach) do Rosji po rozbiorach Polski (1772-1793-1795),
w wyniku represji popowstaniowych, trzecim rewindykacja zwrot ksiggozbior6w,
czwartym i ostatnim - zniszczsnie zbiorfw przez Niemc6w w 1944 r.
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Na gl6wny zrqb kolekcji rgkopis6w BN zlo2yly sig ksiggozbiory polskie powstale w
XVIII i pierwszym trzydziestoleciu XIX w. - przede wszystkim zbiory Biblioteki Zafuskich,
bibliotek warszawskich: Biblioteki Publicznej przy Uniwersy.tecie Warszawskim i biblioteki
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaci<tl Nauk oraz czg36 zbior6w biblioteki pulawskiej
Czartoryskich. Rgkopisy i stare druki zbierano z jednej strony ze wzglgdu na walory
estetyczne: Sredniowieczne iluminowane modlitewniki czy ksiggi liturgiczne byly
interesuj4ce dla kolekcjoner6w przede wszystkim jako pigkne przedmioty. Z drugiej strony,
pozyskiwano rgkopisy cenne ze wzglgdu na zawarte w nich teksty, np. autografy, rzadkie
przekazy czy dziela wa2ne dla kultury narodowej. Nieco inaczej rzecz sig miala w przypadku
ksiggozbior6w instytucjonalnych czy prywatnych (np. rodowych), w kt6rych ksi4zki byly
dziedziczone, a sam ksiggozbi6r powstawal drogq l4czenia zbior6w poszczeg6lnych
czlonk6w wsp6lnoty (np. rodziny). Tu istotn4 rolg odgrywaly jednostki: bibliofile, kt6rzy

wzbogacali juz istniej4ce kolekcje wedlug swego upodobania i potrzeb b4di tez
obdarowywali swymi zbiorami biblioteki bliskich sobie insqtucji. Kolekcje rgkopi5mienne
tworzone byly zazwyczaj przez osoby z aspiracjami naukowymi. W Polsce ten rodzaj
kolekcjonerstwa rEkopis6w jako formy poszukiwania wiedzy zapocz4tkowany zostal za
spraw4 braci Zaluskich - Andrzeja Stanislawa (1695-1758) i J6zefa Andrzej a (1702-1774),
kt6rzy nie tylko podejmowali r62nego typu projekty maj4ce na celu wydawanie 2r6del
historycznych, ale r6wnie2 zachgcali do zbierania tekst6w zwiqzanych z przeszlo(ci4. Zaluscy
nawob.wali teL do przysylania wa:2nych pod wzglgdem historycznym ksizyZek do ich
biblioteki, pelni4cej funkcjg centralnej biblioteki narodowej.
Inicjatywy badawczo-edltorskie podejmowane byly nastgpnie przez r6ime osoby, kt6re
albo tworzyly wlasne kolekcje, albo finansowaly i/lub przekazywaly wlasne zbiory do
bibliotek instytucjonalnych, pretenduj4cych do miana ,,biblioteki narodowej". Zjawisko to
zwi4zane bylo nie tylko z oZl"wieniem ruchu bibliofilskiego i kolekcjonerstwa ksiqZek w
Europie, ale r6wnie2, a moZe przede wszystkim, z chEciq ratowania pami4tek narodowych
nieistniej4cego juz pafistwa polskiego (po trzecim rczbiorze Polski w 1795 r.). Dodatkowym
bodZcem sklaniaj4cym do tworzenia takich ksiqZnic bylo wywiezienie zbior6w Biblioteki
Zaluskich do Rosji w 1795 r. na rozkaz wladz carskich, co oznaczalo utratg najwa:2niejszego
ksiggozbioru narodowego. Na przelomie XVIII i XIX w. powstaly na ziemiach polskich nowe
biblioteki prywatne i instytucjonalne. WSr6d inicjatyw prywatnych wyrnieni6 moina
bibliotekg poryck4 Tadeusza Czackiego, zbiory J6zefa Maksymiliana Ossoliriskiego najpierw w Wiedniu, potem we Lwowie, Jana Feliksa Amora Tamowskiego w Dzikowie,
bibliotekg Czartoryskich w Pulawach, Edwarda Raczyriskiego w Poznaniu, Tltusa
Dzialynskiego w Rogalinie, nastgpnie w K6rniku, bibliotekg Zamoyskich i bibliotekg
Krasiriskich i wiele innych, mniej zasobnych w rgkopisy ksiggozbior6w.
Kolekcjonerstwo prywatne nie bylo jedyn4 form4 zbierania rgkopis6w. Rozwijalo sig
r6wnie2 kolekcjonerstwo instytucjonalne, np. od 1806 r. powstawaly zbiory Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaci<tl Nauk, kt6re p6iniej znalazly sig w BN. Inicjatywy tworzenia
biblioteki narodowej podejmowane byly przez wladze w czasach Ksigstwa Warszawskiego i
Kr6lestwa Polskiego, praktycznie przez cale pierwsze trzydziestolecie XIX w. O ile jednak w
czasach Ksigstwa Warszawskiego minister Feliks Lubieriski zwracal sig z pro6b4 do r62nych
duchownych o przesylanie ksiggozbior6w, to kilkana$cie lat p6zniej aktywno66 ta przybrata
zdecydowanie bardziej zoryanizowany charakter. Wykorzystuj4c akcjg kasat klasztor6w,
przeprowadzon4 w 1819 i czerpi4c wzory z wczedniejszych tego typu dzialari w Austrii
(reformy j6zefiriskie) i na Sl4sku (tzw. akcja Biischinga), wladze Kr6lestwa Polskiego
spowodowatry wielk4 migracjg calych ksiggozbior6w lub cenniejszych ich czgfci do
Warszawy, gdzie ksiqzki skladano w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Naj wa2niej sze polskie kolekcje tworzone w XVIII i XIX w., kt6re uznawane byly przez
wsp6lczesnych za biblioteki narodowe * Biblioteka Zaluskich, Biblioteka P:ubliczna przy
Uniwersytecie Warszawskim i inne, spotkal jednaki los. Zostaly one wywiezione w do Rosji
pierwsza pod koniec XVIII w. kr6tko po trzecim rczbiorze Polski, kolejne w ramach represji
po Powstaniu Listopadowym (1830-1831)
umieszczone zasadniczo w Cesarskiej
Bibliotece Publicznej ortu, czilsowo, w zbiorach Ermitazu. Inne biblioteki petersburskie, jak
Biblioteka Sztabu Gl6wnego czy Akademia Duchowna rzymsko-katolicka, r6wnieZ posiadaly
zbiory rgkopi6mienne, kt6re zostaly wywiezione z teren6w Rzeczypospolitej (pierwsza z
biblioteki Czartoryskich w Pulawach, druga z suprymowanych w drugiej polowie XIX w.
klasztor6w), ale byty to rgkopisy nowo21'tne.

-
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Zabrano zbiory rozpoznane w bardzo niewielkim stopniu. DoSd wspomnie6, 2e bogate
zbiory Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, ztfiaszcza te kolekcje, kt6re
zostaly zloircne tam w poczQtku lat dwu&iestych XIX w., do momentu ich wywiezienia w

latach trzydziestych XIX w. nie zostaly opracowane. Przez kilkadziesi4t lat badania nad
ksiggozbiorami, a zwlaszcza najcenniejsz4 czE{ciq - rgkopisami Sredniowiecznymi,
prowadzone byly z konieczno!;ci przez uczonych pielgrzymuj4cych do Cesarskiej Biblioteki
Publicznej w Petersburgu. Rzadko byli to badacze, kt6rzy przebywali w Petersburgu przez
dhtlszy czas,jednak nawet w wypadku pobytu dwu- trzyletniego podejmowane prace mialy
charakter badan sondazowych, niewyczerpuj4cych podjgtego tematu badawczego, a tym
bardziej nieujmuj4cych caloSci zbior6w rgkopiSmiennych proweniencji polskiej.

Kolejnym przelomowym momentem w dziejach zbior6w wchodz4cych w sklad
przedwojennego zasobu rgkopis6w Biblioteki Narodowej byla rewindykacja i zwrot
ksiggozbior6w do Warszawy w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., na mocy traktatu
ryskiego zawartego migdzy Polsk4 a Rosj4 Sowieck4. Zwr6cone ksiqzki i rgkopisy skladano
pocz4tkowo w magazynach Biblioteki Uniwersy'teckiej w Warszawie. Po utworzeniu w 1928
r. Biblioteki Narodowej zaczQto przelosid zbiory do magazyn6w tej instltucj i
rozmieszczonych w calej Warszawie; ten stan tymczasowo6ci utrzymywal sig do 1939 r.
Ostatni4 defrnitywn4 cezurg w dziejach zbior6w rgkopiSmiennych Biblioteki Narodowej
stanowi II wojna Swiatowa. W czasie okupacj i Niemcy zgromadzili zbiory specjalne bibliotek
warszawskich w budynku Biblioteki Ordynacji Krasiriskich na Ok6lniku. Jesieni4 1944 r.
zbiory te, podpalone przez Niemc6w, niemal w calodci ulegty zag)adzie. Utrata tych ksi4zek,
w znacznej mierze nieopracowanych, a przez to nieznanych badaczom, spowodowala
dotkliw4 lukg w naszym postrzeganiu polskiej historii i kultury.

W

nastgpnej czgSci mojej pracy podj4lem

sig

przedstawienia kolekcji laciriskich
opracowaf
scharakteryzowanych w czgSci pierwszej. Udalo mi sig zidentyfikowa6 1446 rgkopis6w,
podzielonych na trzy grupy:
rgkopisy z polskich instytucj koScielnych oraz zbior6w
Swieckich, 2. kodeksy obcego pochodzenia oraz 3. nieustalonej proweniencji.

rgkopis6w Sredniowiecznych

-

zbioru ustalonego na podstawie

l.

i

Pierwszy ze zbior6w obejmuje ponad 740 kodeks6w, kt6re pochodzily niemal wyl4cznie
z bibliotek koScielnych, w tym katedralnych (9), kolegiackich (29), klasaornych (645) i
parafialnych (20). Dominacja kodeks6w proweniencji klasztornej byla wynikiem akcji
gromadzenia zbior6w, zwlasznza po kasatach
1819 r., zatem ,,geografia" zbior6w
zasadniczo zbieZna jest z dziewigtnastowiecznymi granicami Ksigstwa Warszawskiego i
Kr6lestwa Polskiego
najwigksze ksiggozbiory w poiniejszej kolekcji BN pochodzily z
klasztor6w gl6wnie z obszaru p6lnocnej Malopolski.

z

-

Znacznie mniej sz4 kolekcjg stanowily rgkopisy z katedr i kolegiat polskich. W wypadku
rgkopis6w katedralnych byly to pojedyncze egzemplarze z ksiggozbior6w katedry
krakowskiej oraz plockiej, kt6re znalazly sig w zbiorach Biblioteki Zaluskich. Natomiast
kodeksy kolegiackie stanowily czg66 zbior6w przpviezionych przez Samuela Bogumila
Lindego (1771-1847) do Warszawy w 1819 r. Szczeg6lnie wa2nym zbiorem bylo niemal
trzydzieici kodeks6w pochodzqcych z kolegiaty NMP w Wi6licy. Pojedyncze rgkopisy
nale2aly do bibliotek parafialnych, udalo mi sig teZ zidentyfikowa6 kilka rgkopis6w
powstalych i funkcjonujqcych prawdopodobnie w kggu Uniwersltetu Krakowskiego, kt6rych
wla6cicielami byli studenci i profesorowie.

to

rgkopisy obcego pochodzenia, kt6re znalazly sig w polskich
ksiggozbiorach w epoce nowo2ytnej. Zdolalem okredlii proweniencjg 148 rgkopis6w z calej
niemal Europy, w tym zidentyfikowalem nieznan4 dot4d grupg 13 kodeks6w ze
Sredniowiecznego klasztoru kartuz6w w Vauvert oraz dwa kodeksy z ksiggozbioru kr6la
Macieja Korwina. Znakomita wigkszo36 kodeks6w tej grupy pochodzila z Biblioteki

Druga grupa

Zaluskich i zostala sprowadzona do Polski przez J6zefa Andneja Zaluskiego lub przez jego
agent6w dzialaj4cych w r62nych miastach europejskich.

Wyr6mi6 moina r6wniez grupg rgkopis6w obcych, kt6re mogly przybyd do Polski ju2 w
Sredniowieczu. Dotyczy to nie tylko ksi4g liturgicznych, przywoZonych przez zakonnik6w do
nowo zakladanych klasztor6w, ale tak2e ksi4Zek kupowanych puez duchownych za granicq,
zwlaszcza w XV w., kiedy rynek ksi42ki byt rozwinigty bardzo dobrze. Trudno uchwytne,
chod bezdyskusyjne, jest zjawisko cyrkulacji tekst6w i ksiq2ek migdzy Czechami a Polskq
wynikaj4ce z kontakt6w migdzy duchowieflstwem obu kaj6w (np. zakonnik6w), zwi4zk6w
migdzy uniwersltetami w Pradze i Krakowie, wreszcie naplywu duchowieristwa czeskiego do
Polski i na Sl4sk.

W trzeciej wyr62nionej grupie, znalazla sig reszta rgkopis6w (ok. 600), czyli kodeksy
kt6rych pochodzenia Sredniowiecznego lub nowozytnego nie udalo sig ustali6. W znakomitej
wigkszo5ci znana jest ich proweniencja nowo2ytna (z XVIII-XIX w.), tylko w przypadku 24
kodeks6w niemozliwe bylo ustalenie jakiejkolwiek, poza okredleniem polskiej, proweniencji.
Wobec braku tej informacji niemoZliwe jest okredlenie Srodowiska, w kt6rym rgkopisy te
funkcjonowaly.

Po zrekonstruowaniu - na tyle, na ile to bylo moZliwe - ksztaltu kolekcji rgkopis6w
Sredniowiecznych BN, dalsz4 czE&6 analizy po5wigcilem ksiggozbiorom ko3cielnym
Sredniowiecznej Polski, do kt6rych naleialy zidentyfikowane kodeksy. Interesowalo mnie
przede wszystkim spoleczne funkcjonowanie ksiqzek i ksiggozbior6w. Dysponuj4c
niepehrymi informacjami o rgkopisach Sredniowiecznych, kt6re znajdowaly sig w okresie
nowo{/tnym w okre3lonym ksiggozbiorze, stajemy jednak przed dylematem, co tak naprawdQ
mozemy bada6. Teoretycznie, zastosowany powinien by6 kwestionariusz badawczy uzywany
w analizach inwentarzy bibliotecznych, czyli okreSlenie wielkoSci zbioru, sposobu jego
powstawania i powigkszania (Srodowisko ludzi pisz4cych) oraz specyfiki i funkcji
ksiggozbioru. Wi42e sig z tym jednak niebezpieczeristwo. W wypadkach, gdy posiadamy
nowo4/tne inwentarze biblioteczne, pr6ba rekonstrukcji jest w macznej mierze oparta na
og6lnej przeslance,2e rgkopisy Sredniowieczne znajdowaly sig w danym ksiggozbiorze ,,od
zawsze". W tym wlpadku takich inwentarzy nie mamy. Z kolei okre6lenie krgg6w tw6rc6w
ksielrki na podstawie przekazanych nam kolofon6w moZe by6 myl4ce, gdyL nie spos6b w
wielu wypadkach okre5li6, czy mamy do czynienia z osobq zwi4zanq z konkretnym
Srodowiskiem (klasztor, kolegiata), czy te2 dany rgkopis byl darem osoby z zewn4trz. Co
wigcej. wobec niepelnego i nieprecyzyjnego opisu poszczeg6lnych kodeks6w, wyrokowanie o
specyfice ksiqgozbioru wydaje sig ryzykowne. W4tpliwe metodologicznie wydaje sig r6wnie2
analizowanie zawarto$ci ksiggozbioru ze wzglgdu na gatunek zapisanych w rgkopisach
tekst6w. Opisywanie takiego ksiggozbioru Sredniowiecznego wedlug tradycyjnych podzial6w
tematycznych, jak np. Pismo Sw., Ojcowie Ko3ciola, teologi4 prawo koScielne, prawo
Swieckie itp. jest anachronizmem, gdy2 klasyfikacja taka wystgpowala w okresie
nowozJtnym, a w ksiggozbiorach Sredniowiecznych wyr6iniano raczej miejsca
przechowywania (skrzynia, szafa, lawka), gdzie spoczl"waly nie zawsze jednolite tematycznie
rgkopisy. Ksiggozbiory powinny by6 zatem raczel analizowane pod k4tem funkcji pelnionych
przez rgkopisy i zawarte w nich teksty. Uwzglgdnione powinny by6 takie aspekty jak
dydaktyczny czy formacyjny charakter ksiggozbioru, jak r6wnieZ funkcje symboliczne
(reprezentacyjne). Zwlaszcza w Srodowisku klasztomym ksi4zki byfy b6dlem informacji nie
tylko o sprawach doktrynalnych, ale r6wnie2 (przede wszystkim) o Boskim porz4dku dwiata,
stanowily podstawg organizacji czasu (nie tylko litrugicznego), jak i orientacji w przestrzeni
doczesnej. Ksiggozbi6r byl r6wnie2 miejscem pamigci oraz ksztaltowania i potwierdzania
to2samo6ci grupy. W wypadku ksiggozbior6w instytucjonalnych (katedralnych, kolegiackich,
klasztomych) przechowywano w bibliotekach nie tylko zabl'tki historiograficzne zwi4zane z
konkretnym obszarem (kroniki, roczniki), ale - zwlaszcza w wypadku ksiggozbior6w
klasztomych - r6wnie2 teksty dotycz4ce przeszlo5ci zakonu, sluZqce podtrzymywaniu

tradycji. Takim zatem skomplikowanym kluczem, odwoluj4cym sig do spolecznych funkcji
ksiqi:ki - a nie prostym podzialem tematycznym - poslu2ylem sig w moich badaniach.

Kolejnym zagadnieniem badawczym jest problem rozprzestrzeniania/upowszechniania
tekst6w. Postawilem pytanie, czy na podstawie opis6w rgkopis6w moina okredlii drogi
transmisji tekst6w? W wypadku ksiggozbior6w klasztomych, trudno dostgpnych dla os6b
postronnych, kwestia ta nabiera szczeg6lnego znaczenia. W jaki spos6b i sk4d ksiqzki i teksty
docieraly do klasztor6w? Czy zakormicy uczestniczyli w procesie przekazywania dalej
wiedzy za pomoc4 pisma? Na czg56 py'tan pr6bowalem odpowiedzie6, na inne trzeba
poczekat z odpowiedzi4 do dalszych poglgbionych studi6w.

Analiza informacji o ksiggozbiorach Sredniowiecznych z przedwojennego zasobu
rgkopiSmiennego Biblioteki Narodowej pozwolila mi na sformulowanie kilku wniosk6w
og6lnych. Przede wszystkim informacje te umo2liwiaj4 zweryfikowanie tezy o kryzysie
monastycyzmu polskiego w p6Znym Sredniowieczu. WielkoSi i ksztatt ksiggozbior6w
klasztomych wskazuj4 na dui4 aktywno6d irodowisk zakonnych w kulturze piSmiennej.
Zebrane informacje o drogach transmisji tekst6w i rgkopis6w pozwalaj4 stwierdzid istnienie
w p6ZnoSredniowiecznej Polsce skomplikowanej sieci l4cz4cej klasaory, katedry, kolegiaty,
parafie i Srodowisko uniwersyteckich uczonych. W ramach tej sieci istotne byly nie tylko
kontakty osobiste ludzi pi6ra
os6b zajmuj4cych sig pisaniem i/lub na co dzieri
korzystaj4cych z tekst6w ksiqzek
ale tak2e poczucie przynaleino5ci tych os6b do
konkretnej wsp6lnoty instl'tucjonalnej czy geograficznej. Byla to siei os6b obejmujqca swoim
zasiggiem nie tylko stoleczny Krak6w, ale praktycznie caly obszar palistwa. W grupie tej
znajdowali sig zar6wno duchowni z krggu katedralnego, kolegiackiego parafialnego,
zakonnicy, profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego, jak i osoby Swieckie: mo2nowladcy,
mieszczanie. notariusze publiczni.
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Rzecz jasna, m6wi6 moina o centrach, gdzie znajdowalo sig wigcej tekst6w i byly to
lepsze przekazy. Byly to zar6wno miejsca przyci4gajqce osoby poszukuj4ce konkretnych
dziel, jak i uznawane za odpowiednie do skladania i przechowywania tekst6w, byty to takze
miejsca dystrybucji upowszechniania konkretnych utwor6w. Zasadniczo wyr6imi( moima
co najmniej kilka takich insty'tucj i. Jednym nich byl niew4tpliwie oSrodek wladzy na Wawelu
w Krakowie, gdzie znajdowaly sig na przyklad najlepsze przekazy tekst6w z zakresu prawa
niemieckiego. Funkcjg tak4 pelnily katedry tu kaplani mieli mo2liwoS6 oraz obowi4zek
skopiowania tekst6w statut6w synodalnych, co mialo slu2y6 nie tylko ujednoliceniu praktyk
liturgicznych duszpasterskich, ale r6wnie2 zapewnialo pomoc w sprawowaniu poslugi
kaplanskiej. Co wigcej, biskupi zobowi4zywali duchownych do pozyskiwania tali2e innych
tekst6w uznany ch za waine. Innym centrum byl niew4tptiwie Uniwersytet Krakowski czy
szerzej - 6rodowisko uczonych krakowskich. Zbiory uniwersyteckie uznawane byly za ir6dlo
tekst6w najlepszych pod wzglgdem poprawno5ci.
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Samo Srodowisko uniwersyteckie
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codziennie korzystaj4ce ze slowa pisanego
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wnosilo

istotny wklad w rozpowszechnianie tekst6w. Do tego Srodowiska nale2eli oczywidcie
studenci: nie tylko p6Zniejsi duchowni pelniqcy r62ne funkcje w ramach diecezji i
archidiecezji, ale takze zakonnicy, kt6rzy utrzymywali kontakty z krakowsk4 uczelni4 tak2e
po zlo2eniu profesji.

Z badaniem roli krakowskiego Srodowiska intelektualnego zwiqzane jest jeszcze jedno
zagadnienie, mianowicie szybko6i pozyskiwania tekstu. OczywiScie, w uprzywilejowanej
pozycji znajdowali sig duchowni przebywaj4cy stale w Krakowie. W wypadku innych
pozakrakowskich o5rodk6w
podkreSlid nale2y wu2n4 rolg Srodowisk kolegiackich w
procesie transmisji tekst6w, zwlaszcza os6b duchownych zwi4zanych z prowadzeniem szk6l
kolegiackich. Prawdopodobnie zbiory kolegiat stanowily skladnicg tekst6w potrzebnych
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plebanom i wikariuszom w praktyce duszpasterskiej w parafiach. R6wnie2 w tym wypadku
dostrzec nale2y dwa kierunki - zjednej strony udostgpniano teksty, z drugiej strony kanonicy
ofiarowywali swoje
r6wnieZ pelni4cy funkcjg pleban6w
wikariusze kolegiaccy
ksiggozbiory kolegiatom.
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Wiele miejsca po6wigcilem poszukiwaniu odpowiedzi na p1'tanie, czy funkcjg odrodk6w
transmisji tekst6w i ksiqzek pelnily r6wnie2 klasztory? Opierajqc sig wylqcznie na
informacjach o darowiznach r62nych duchownych dokonywanych na rzecz klasztor6w,
moina byloby zaloiryt', ze ksiggozbiory klasztome stanowily ostatnie ogniwo
rozprzestrzeniania tekst6w i ksi4zek, czyli ksiq:2ki nie wgdrowaly st4d dalej. Jest to jednak
konstatacja mylna - przebadane biblioteki klasztome niew4tpliwie gromadzily teksty, ale
r6wnie2 przekazywaly je dalej, nie tylko w obrgbie wlasnego zakonu, ale i poza nim. Z
ksiggozbior6w klasztomych kozystali tak2e inni duchowni i ludzie Swieccy.

W ostatniej czgici rozwaiah postawilem jeszcze jeden problem badawczy, zstiqzany z
losami przedwojennej kolekcji rgkopis6w Sredniowiecznych BN, a mianowicie, czy nale|y
uznat zbiot zachowanych kodeks6w z przedwojennego zasobu BN za zarrknigty i czy moima
definitywnie okre5lii rozmiar poniesionych strat? Ponad trzydzie6ci lat temu, w 1984 r.
pracownica Zakladu Rgkopis6w BN i znakomita znawczyni rgkopis6w Sredniowiecznych
Krystyna Muszyriska pisala o malejqcych szansach na odkycie zachowanych rgkopis6w,
znajduj4cych sig poza magazynem BN. Wiadomo obecnie, 2e nie wszystkie rgkopisy
zgromadzone przez Niemc6w na Ok6lniku splongty w 1944 r., jednak najwigcej kodeks6w
ocalalych w r62ny spos6b zostalo odkrytych i powr6cilo do Biblioteki Narodowej w ci4gu
dwudziestu lat po zakoriczeniu wojny. Nie nale2y jednak tracii nadziei na odnalezienie
kolejnych ocalalych ksiqZek: jeszcze w 2012 r. odkrylem rgkopis z przedwojennego zbioru
BN, kt6ry dziwnym trafem znalazl sig w jednej z bibliotek niemieckich - prawdopodobnie
omylkowo zwr6cony tam w latach pig6dziesi4tych przez Rosjan. Ten jednostkowy pnyklad
oznacza, 2e caly, ujgty w tym tomie zbi6r rgkopis6w to kodeksy, kt6re tylko nrawdopodobnie
ulegly zniszczeniu. By6 moZe nie zostaly stracone bezpowrotnie.

Z

tego tez powodu za wa2.re uznalem zariesz.czenie w kolejnych tomach opis6w
zidentyfikowanych dredniowiecznych rgkopis6w lacinskich i tekst6w lr6dlowych, w tym
wypis6w z niezachowanych nowo2ytnych katalog6w rgkopis6w ksiggozbior6w ko5cielnych
oraz szczegolowych indeks6w (tom 2-3). Odnotowane cechy poszczeg6lnych kodeks6w
mog4 stanowii pomoc w ewentualnej identyfikacji kolejnych znalezisk. Zamieszczenie
opis6w rgkopis6w ma, poza dokumentacyjnym, leszcze jeden cel. Rejestracja i mo2liwie
dokladna charakterystyka poszczeg6lnych zachowanych rgkopis6w Sredniowiecznych ze
zbior6w polskich i zagranicznych, ale takZe zebranie informacji o zbiorach utraconych
umoZliwi4 stworzenie - jak kiedy6 juZ postulowal Edward Potkowski - ,,ksiggozbior6w
idealnych".

5. Om6wienie pozostalych osiqgnigd naukowo - badawcrych (artystycznych):

Na m6j dorobek naukowy, po obronie doktoratu, skladajq sig dwie publikacje ksiqikowe,
30 artykul6w w czasopismach i pracach zbiorowych (w jgzykach: polskim
18, angielskim
9; niemieckim 2 oraz innych: litewski, rumurlski, czeski po l); hasla encyklopedyczne
wydane w encyklopediach polskich (35 hasel w: Sztuka iwiata) oraz angielskich (2 hasla w:
Encyclopedia of the Medieval Chronicle); recenzje sprawozdania
recenzji ksiq:Zek
rosyjskich, wloskich, czeskich i niemieckich).
Problem badan rgkopis6w utraconych poruszalem w kilku artykulach, wskazuj4c na
trudnoici badawcze i mo2liwo6ci interpretacji. Zwracalem uwagQ na koniecznoS6 zebrania jak
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najpelniejszego materialu: nie tylko opis6w samych kodeks6w, ale takZe wszelkich
dostgpnych ir6del na temat dziej6w analizowanego ksiggozbioru i stanu opracowania (np.
Sredniowieczne rgkopisy Biblioteki Narodowej utracone w czasie drugiej wojny Swiatowej,
fw:l Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane, red. nauk. A. Kamler, D. Pietrzkiewicz,
W uszavta 2014, s. 247-260; Rekonstrukcja l<siggozbioru zniszczonego: przyklad
przedwojennego zbioru iredniowiecznych rgkopis|w lacifiskich Biblioteki Narodowej, fw:l
De nuptiis Philologiae et Libri manusuipti, czyli co nowego m6wiq rgkopisy. Zbi6r sludi6w,
red. A.P. Lew, P. Pludra-Zuk, Warszawa 2016, s. 47 -64). Mo2liwoSci badawcze wynikaj4ce z
analizy informacji o zaginionych zabytkach ukazywalem w artykulach poSwigconych
konkretnym tekstom oraz Srodowisku pisarzy. Jednym z tekst6w - populamych w p6lnym
Sredniowieczu - byly zbiory kazaf autorstwa Jana Hieronima Sylwana z Pragi, zwanego
Mniszkiem. Udalo mi sig ustalid ponad 20 przekaz6w trzech gl6wnych zbior6w kazafi (de
sanctis, de tempore oraz wielkopostnych), zniszczonych w czasie ostatniej wojny (zob.
Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach
Biblioteki Narodowej w llarszawie, fw:l Cesko-polsW kazatelskd vztahy ve stiedovdku, ed.K.
Bracha, P. Nodl, Praha 2016 (Colloquia Mediaevalia Pragensia, 16), s. 99-118.).
Przeprowadzona analiza umoZliwila wskazanie pierwszej polowy XV wieku, jako okresu,
kiedy przepisano najwigcej kopii tego tekstu oraz wskazanie Srodowisk, kt6re byly
zainteresowane tym tekstem. Innym aspektem analizy opis6w zabytk6w zniszczonych i
zaginionych bylo okre6lenie grupy ,,ludzi pi6ra" w p6ino6redniowiecznej Polsce. W tym
obszarze przedstawilem osobg cystersa koprzyvmickiego Matema - kopisty i uczonego, kt6ry
nie tylko przepisywal teksty, ale takze aktywnie uczestniczyl w powigkszaniu ksiggozbioru
klasztoru w Koprzywnicy (Matern - cysters koprzywnicki, uczony kopista z W wieku, fw:f
Historia, memoria, scriptum. Ksigga jubileuszowa z okazji osiemdziesigciolecia urodzin
Profesora Edt arda Potkowskiego, red. J. Krochm al, W arszawa 2015, s.247-257).
Inny nurt moich zainteresowaf badawczych to analiza zabytk6w zachowanych oraz
zagadnienia zwiqzane z metodami badawczymi. Jestem wsp6lautorem inwentarza
najstarszych zabl'tk6w rgkopi5miennych Biblioteki Narodowej (lnwentarz rgkopisdw do
polowy WI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, oprac. J. Kaliszuk, S. Szyller, Warszawa
2012 (lnwentarze Rgkopis6w Biblioteki Narodowej, 3). W swoich badaniach uwzglgdniam
przede wszystkim aspekt materialny - przedmiotem analizy s4 zar6wno przekazy
rgkopiSmienne tekst6w, jak i same rgkopisy jako efekt pracy i Swiadectwo kultury piSmiennej
(np. badania nad De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli magni.
Dwunastowieczny rgkopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 1251 1), fw:l Christianitas
Romana. Studia oJiarowane Profesorowi R. Michalowskiemu, red. nauk. K. Skwierczyriski,
Warszawa 2009, s. 196-214) oraz mo2liwoSci wykorzystania innych nauk pomocniczych
historii, jak np. chronologia, w badaniach nad rgkopisami Sredniowiecznymi (Liber
morluorum dominikondw lwowskich - analiza kodykologiczna, ,,Studia Zr6dloznawcze" 44
(2006), s. 99-108). Jestem r6wnieZ wsp6lautorem propozycji polskiej terminologii
paleograficznej, opublikowanej w: Vocabularium pamum scripturae Latinae w 2008 r. (ed. J.
Sediv,.f, H. Pdtkov6, Bratislava-Praha 2008) oraz przedstawienia warsztatu badawczego
kodykologii (\|'arsztat kodykologa - tradycja i nowe mo2liwo,ici, [w:] LaTeI. Z badart nad
wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, red. G. Gmiterek,
M. Ochmanski, M. Roszkowski, Warszawa 2015, s. 97-117). Interesowaly mnie r6wnie2
nieznane lub w malym stopniu rozpoznane teksty stanowi4ce Sredniowieczne rgkopiSmienne
zaby'tki jEzyka niemieckiego (m.in. odnalazlem nieznane dot4d rgkopisy i ich fragmenty oraz
opublikowalem informacje o nich, Ponownie odnaleziony rgkopis niemieckiego tel<stu legendy
o Barlaamie i Jozafacie, ,,2 badah nad ksigk4 i ksiggozbiorami historycznymi" 2 (2008), s.
81-91; Nieznane iredniowieczne zabytki jgzyka niemieckiego z kolekcji Ludwika Zalewskiego
w zbiorach Biblioteki Narodowej, ,,2 badah nad ksiqzk4 i ksiggozbiorami historycznymi" 5

1), s. 211-228+ill.). Teksty te zainteresowaly badaczy niemieckich i austriackich, zaS
informacje o kodeksach zostaly zamieszczone w niemieckim portalu intemetowym
(201

,,Handschrift encensus".
Pokewnym zagadnieniem kt6re badalem, bylo funkcjonowanie tekst6w w kulturze
pi6miennej wiek6w Srednich. Zajmowalem sig spolecznym kontekstem u2ywania pisma w
kulturze intelektualnej wiek6w Srednich - stan badaf przedstawilem w artykule syntetycznym
w 2011 r. (Przemiany spolecznych funkcji pisma w p6inym Sredniowieczu. Programy
badawcze i ich rezultaty,fw:l Historia spoleczna p62nego iredniowiecza. Nowe badania, pod
red. S. Gawlasa przy wsp6ludziale M.T. Szczeparlskiego, Warszawa 201 1, Centrum Historii
Europy Srodkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
Colloquia IV, s. 169-188). Przedmiotem analizy byly r6wnie2 same teksty, jak np. przekazy
tekstu statut6w synodalnych Mikolaja Tryby z 1420 t. (Texts of synodal statutes in social
communication of late medieval Poland as exemplified by the Wielufi-Kalisz statutes of
Mikolaj Trqba. lw:f Przestrzeft religijna Europy Srodkowo-Ilschodniej w iredniowieczu
Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, red. K. Bracha, P. Kras,
Warszawa 2010, s. 67-78, Seria: Przestrzeri religijna Europy Srodkowo-Wschodniej otwarta
na Wsch6d i Zach6d, pod red. J. Kloczowskiego, tom II)).
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Zaj$em sig r6wnie2 problemem slabej recepcji pisma gotyckiego

-

bastardy w

p6Znodredniowiecznej Polsce (zob. Latin Script and the Vernacular Text in the Middle Ages:
The Case of Poland in the fourteenth and fifteenth centuries,lw:) Teaching Writing, Learning
tu lryr e: Proceedings of the XVIth Colloquium of the Comitd International de Paliographie
Latine, held at The lwtitute of Englkh Studies, University of London, 2-5 September 2008,
ed. by P.R. Robinson, London 2010, s. 111-128 (King's College London Medieval Studies,
XXII). Wskazywalem, 2e u lr6del odrzucenia tego typu pisma, a takZe stosunkowo slabej
reprezentacji tekst6w w jgzyku polskim, bylo nie samo przenikanie husltyzmu na ziemie
polskie (teza Aleksandra Briicknera), ale poczucie strachu przed ideami gloszonymi przez
husyt6w. Bastard4 jak tez pisane tym krojem pisma teksty w j. polskim, byly postrzegane
przez Srodowiska polskiego duchowieristwa jako podejrzane.
Wa2nym problemem badawczym poruszanym przeze mnie bylo poszukiwanie i analiza
Sredniowiecznych ksiggozbior6w oraz inwentarzy ksi4zkowych, zwlaszcza z teren6w Europy
Srodkowej. Analizie poddalem znany w literaturze inwentarz kolegiaty wiSlickiej z 1480 r.
(Rgkopky Sredniowieczne kolegiaty wiilickiej w iwietle inwentarzy, ,,Archiwa, Biblioteki i
Muzea Ko5cielne" 87 (2007), s. 83-106), zwracaj4c uwagQ na mo2liwo6ci identyfikacji
wymienionych w spisie pozycji. Odkrylem r6wnie2 nieznany, a jeden z najwcze6niejszych

inwentarzy franciszkariskich w Europie, spis ksiqzek, kt6ry zidentyfikowalem jako
pochodz4cy z klasztoru w Chelmnie (Spis ksiqzek klasztoru franciszkan6w chelminskich z
drugiej polowy XIII wieku,,,Studia Zr6dloznawcze" 47 (2010), s. 95-108). Zajmowalem siE
r6wnie2 ksiggozbiorami bemardyfskimi z teren6w ruskich Kr6lestwa Polskiego, wskazuj4c
na cechy charakterystyczne powstalych w tym krggu rgkopis6w oraz specyfrczne funkcje
(Mendicant Boola and Libraries on South East Lands ofThe Polish Kingdom in the l5'' and
Early 16th Century * The Franciscan Observant Example,,,Quaestiones Medii Aevi Novae"
l5 (2010), s. 147-I7t).
W obrgbie moich zainteresowaf badawczych znajduje sig r6wnie2 hagiografia
Sredniowieczna, a zwlaszcza funkcjonowanie tekst6w hagiograficznych w spoleczerlstwie
polskim p62nego Sredniowiecza, metody rozpowszechniania kultu dwigtych, zwlaszcza za
pomoc4 tekstu pisanego oraz funkcje, kt6re dany tekst hagiograficzny m6gl pelni6, np. jako
literatura rozrywkowa. Problemy te przedstawialem w opublikowanej w 2005 r. ksiq2ce
poSwigconej kultowi Trzech Kr6l6w w pofnodredniowiecznej Polsce oraz w artykulach na
temat legendy o Barlaamie i Iozafacie - chrzeScijanskiej przer6bce Zywotu Gautamy Buddy
(zob. Legenda o Barlaamie i Jozafacie w kulturze europejskiej wiek6w lrednich, lw:]
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Legenda problem badawczy. warsztaty mediewistyczne, red' Z. Pilat, D. Prucnal, L.
Wojciechowski, Lublin 2013, s. 8l-98).
Innym obszarem badawczym byly zagadnieni a zwiqzane z pojmowaniem przestrzeni w
dredniowieczu, zwlaszcza sposoby przekazu wie dzy geograficznej o Wschodzie. Zajmowalem
sig analiz4 tekst6w hagiograficznych, w kt6rym pojawial sig motyw Orientu, ale tak2e
tekstami podr62niczymi i przewodnikami do Ziemi Sw. (zob. Travel Guides to the Holy Land
in Polish Collections (l4th-15th centuries), lwl llallfahrten in der europriischen Kultur.
Pilgrimage in European Culture. Tagungsband Piibram 26.'29. Mai 2004. Proceedings of
the Symposium Piibram, May 26th-29th 2004, hrsg. D. Dolelal, H. Kiihne, Frankfurt a. M.Berlin-Bem 2006, s. 8l-94). Analizowalem r6wnie2 informacje geograficzne zawarte w
historiograficznych (zob. Natura w zwierciadle kultury
tekstach encyklopedycznych
mirabilia w Historia Orientalis Jakuba z Vitry, [w:l Mundus hominis - cywilizacja, kultura,
natura. Wokol interdyscyplinarnoici badai historycznych, pod red. S. Rosika, P'
Wiszewskiego, Wroclaw 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966. Historia
CLXXV), s.231-241).
krajowym i
Wainym elementem mojej dzialalnodci naukowej jest udzial
na
konferencjach,
w
kilkudziesigciu
Uczestniczylem
Zyciu
naukowym.
migdzynarodowym
niemal wszystkich wyglaszalem referaty. Staram sig utrzymywa6 stale kontakty z
zagranicznymi o3rodkami naukowymi. Wielokotnie przebywalem na kwerendach w
bibliotekach zagranicznych. Wsp6lprac9 utrzymujg zwlaszcza z czeskim Srodowiskiem
mediewistycznym, nie tylko uczestnicz4c w organizowanych konferencjach warsztatach
organizowanych przez Narodni Knihovna w Pradze, ale tak2e recenzujqc czeskie projekty
badawcze (2009-2010\.
Uczestniczylem w kilku projektach migdzynarodowych i krajowych. W latach 2002-2008
bylem czlonkiem migdrynarodowego projektu badawczego: Latin Palaeography Network
Central and Central-Eastern Europe, w ramach Civic Education Project (CEP). W ramach
tego grantu przedstawialem nie tylko kwestie zwiqzane z paleografi4 i kodykologi6 ale talc2e
uczestniczylem w przygotowaniu migdzynarodowego slownika terminologii paleograficznej,
wydanego w 2008 r. W latach 2009-2010 bylem koordynatorem polskiej czgSci projektu Unii
Europej skiej: REDISCOVER (REunion of DlSpersed COntent: Virtual Evalution and
Reconstruction). Celem tego grantu bylo: I opracowanie i dygitalizacja wybranych zabytk6w
rgkopiSmiennych zbior6w bibliotek narodowych oraz 2. zorganizowanie czterech wystaw
przedstawiaj4cych dokumenty
okesu Sredniowiecza wczesnej nowo2ytno6ci,
rozproszonych w krajach biorqcych udzial w tym przedsiQwzigciu.. Gl6wnym koordynatorem
projektu byla N6Lrodni knihovna w Pradze, za{ wspolwykonawcami biblioteki narodowe
Litwy, Polski i Rumunii.
Obecnie jestem kierownikiem grantu badawczego NPRH pt. Clavis auctorum et operum
Medii Aevi Poloniae, w ramach kt6rego zesp6l badawczy (4 osoby) opracowuje repertorium
tekst6w narracyjnych powstalych w Polsce do korica XV w. oraz autor6w tworz4cych na
ziemiach Kr6lestwa Polskiego do korlca Sredniowiecza (llH 12 0198 81). Grant zostal
rozpoczgty w 2012 r., zaS termin zakoriczenia uplywa w grudniu 2017 r.
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