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burga (Arn był tam w latach 785-821 biskupem, a potem pier-
wszym arcybiskupem). Drugim ośrodkiem było Fleury. Obok 
północnej Francji były jeszcze inne ośrodki, takie jak Sankt 
Gallen, Fryzinga i Tegernsee, ich aktywność w tej dziedzinie by-
ła już jednak późniejsza i epizodyczna. Wyraźne poszlaki wska-
zują  na rolę Iroszkotów jako pośredników i poniekąd  propaga-
torów stosowania runów dla określonych celów pisarskich. Był-
by to zatem swoisty paradoks dziejowy, ale różne (nieraz zgoła 
ekstrawaganckie) przejawy lingwistycznych zainteresowań Iro-
szkotów we wcześniejszym średniowieczu są  znane skądinąd. 

J.S. 

Anton S c h a r e r, Herrschaft  und Repräsentation.  Stu-
dien  zur Hofkultur  König  Alfreds  des  Großen  („Mitte-
ilungen des Instituts für  Osterreichische Geschichts-
forschung".  Ergänzungsband 36), R. Oldenbourg 
Verlag, Wien-München 2000, ss. 151. 

Praca ta (habilitacja wiedeńska z 1999 r.) składa się z pię-
ciu nierównych pod względem objętości studiów, a tematycznie 
sytuuje się na pograniczu historii kultury i prądów  politycznych 
doniosłej w obu tych dziedzinach epoki panowania Alfreda 
Wielkiego. Najbardziej rzucającą  się w oczy cechą  jest dążność 
do wykorzystania możliwie szerokiej i różnorodnej podstawy 
źródłowej (historiografia,  hagiografia,  źródła prawne, liturgicz-
ne, przekłady z literatury antycznej, ikonografia,  numizmatyka, 
onomastyka), o co dla tej raczej ubogiej w źródła epoki nie ła-
two, oraz prawdziwa maestria autora, poruszającego  się swo-
bodnie w różnych dziedzinach anglosaskiej kultury duchowej 
i panującego  w sposób suwerenny nad odnośnym dorobkiem 
nauki światowej (zwłaszcza brytyjskiej). Dwa pierwsze studia 
(Die  Salbungsfrage  [s. 1-38] i Ein neuer zweiter „englischer"  Or-
do?  [s. 39-48]) dotyczą  powiązanej  z sobą  tematyki począt-
ków rytu namaszczania władców anglosaskich i tekstów normu-
jących  ceremoniał inauguracji panowania. Rdzeniem zbioru 
jest część III, Hof  und  Geschichtsschreibung  (s. 49-108), w któ-
rej Scharer omawia po kolei: tzw. listę królów Wessexu (West 
Saxon Genealogical  Regnal List), staroangielską  kompilację 
rocznikarską  zwaną  Kroniką  Anglosaską,  oraz — najdokładniej 
— żywot króla Alfreda  (De  rebus gestis Aelfredi)  pióra Assera 
(któremu to utworowi, stanowiącemu  w dziejach biografistyki 
średniowiecznej jeden z kamieni milowych, poświęca się w naj-
nowszej nauce sporo uwagi). Kolejny rozdział, Eid  und  gerech-
tes Urteil  (s. 109-117), dotyczy kultury prawnej czasów Alfreda, 
a ostatni V rozdział, zatytułowany nieco mgliście Das Vermächt-
nis Gregors  des  Großen: Einheitsbewußtsein  und  Zusammen-
gehörigkeitsgefühl  (s. 118-133), usiłuje z powodzeniem uchwy-
cić znaczenie tradycji rzymskich papieża Grzegorza Wielkiego, 
oraz zainaugurowanych przezeń misji chrześcijańskich, w pro-
cesie przekształceń politycznych, zwłaszcza pod egidą  władców 
Wessexu, oraz kształtowania się anglosaskiego poczucia naro-
dowego. Wykaz źródeł i literatury przedmiotu (s. 134-146) oraz 
skorowidz dopełniają  tej niewielkiej i pozornie jedynie mającej 
charakter zwykłego zbioru studiów książki. 

J.  S. 

Kultura  opactwa Sankt  Gallen,  wybór i opracowanie 
Werner Vo g l e r, przekład Artur Grzybowski i Krys-
tyna Waligóra, Znak, Kraków 1999, ss. 224, il. 

Jest to polska edycja dobrze znanej badaczom dziejów mo-
nastycyzmu publikacji Die Kultur  der  Abtei Sankt  Gallen  (Zürich, 
Belser AG für  Verlagsgeschichte, 1990). Pięknie wydana i ilu-
strowana książka  zawiera podstawowe wiadomości na temat jed-
nego z najważniejszych wczesnośredniowiecznych opactw bene-
dyktyńskich, jakim było położone obecnie w Szwajcarii opactwo 
Sankt Gallen. Przedstawiono tu zarys dziejów opactwa (Werner 
Vogler), funkcjonowanie  sławnych wczesnośredniowiecznych 
(IX-XI w.) santgalleńskich konfraterni  modlitewnych (Dieter 
Geuenich), wkład opactwa do liturgii (Ivo Auf  der Maur), śpie-
wu kościelnego (Johannes Duft),  kultury pisarskiej (Walter 
Berschin) i malarstwa miniaturowego (Christoph Eggenberger) 
oraz literatury w języku łacińskim (W. Berschin) i niemieckim 
(Stefan  Sonderegger). Peter Ochsenbeim zarysował dzieje pro-
wadzonych w opactwie szkół, zaś J. Duft  przedstawił mnichów 
iryjskich przebywających  w opactwie oraz przechowywane tu rę-
kopisy insularne. Oddzielne miejsce poświęcono średniowiecz-
nej (Heinz Horat) i barokowej (Hans Martin Gubler) architek-
turze opactwa. Tom uzupełnia zestawienie opatów Sankt Gal-
len, tablica chronologiczna, wybór podstawowej bibliografii 
oraz indeks osób i miejscowości. Bardzo istotną  rolę spełnia 
bogaty i interesujący,  świetnie dobrany aparat ilustracyjny. 

M.  D. 

Hubertus Lut terbach , Monachus  factus  est. Die 
Mönchwerdung  im frühen  Mittelalter.  Zugleich  ein 
Beitrag  zur Frömmigkeits-  und Liturgiegeschichte 
(Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtum und 
des Benediktinertums, 44), Aschendorff  Verlag, 
Münster 1995, ss. LVI + 348. 

Jest to pierwsza monografia  przedstawiająca  ewolucję spo-
sobu przyjmowania kandydatów do stanu zakonnego w mona-
stycyzmie zachodnioeuropejskim przed okresem ostatecznej 
dominacji Reguły św. Benedykta z Nursji, czyli do IX w. 

Początkowo  przyjęcie kandydata zależało wyłącznie  od ar-
bitralnej decyzji przełożonego wspólnoty. Poźniej odpowiednia 
procedura była regulowana w różnych regułach i rozporządze-
niach, cechowało ją  jednakże, aż do czasu triumfu  Reguły św. 
Benedykta, duże zróżnicowanie. Generalnie rzecz biorąc,  infor-
macje na ten temat są  stosunkowo nieliczne. W niektórych ów-
czesnych regułach w ogóle brak na ten temat wzmianki, inne 
zaś często bardzo różniły się między sobą.  Trzon prezentowanej 
pracy stanowi właśnie często bardzo drobiazgowe przedstawie-
nie, w oparciu o reguły zakonne, statuty synodalne, żywoty oraz 
różnorodne dokumenty, listy itp., sposobu przyjmowania kan-
dydatów w późnostarożytnej i wczesnośredniowiecznej Galii, Ita-
lii, Irlandii i Anglii. 

Wprowadzony przez Regułę Mistrza, a za nią  przez Regu-
łę św. Benedykta z Nursji ceremoniał przyjęcia kandydata i zło-
żenia przez niego ślubów zakonnych długo nie miał większego 
wpływu na legislację klaszorną.  Dopiero wspierana przez Karo-
lingów działalność Bendykta z Aniane i reformy  wprowadzone 
na synodach akwizgrańskich 816-818 r. rozpowszechniły, wraz 


