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społecznej i politycznej w Lombardii początku  XIII w. Z kolei 
R. Citeroni zajęła się dziejami konwentu św. Mikołaja w latach 
ca. 1270-1305, gdy wrastał on w struktury miejskie Treviso. G. P. 
Bustro opracował dzieje archiwum klasztornego, wskazując  m.in. na 
proces „racjonalizacji" i formalizacji  pisma (Schriftlichkeit).  Istotne 
znaczenie mają  dokonane przez R. Citeroni zestawienia przeorów 
(1236-1305) i podprzeorów (1234-1305) oraz charakterystyki sylwe-
tek czterech wybranych zakonników klasztoru św. Mikołaja. Proces 
formowania  się przestrzeni klasztornej możliwy jest do prześledze-
nia dzięki dokonanemu przez G. P. Bustro zestawieniu pierwszych 
wzmianek źródłowych, poświadczających  istnienie kościoła i klaszto-
ru oraz ich wyodrębnionych części. 

Insediamento  e svilupo dell'ordine  dei  fratri  Predicatori  in 
Germania nel secolo XIII  przedstawiła Maria Grazia Del Fuoco, 
która zestawiła też daty powstania klasztorów dominikańskich 
w XIII w. na obszarze dzisiejszych Niemiec. 

Dwie ostatnie prace publikowane w tomie dotyczą  kazno-
dziejstwa dominikańskiego w końcu XIII i na początku  XIV w. 
Problemem tym zajęła się Letizia Pellegrini (Predicazione,  cate-
chesi e „sermo corporeus":  una raccolta  domenicana  di  „exem-
pla"  della  fine  del  XIII  secolo), która opublikowała indeks ogól-
ny i analityczny Summula  exemplorum  oraz wybrane trzy exem-
pla (Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 635), a także, na 
przykładzie brata Jordana z Pizy działającego  we Florencji na 
początku  XIV w., Cecilia Ianella (Aspetti  penitenziali  in fratre 
Giordano  da  Pisa). 

Tom kończy indeks geograficzny  i osobowy. 

M.D. 

Michael Menzel, Predigt  und Geschichte.  Histori-
sche Exempel  in der  geistlichen  Rhetorik  des  Mittelal-
ters,  Beihefte  zum „Archiv für  Kulturgeschichte", 
Heft  45, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, 
ss. 435. 

Fenomen historycznego materiału funkcjonującego  w ka-
zaniach XII-XIV w. stał się przedmiotem zainteresowań au-
tora rozprawy habilitacyjnej przygotowanej na uniwersytecie 
w Monachium. Ten typ exemplów jest właściwy tylko późnemu 
średniowieczu. Ich początek  wiąże  się z drugą  połową  XII w. 
zaś rozkwit z IV soborem laterańskim (1215) i początkami  za-
konów kaznodziejskich. Genezę tego rodzaju exemplów nale-
ży wiązać  z Paryżem, jednym z najważniejszych miejsc studiów 
teologicznych od XII do XIV stulecia. Historyczne exempla są 
głęboko zakorzenione w antycznej tradycji retorycznej. U Gui-
berta z Nogent (OSB zm. 1124) w Quo ordine  sermo fieri  debeat 
słowo exemplum jeszcze nie pada a simplices historiae ad  vete-
rum gesto  to jeszcze tylko historie biblijne. Funkcja exemplów 
w późnośredniowiecznym kazaniu jest jasna. Po thema, prothe-
ma, divisio  i distinctio  następuje dilatatio,  gdzie jest miejsce na 
słowa Pisma Świętego. Z pomocą  definicji,  opisów, metafor 
i exemplów słowa Pisma Świętego powinny zostać pogłębione. 
Religia chrześcijańska poprzez swoją  historyczną  orientację 
stworzyła sytuację, w której dzieje biblijne Ludu Bożego po-
świadczają  zamiary Stwórcy. Jego plan to dzieje zbawienia, aż 
po sąd  ostateczny. 

Tytułem wprowadzenia autor omówił retoryczną  trady-
cję historycznych exemplów i ich rolę w ars praedicandi.  Bardzo 
wartościowe jest ujęcie dziejów kazań aż po IV sobór laterań-

ski, który dla kazań stanowi istotną  cezurę. Tradycyjne prawo 
do kazań biskupów oraz kleru parafialnego  i zakonnego stanęło 
w XII w. wobec wędrownych kaznodziejów, katarów, walden-
sów, humilatów i niebezpieczeństwa zagrożenia monopolu na 
duszpasterstwo, także ze strony zakonów żebraczych. Kazaniom 
zakonów żebraczych autor poświęcił cały podrozdział. Domini-
kański student np. powinien być wyposażony dla kazań w Pismo 
Święte, księgę z historiami i następną  z sentencjami. Na ogół 
kojarzy się to z Historia  Scholastica  Piotra Comestora i Senten-
cjami Piotra Lombarda. Dla zilustrowania dziejów kazań aż po 
wiek XIV posłużyły autorowi dzieła Wilhelma z Peyraud, Gui-
berta z Tournai, Thomasa z Lebreton i Johannesa z San Gimi-
giano. Dzieje są  w nich potraktowane jako prawda wewnętrzna 
w sensie pozabiblijnych paraleli oraz prawda abstrakcyjna w sen-
sie struktur metaforycznych  w kontekście rozpoznania, potwier-
dzenia i dowodu. 

Bardzo istotną  częścią  książki  są  dzieje zbiorów exemplów 
relacjonowane w dwóch podrozdziałach, tj. do XIII oraz w XIII 
i XIV w. Te ostatnie dzieli się według porządków:  teologiczne-
go, rzeczowego, alfabetycznego  i co nas najbardziej interesu-
je historycznego. Jest ważne, że exempla historyczne znajduje-
my we wszystkich typach zbiorów. W przypadku chronologicz-
nie porządkowanych  exemplów głównym przedstawicielem jest 
Wincenty z Beauvais, powiązany  z dworem króla Francji Lud-
wika IX. Speculum  historiale  ma być klasycznym przedstawicie-
lem rodzaju. Autor wyraźnie rozdziela zbiory exemplów i histo-
riografię,  jakkolwiek ta druga także była cytowana w kazaniach. 
Podobnie jak w przypadku zbiorów exemplów autor dzieli dzie-
jopisarstwo na powstałe do XIII w. i te z XIII i XIV w. W XIII 
i XIV w. obserwować można wzmocnienie tendencji do wyko-
rzystywania historiografii  w kazaniach. Według autora tej notki 
przenikanie się wątków  ze zbiorów exemplów i z historiografii 
jest wzajemne a to ze względu na wykorzystywanie ogólnie do-
stępnych tekstów historiograficznych  jako chronologicznie upo-
rządkowanego  zbioru materiału. To ostatnie autor książki  słusz-
nie zauważa. Niezależnie czy są  to dzieje klasztoru, kapituły, 
miasta czy kraju wykorzystywano teksty do konstrukcji kazań. 
Oczywiste było zastosowanie do tego kronik papieży i cesarzy. 
Istotne było przede wszystkim dydaktyczne opracowanie mate-
riału, które decydowało o możliwych zastosowaniach. Spośród 
dzieł franciszkańskich  używać miano w kaznodziejstwie dzieła 
Salimbene z Parmy i Chronica XXIVgeneralium. 

J.  W. 

Markus Müller, Die spätmittelalterliche  Bistums-
geschichtsschreibung.  Überlieferung  und Entwicklung, 
Beihefte  zum „Archiv für  Kulturgeschichte", Heft  44, 
Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 541. 

Niemiecka historiografia  może się poszczycić kolejną  inte-
resującą  rozprawą  poświęconą  średniowiecznemu dziejopisar-
stwu. Autor napisanej we Freiburgu Bryzgowijskim dysertacji 
tworzy pojęcie Bistumsgeschichtsschreibung,  gdzie umieszcza 
wszystkie teksty historiograficzne  związane  z biskupstwami nie-
zależnie od typu czy tytułu (chronicon,  historia vitae, gesta, cata-
logus episcoporum). Generalną  cechą  tych tekstów jest wpisywa-
nie pojedynczych kościołów biskupich w całość dziejów kościoła 
jako instytucji prowadzącej  do zbawienia. W późnym średnio-
wieczu biskup jest przedstawiany jako dobry pasterz i obrońca 
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przed konkurującymi  z sobą  panami terytorialnymi. Zawsze wi-
doczne jest w tym dziejopisarstwie przeciwstawienie kościoła 
i świata świeckiego. Materiału do analiz dostarczyły autorowi 
biskupstwa następujących  prowincji: Moguncja, Kolonia, Tre-
wir, Besançon, Salzburg, Magdeburg, Hamburg-Brema. Do nich 
dołączono  jeszcze biskupstwa w Miśni i w Bamberdze. Zakres 
chronologiczny poszukiwań wyznaczyły lata 1250-1550. W roz-
działach I i II omówiono stan zachowania i rodzaje biskupiego 
dziejopisarstwa. Rodzaje tekstów autor wywiódł z różnych kon-
tekstów użytkowych tekstów historiograficznych.  Po pracach po-
święconych historiograficznymi  kompendiom kaznodziejskim 
i kompendiom służącym  studiom oraz dziejopisarstwu miejskie-
mu praca Markusa Müllera wprowadza następny element two-
rzący  obraz typów średniowiecznych tekstów dziejopisarskich. 
Czytelnika polskiego bardziej zajmują  z pewnością  ustalenia ogól-
ne niż szczegółowe rozważania autora. Czas rozkwitu tego typu 
pisarstwa to lata 1250-1450. Tylko niewiele z nich znajdowało 
kontynuację w XVI czy XVII w. Niektóre z twierdzeń są  zaska-
kujące,  jak np. potraktowanie twórczości katalogowej w kapi-
tułach jako ubocznego produktu udziału kapituł w zarządza-
niu diecezją.  Znane z podręcznika chronologii zsynchronizowane 
katalogi biskupów, papieży i cesarzy autor łączy  z północnym 
wschodem Niemiec i nazywa katalogami kombinowanymi. Tak 
samo wątpliwości  wzbudza traktowanie powstałych w klasz-
torach w późnym średniowieczu tekstów jako odrębnego ze 
względu na autorów typu. Jest to raczej problem stanu zacho-
wania źródeł. 

Część druga książki  to tzw. „Interpretacje". Rozpoczynają 
się one od opisów krajowych i stanowych kontekstów w dziejo-
pisarstwie „biskupim". Podstawą  dla analiz stały się żywoty bi-
skupów z Münster, Magdeburga, Trewiru z drugiej połowy XIV 
i pierwszej XV w. Konflikty  stanowe wypełniają  znaczną  część 
tekstów. Drugi rozdział tej części tworzą  obserwacje na temat 
formy  i funkcji  tekstów, przy czym najbardziej interesująca  wy-
daje się partia, w której autor rozważa związki  tekstów dziejopi-
sarskich z liturgicznymi rękopisami (Eichstät, Hildesheim). Nie 
ma wątpliwości,  że pierwotnie katalogi biskupów służyły ich li-
turgicznemu wspominaniu. Część z nich zawiera informacje 
0 działalności fundacyjnej  biskupów na rzecz kapituł. Komme-
moratywne funkcje  wydają  się sięgać daleko w głąb  późnego 
średniowiecza. Kapitalnym przykładem jest tzw. Pontyfikale 
Gundekavianum.  Należy natomiast zachować dystans wobec 
traktowania części katalogów jako pomocy chronologicznych 
czy gospodarczych. Jest oczywiste, że te funkcje  katalogów wy-
stępują  równolegle z kommemoratywną  lub są  wtórne. Przykła-
dem takiego zastosowania jest kodeks biskupstwa z Seckau (Al-
py), gdzie katalog został oprawiony razem z księgą  gospodarczą 
1 opatrzony odesłaniami do dokumentów. Podobny tekst mamy 
dla biskupstwa Chur. 

Część trzecią  pracy wypełniają  rozważania o autorach i me-
todach ich pracy. Wyraźnie kształty tekstów były zależne od 
indywidualnych możliwości intelektualnych autorów i ich wy-
kształcenia. Obserwujemy proste kontynuacje katalogów bisku-
pich koncentrujące  się na własnych czasach, uczone przedsię-
wzięcia mające  na celu rekonstrukcje dziejów biskupstw oraz 
encyklopedyczne kompendia zdradzające  humanistyczne kon-
cepcje. Obserwujemy też stosowanie formalnej  logiki z punktu 
widzenia uczonego prawnika, koncentracje na caritas i pietas 
biskupa i kapituły czy też dziejach kraju. Wśród kategorii moż-
liwych autorów jest też zreformowany  kler zakonny traktujący 
dzieje biskupstwa jak dzieje klasztoru. 

Na część czwartą  składają  się omówienia typowych przed-
stawień i motywów w dziejopisarstwie biskupim, np. ujęcie dzie-
jów początków  biskupstwa jako dziejów misji, oraz przemian 
w dziejopisarstwie biskupim spowodowanych przez wykształce-
nie się regionalnej tożsamości. 

J.  W. 

Corpus  catalogorum  Belgii.  The  Medieval  Booklists  of 
the Southern  Low Countries,  ed. Albert D e r o l e z, 
Benjamin Victor; Vol. I. Province  of  West  Flandres, 
Paleis der Academiën, 2e édit. augmentée, Brussel 
1997, ss. 212; Vol. II. Province  of  Liège, Luxembourg 
and Namur,  édité avec la collaboration de Lucien 
Reynhout, Palais des Académies, Bruxelles 1994, 
ss. 256. 

Zadaniem „korpusu" jest edycja tekstów sprzed 1500 r., 
informujących  o zbiorach bibliotecznych na obszarze dawnej Bel-
gii. Oprócz katalogów i spisów inwentarzowych, uwzględniane są 
także np. wykazy książek  zakupionych lub sprzedanych, zapisy 
testamentowe itp. Edycję źródeł poprzedza krótka informacja  hi-
storyczna o instytucji (najczęściej klasztorze lub kolegiacie), z któ-
rej pochodzą,  opis rękopisów, bibliografia  oraz odnośniki do 
ewentualnych wydań. Indeksy autorów i dzieł oraz osób i miejsco-
wości ułatwiają  korzystanie z dzieła. 

Tom pierwszy, obejmujący  zachodnią  Flandrię, ukazał się 
we francuskiej  wersji językowej w 1966 r. Obecnie został po-
nownie wydany w wersji angielskojęzycznej, z odpowiednimi uzu-
pełnieniami (nry 93-106). Tom drugi obejmuje trzy prowincje sta-
nowiące  większą  część historycznej diecezji Liège. Zwróćmy uwa-
gę, że brak tu tak ważnych z polskiego punktu widzenia opactw, 
jak św. Jakuba w Liège i Gembloux — po prostu w ich przypadku 
nie zachowały się katalogi średniowieczne. Przypomnijmy jednak, 
że dla opactwa św. Jakuba jego zbiory rękopiśmienne i późniejsze 
katalogi zostały opracowane oddzielnie, na łamach „Revue 
Bénédictine" (t. 101 i 107). 

M.  D. 

Teresa Michałowska, Mediaevalia  i inne, PWN, 
Warszawa 1998, ss. 344. 

Wszystkie zebrane w tomie rozprawy były już wcześniej pu-
blikowane w latach 1988-1997. Tematyka prac wiąże  się z zagad-
nieniem, którym Autorka zajmuje się z powodzeniem od lat, tzn. 
z dziejami literatury polskiej w średniowieczu i w czasach nowo-
żytnych. Tom otwiera artykuł (rozszerzony w porównaniu z wcześ-
niejszą  wersją)  poświęcony księżnej Gertrudzie i jej modlitewni-
kowi. Autorka datuje go na lata 1075-1086 oraz omawia „stoso-
wane przez Gertrudę strategie literackie, sprzyjające  przesycaniu 
modlitw treściami autobiograficznymi". 

W przyczynku poświęconym topice pielgrzymiej rozważa 
T. Michałowska różne pojawiające  się w polskiej literaturze śred-
niowiecznej motywy pielgrzymowania: „wewnętrzne" i misyjne na 
przykładzie św. Wojciecha, pokutne na przykładzie Krzywoustego 
i pro Christi  amore św. Aleksego. Przedmiotem kolejnej analizy są 
motywy „sławy", „pisarza-wędrowca" i „drzemki twórczej" wystę-


