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To w nim po raz pierwszy sformułowana  została nowa ka-
tegoria kultury, kultura „monastyczna", tzn. specyficzna  dla mo-
nastycyzmu i różniąca  się w istotny sposób od kultury rozwijającej 
się poza środowiskami monastycznymi. Podobne poglądy  na świat 
i życie, wyrażane przez różne środowiska monastyczne swoistymi 
dla nich środkami, nadają  kulturze monastycznej cechę jednorod-
ności. Zaś jej głównymi wyznacznikami są,  według J. Leclerc-
qa, liturgia z jej ogromnym wpływem na całe życie i aktywność 
mnichów, specyficzna  kultura Biblii oraz niektóre tendencje asce-
tyczne i duchowe. Wszystkie te elementy są  szczególnie widoczne 
między VIII a XII w., gdy cała kultura średniowieczna, przesiąk-
nięta kulturą  monastyczną,  sama była wręcz, według J. Leclercqa 
kulturą  monastyczną. 

Dobrze zatem, że czytelnik polski uzyskał wreszcie tłuma-
czenie dzieła w ramach wielce udanej i zasłużonej serii „Źródła 
monastyczne", powołanej do życia energią  i staraniem ks. Mar-
ka Starowieyskiego i benedyktynów z Tyńca. Jest to obowiązkowa, 
niezbędna lektura każdego, kto zajmuje się lub zamierza się zająć 
dziejami monastycyzmu. 

M.  D. 

Piotr O l iń sk i, Cysterskie  nekrologi  na Pomorzu Gdań-
skim od XIII  do  XVII  wieku,  „Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu", 68/1, Wydawnictwo TNT, 
Toruń 1997, ss. 332, Zsfg. 

Wstępna charakterystyka rozwoju źródeł komemoratyw-
nych oraz nowych kierunków badań nad nimi wypracowanych 
przez szkołę w Münster zapowiada tak bardzo potrzebną,  no-
woczesną  rozprawę traktującą  nekrolog w szerszym kontekście 
społecznym i kulturowym jako odbicie otoczenia społecznego 
klasztoru oraz grup społecznych, związanych  z danym konwen-
tem poprzez memorię. Obietnica ta nie zostaje jednakże w peł-
ni spełniona, w czym dużą  rolę odegrały wykorzystane przez 
Autora źródła, zbyt późne i ubogie w informacje.  Część meryto-
ryczna monografii  P. Olińskiego stanowi zatem solidną,  opartą 
na dobrej znajomości źródeł, pracę prozopograficzną.  Jej celem 
jest identyfikacja  wpisów nekrologicznych w zachowanych cy-
sterskich nekrologach z obszaru Pomorza Gdańskiego. 

Podstawę źrodłową  stanowią  dwa opublikowane nekrologi 
opactw cysterskich w Pelpinie i Oliwie. Obecnie znany nekrolog 
pelpiński stanowi odpis starszego egzemplarza z 1402 r. Nekro-
log opactwa w Oliwie powstał na początku  XVII w., a przy jego 
sporządzaniu  wykorzystano dostępne w klasztorze źródła, głów-
nie dokumenty, a także Kronikę  oliwską,  płyty nagrobne itp. Au-
tor dokonuje analizy wpisów komemoratywnych, rozpatrując  je 
według wyodrębnionych kategorii (opaci, mnisi, duchowieństwo 
świeckie i zakonne, wpisy dynastyczne i osób świeckich). Stara się 
w ten sposób ukazać krąg  oddziaływań obu opactw. 

W ostatnim rozdziale Autor przedstawił inne źródła ko-
memoratywne z obszaru Pomorza Gdańskiego. Ze średniowiecz-
nego nekrologu kartuzów z Kartuzów pod Gdańskiem znane są 
tylko wpisy mistrzów krzyżackich i kartuzów. Pozostale dwa nek-
rologi są  nowożytne: ten premonstratentek z Żukowa powstał w la-
tach 1589-1596, być może na bazie starszego nekrologu, a kla-
sztoru brygidek z Gdańska dopiero w XVII w. Pracę kończy bibli-
grafia  i indeks. 

M.  D. 

Dorota Leśn iewska , Kodeks  Gertrudy.  Stan  i per-
spektywy badań,  „Roczniki Historyczne", 61, 1995, 
s. 141-170. 

Przechowywany obecnie w Museo Archeologico Naziona-
le w Cividale del Friuli tzw. Kodeks Gertudy (znany też jako 
Psałterz Egberta) został wykonany w 2 poł. X w. dla arcybisku-
pa Trewiru Egberta (977-993). W XI w. doszyto doń z przo-
du 14 kart pergaminowych (tzw. folia  Gertrudiana),  na których 
znajduje się kalendarz i łacińskie modlitwy księżnej Gertrudy, 
córki Mieszka II i żony Izjasława Jarosławowicza kijowskiego. 
Autorka przedstawia opis i losy kodeksu, omawia początki  i roz-
wój badań nad kodeksem, litanią  (k. 209v-213r), tzw. foliami 
Gertrudy oraz jej kalendarzem. Na zakończenie kreśli perspek-
tywy dalszych badań. 

M.  D. 

Andrew Breeze, The  Crowland  «Planctus  de  morte 
Lanfranci»  and Polish  «Galli  Anonymi Cronica»,  „Re-
vue Bénédictine", 104,1994, s. 419-423. 

A. Breeze, profesor  Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, 
poddał krytyce znaną  hipotezę, zakładającą  wykorzystanie przez 
Galla Anonima w De morte Bolezlavi  carmina (I.16) Planctus  de 
morte Lanfranci  (Hans Walther, Alphabetisches Verzeichnis  der 
Verfänger  mittelalterlicher  Dichtungen,  Göttingen 19692, nr 5297), 
czyli mnicha benedyktyńskiego Lanfranka  z Bec, arcybiskupa Can-
terbury w latach 1070-1086 (M. Gibson, Lanfranc  of  Bec, Oxford 
1978). Według niego wskazane przez J. Gansińca zbieżności są  zbyt 
powierzchowne („italizacje" występują  w tym okresie powszech-
nie), a prześledzenie tradycji rękopiśmiennej Planctus  nie wska-
zuje na to, aby Gall mógł znać ten utwór. 

E. Breeze podtrzymuje jednak hipotezę o pochodzeniu Gal-
la z południowej Francji, podkreślając  zwłaszcza jego znajomość 
Saint-Gilles. Stąd  udał się nasz kronikarz na Węgry, do opactwa 
Somogyvâr. Pozytywnie też odnosi się do tezy przypisującej  Gal-
lowi autorstwo (lub co najmniej znajomość) Gesta Ungarorum 
i weneckiej Historia  de  translatione...  Nicolai,  przy czym pozytyw-
ne wykazanie autorstwa w drugim przypadku uczyni niemal pew-
nym tezę o jego autorstwie Gesta. 

W konkluzji Autor stwierdza: Gallus's  writing  may be asso-
ciated  with many lands,  but not England. 

M.  D. 

Marie B l a h o v a, Staroceskâ  kronika  tak receneho 
Dalimila  v kontextu  stfedovëké  historiografie  latin-
ského  kulturnlho  okruhu a jejï  pramennâ hodnota. 
Historicky  komentâf.  Rejstfik,  w: Staroceskâ  kroni-
ka tak receného  Dalimila,  Academia, Praha 1995, 
ss. 489. 

Trzeci i ostatni tom najnowszego, filologicznego  wydania 
najstarszej czeskiej kroniki nieznanego autora, zwanego od XVI w. 
Dalimilem, wypełniła — obok historycznego komentarza do po-
szczególnych rozdziałów, indeksu i bibliografii  — przede wszystkim 
rozprawa Marii Blâhovej. Autorka — profesor  Uniwersytetu Karola 


