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riańskich, wskazywanej niekiedy jako kontekst obu konfliktów  biskupa z władcą.  Wprawdzie w przeglądzie  politycznych 
uwarunkowań kultów autor cytuje źródła dotyczące  sporu Grzegorza VII z Henrykiem IV., w których stronnicy cesarza na-
zywali go Chrystusem, a papieża — Piłatem (s. 73). Pomija jednak relację Anonima Galla na temat zabójstwa biskupa Sta-
nisława, z której wynika, że nie zawsze role adwersarzy były przedstawiane w tak wyraźnej opozycji. Kronikarz widzi pozycję 
obu pomazańców jako równorzędną,  powiadając:  non debuit  christus in christum peccatum quodlibet  corporaliter  vindicareA. 

W trakcie lektury książki  Walczaka nasuwa się kilka kwestii dotyczących  okoliczności rodzącego  się kultu św. Tomasza 
Becketa. Rozdział I kończy się stwierdzeniem, że kanonizacja Tomasza była jedną  z pierwszych w dziejach Kościoła, a jed-
nocześnie jedną  z najszybciej przeprowadzonych (s. 52). Jaki był jednak przebieg procesu kanonizacyjnego? Do kogo nale-
żała inicjatywa? Jaka była rola Henryka II i dawnych adwersarzy Tomasza — biskupa Londynu i arcybiskupa Yorku? Czy 
natychmiastowa zmiana postawy króla rzeczywiście wynikała tylko, jak sugeruje autor (dopiero na s. 120), z powszechnej 
popularności Becketa? Jak wreszcie wyglądał  kult przedkanonizacyjny (o którym pisze autor krótko i dopiero na s. 119)? 
I kim byli triumfujący  zwolennicy biskupa, nie wymieniani z imienia (ani na s. 94, ani na 120)? 

Książka  Marka Walczaka, jak wynika z tytułu, łączy  generalną  problematykę (obrazowanie świętości w sztuce średnio-
wiecznej) ze szczegółową  egzemplifikacją  (św. Tomasz Becket). Przy tak sformułowanym  temacie czytelnikowi w trakcie 
lektury towarzyszy stale podstawowe pytanie o kryteria wyboru: czy ów przykład został wybrany jako przeciętny, typowy, czy 
— przeciwnie — jako wyjątkowy.  Wydaje się, że casus Tomasza Becketa wymyka się jednoznacznej klasyfikacji.  Z jednej 
strony reprezentuje powszechnie stosowany wzorzec imitatio Christi,  z drugiej strony jest przykładem wyjątkowym  ze wzglę-
du na bogactwo odniesień chrystologicznych oraz szczególne uwarunkowania historyczne i polityczne. Wypada zatem zgo-
dzie się z autorem, że kult Becketa dobrze nadawał się do podjętego zamierzenia (s. 11). Zasadniczą  kwestią  pozostaje jed-
nak swoistość kultu Tomasza Becketa na tle innych naśladowców Chrystusa. Kategoria alter  Christus  stanowi co najwyżej 
genus proximum, opisuje bowiem bardzo obszerny nurt wątków  hagiograficznych  pojawiających  się już w najwcześniejszych 
żywotach5. Co więcej, w kręgu kultury łacińskiej porównanie do Chrystusa jest oczywiste w wypadku każdego biskupa, który 
(podobnie zresztą  jak władca) jest bożym pomazańcem, a to przecież znaczy słowo christus i w takim znaczeniu używał go 
np. zacytowany Anonim Gall. Należy się wręcz zastanowić, czy bliższą  kategorią  nie byłby szczególny wzór świętego naśla-
dowcy Chrystusa, jakim jest model świętego biskupa. Pozostaje wreszcie pytanie, w jakiej mierze Becket reprezentuje ów 
wzorzec, a w jakiej go zmienia — jest to, innymi słowy, pytanie o differentia  specifica.  Pytanie jest tym ważniejsze, że Becke-
ta porównywano także do wielu innych postaci, głównie starotestamentowych (które autor tylko wylicza na s. 68-69, por. 
s. 252). Ponadto, sam Marek Walczak we wstępie cytuje zdanie Cynthii Hahn, że należy badać raczej zmiany przejawów 
kultu niż ich cechy stałe (s. 24). Tymczasem z pracy poświęconej Becketowi czytelnik bardzo wiele dowiaduje się o rozmai-
tych chrystologicznych motywach w hagiografii,  przez co zaciera się swoistość form  kultu Tomasza. Gubi się ona wśród wca-
le obszernych prezentacji bardzo wielu zagadnień, niekiedy tak zasadniczych jak początki  chrześcijańskiego kultu relikwii. 
Erudycja autora jest rzeczywiście imponująca.  Pojawia się jednak wątpliwość,  czy zawsze wprowadzanie tak szerokiego tła 
było konieczne. Zbyt często w historii sztuki skrupulatnie zbierane analogie nie prowadzą  do precyzyjnego wskazania tych, 
które mogą  być określone jako źródła inspiracji i odróżnienia ich od zjawisk stanowiących  tło porównawcze; podobnych, ale 
nie mających  dla wywodu większego znaczenia, a tym samym wywód ów zaciemniających. 

Dopiero w zakończeniu autor książki  przedstawił kult św. Tomasza Becketa jako jeden z przejawów indywidualizmu 
rodzącego  się w XII w. Zwrócił jednocześnie uwagę na postać św. Franciszka z Asyżu, wyznaczającego  — niedługo po 
śmierci Tomasza Becketa — nowy wzór hagiograficzny.  Model świętości uosabiany przez Tomasza Becketa został zatem 
szybko przejęty w innych krajach, ale równie szybko zaczął  być wypierany przez inny wzorzec naśladowania Chrystusa. 
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Alison I. B e a c h, Women  as Scribes.  Book Production  and Monastic  Reform  in Twelfth-Century 
Bavaria (Cambridge Studies in Palaeography and Codicology, 10), Cambridge University 
Press, Cambridge 2004, ss. XIV, 198. 

Czy 16 żeńskich subskrypcji, stanowiących  około 1% z 1615 podpisów skryptorów odnotowanych w wydawnictwie be-
nedyktynów z Bouveret (Colophons  de  manuscrits occidentaux  des  origines au XVIe  s., Fribourg 1979), jakich doliczyła się 
autorka wymienionej w nagłówku monografii  przed XII wiekiem, stanowi wierne odbicie udziału kobiet w produkcji wczes-

św. Stanisława  w Polsce, Wrocław 1998). Zapewne autor nie zdążył  skorzystać z pracy G. Labudy, Św. Stanisław.  Biskup krakowski,  patron Polski.  Śla-
dami  zabójstwa — męczeństwa — kanonizacji,  Poznań 2000 (na temat odwołań do kultu św. Tomasza Becketa — s. 143-146). 
4 Galli Anonymi, Cronicae etgesta  ducum  siveprincipum Polonorum,  ed. K. Maleczyński, MPH, s. n., t. II, Kraków 1952, lib. I, cap. 27, s. 52-53. 
5 Temu poświęcony jest rozdział I. Zob. też P. Nehring, Topika  wczesnych łacińskich  żywotów świętych. Od  Vita Antonii do  Vita Augustini, Toruń 
1999, s. 85, 89. 
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nośredniowiecznych ksiąg?  A. I. Beach jest pewna, że rzeczywisty ich udział był o wiele większy, a w przekonaniu tym 
utwierdza ją  zarówno okoliczność, że przytłaczająca  większość rękopisów jest w pełni anonimowa, tzn. nie zawiera żadnych 
subskrypcji, jak również to, że skrupulatna analiza wszelkich wzmianek źródłowych, naprowadzających  na przejawy tego ro-
dzaju aktywności intelektualnej kobiet, zdaje się za tym przemawiać. Co prawda, trzeba się wyrzec pokusy wydzielania 
ogólnych „typowo kobiecych" cech samego pisma (Female  hands  have been described  variously as delicate,  irregular,  nervous, 
and  light  — judgements  based  on attitudes  toward  women rather  than on sound  palaeographical  evidence,  ale w zamian autor-
ka proponuje a more critical  approach to identyfying  female  hands  that draws  on a variety of  sources including  manuscript colo-
phons, palaeographical  analysis, and  references  to female  copyists in literary  works  and  monastery records  (s. 5). Teoretycznym 
problemom identyfikacji  rąk  piszących  kobiet poświęcona jest część wstępu do omawianej monografii  (s. 1 nn., zwła-
szcza s.5 nn.). Wydaje się, że zawarte tu rozważania winny lec u podstaw wszelkich dalszych poszukiwań w tej, trzeba przy-
znać, ogromnie przez naukę historyczną,  nie tylko z „obiektywnych" przyczyn, zaniedbanej dziedzinie. 

Prawdą  jest jednak, że trzeba wyjątkowo  sprzyjających  badaczowi okoliczności, by móc z nadzieją  powodzenia wyjść 
poza pojedyncze, przypadkowe informacje  źródłowe i dojrzeć szersze, społeczne i ideologiczne tło umożliwiające  niewia-
stom w okresach tak bardzo im niesprzyjającym  istotniejszy udział w tworzeniu ksiąg  rękopiśmiennych. Przyczyn bowiem 
najpierw utrudniających  kobietom pełnienie tej funkcji,  a następnie — utrwalaniu ich dzieła ku pamięci współczesnych 
i potomnych, było wiele. Nie tylko „żeńskie" kolofony  pojawiają  się rzadko; wyjątkowo  tylko nekrologi klasztorne zaświad-
czają  funkcje  skryptorskie sprawowane przez konwentualistki, niekiedy tylko udział kobiet został „dostrzeżony" i poświad-
czony przez mężczyzn w samych przez kobiety sporządzonych  kodeksach, nieco częściej można znaleźć w źródłach (niekie-
dy bardzo pochlebne) wzmianki o spełnianiu przez nie tej funkcji.  Dane źródłowe o pisarstwie kobiet, w praktyce wyłącznie 
mniszek i kanoniczek, nie tylko że są  nielicznie, ale w dodatku rozmieszczone w łacińskiej Europie bardzo nierównomier-
nie tak w sensie chronologicznym, jak również przestrzennym. W pewnej mierze może to być spowodowane stanem badań, 
ale na ogół różnice w natężeniu występowania zjawiska wydają  się tłumaczyć różną  w różnych krajach i okresach dostępno-
ścią  niezbędnego wykształcenia i możliwości sprawowania funkcji  pisarskich przez kobiety. Rozszerzając  pole obserwacji na 
inne, niekiedy bardziej spektakularne formy  aktywności intelektualnej kobiet (za której najwyższą  formę  wolno uznać włas-
ną  twórczość literacką  w średniowiecznym rozumieniu tego pojęcia), można stwierdzić, że „dobrymi", sprzyjającymi  — mi-
mo wszelkich ograniczeń — kobietom w tej dziedzinie sytuacjami dziejowymi były: okres merowiński, anglo-saska działal-
ność misyjna na kontynencie w VII-VIII w., okres ottoński w Niemczech, a do tego szczupłego, lecz ze wszech miar godne-
go uwagi grona, doszła teraz w świetle badań A. I. Beach dwunastowieczna Bawaria. 

W dalszej części wstępu (s.8 nn.), stanowiącej  właściwie coś w rodzaju historycznego wprowadzenia, a zatytułowanej 
„Od ósmowiecznej Anglii do dwunastowiecznej Bawarii", autorka śledzi jeden, zapewne najważniejszy nurt tradycji aktyw-
nego udziału kobiet w edukacji i działalności pisarskiej. Wiedzie on od późnoantycznej tradycji, której najpełniejszy i naj-
bardziej w czasach późniejszych wpływowy wyraz dał św. Hieronim, poprzez reguły i praktykę zakonną  Cezariusza z Arles 
i Kolumbana z Luxeuil, od dawna już (trzeba przyznać, głównie dzięki listom św. Winfryda-Bonifacego)  dostrzeżoną  wybit-
ną  rolę szlachetnych mniszek anglo-saskich na wyspie i na kontynencie, aż do dziesiąto-  i jedenastowiecznej Lotaryngii 
i Saksonii. O ile odnalezienie społecznych impulsów i uwarunkowań ponadprzeciętnej aktywności intelektualnej kobiet 
w Saksonii doby ottońskiej, a raczej: ściślej mówiąc,  w wybitnych, prestiżowych żeńskich klasztorach saskich, wydaje się 
dość oczywiste (por. niemal równocześnie z książką  A. I. Beach opublikowaną  monografię  Katrinette Bodarwé, „Sanctimo-
niales litteratae".  Schriftlichkeit  und  Bildung  in den  ottonischen Frauenkommunitäten  Gandersheim,  Essen und  Quedlinburg, 
Münster 2004 i jej omówienie w Przegl. Hist. [w druku]), to przyczyny podobnego zjawiska w dwunastowiecznej Bawarii nie 
są  tak ewidentne. Zasługą  Alison I. Beach pozostanie systematyczne jego zbadanie poprzez zestawienie i naukową  inter-
pretację materiału źródłowego oraz inspirującą  próbę jego wyjaśnienia. 

Wśród okoliczności sprzyjających  rozwijaniu przez kobiety działalności pisarskiej w skryptoriach klasztornych, zarów-
no w strefie  wpływów iryjskich i anglo-saskich we wcześniejszym średniowieczu, jak również w kilku rejonach X-XII wiecz-
nych Niemiec autorka szczególnie podkreśla silniejsze niż gdzie indziej w Europie, a jeżeli chodzi o Niemcy — najbardziej 
oporne wobec kolejnych prób reformy  życia zakonnego, w które wpisane było ograniczenie, jeżeli nie wręcz zmarginalizo-
wanie roli kobiet, tradycje „podwójnych" klasztorów, to znaczy wspólnot męskich i żeńskich, pozostających  pod wspólnym 
kierownictwem i mimo wszelkich posunięć izolacyjnych kościelnego zwierzchnictwa zachowujących  znaczny zakres wspól-
nych interesów, choćby majątkowej,  liturgicznej i duszpasterskiej natury. Oczywiście, autorka jest i tego w pełni świadoma, 
że niekiedy zupełnie zewnętrzne, niemal przypadkowe okoliczności mogły wpłynąć  na zachowanie się odpowiedniego, inte-
resującego  z jej punktu widzenia, materiału źródłowego. W przypadku trzech omówionych przez nią  bawarskich wspólnot 
żeńskich, z których zachował się szczególnie interesujący  materiał, było to np. scalenie księgozbiorów klasztornych z woli 
Napoleona w 1803 r., dzięki czemu ich zasoby znalazły bezpieczne schronienie w centralnej bibliotece w Monachium. 

Wspomniane trzy konwenty żeńskie to Wessobrunn (w pobliżu rzeki Lech w diecezji augsburskiej), Admont (nad rze-
ką  Enns w ówczesnej archidiecezji salzburskiej) i Schäftlarn  (nad Izarą  w diecezji fryzyńskiej).  Poświęcone im zostały trzy 
kolejne zasadnicze rozdziały książki,  których treść i wyniki zamierzam teraz pokrótce przedstawić. Na czoło rozdziału 2 
(s. 32-64), już w samym jego tytule (Diemut  and  the nun-scribes of  Wessobrunn)  wysuwa się postać jedynej pisarki, po której 
zachowała się nie tylko stosunkowo znaczna liczba sporządzonych  przez nią  kodeksów rękopiśmiennych, ale także ich wy-
kaz (zob. zestawienie na s. 40-42), dowodzący,  że zachowany korpus stanowi jedynie część pierwotnego stanu. Diemut to 
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w dodatku postać o tyle nietypowa, że pamięć o tej rekluzie zachowała się w klasztorze także po jej śmierci, a gdy w kwiet-
niu 1707 r. przypadkowo odnaleziono jej grób, doszło nawet do wykształcenia się jej lokalnego kultu. 

Oczywiście, jak słusznie dostrzega sama autorka, zachowany tekst rękopiśmienny może niejedno powiedzieć o swoim 
twórcy, ale niekoniecznie o odbiorcy: kto go czytał i jaki z niego czynił użytek. Niemniej jest rzeczą  konieczną  skrupulatne 
zbadanie rękopisów wywodzących  się z danego klasztoru, zwłaszcza zaś tych, co do których istnieje domniemanie, a w przy-
padku Diemut z Wessobrunn nawet pewność, że były dziełem kobiet, w celu wysunięcia wniosków co do merytorycznego 
zakresu działalności poszczególnych skryptoriów, a zatem także zakresu i charakteru zainteresowań intelektualnych danych 
środowisk. Podczas, gdy pozostający  pod wpływem najpierw Gorze, a następnie Hirsau, podwójny klasztor w Wessobrunn, 
pozostawał, jak wynika z analizy księgozbiorów, w kręgu raczej tradycyjnego, konserwatywnego modelu życia duchowe-
go, zadowalającego  się przewagą  rutynowych lektur liturgicznych i patrystycznych (zwłaszcza Grzegorz Wielki), to drugi 
z ośrodków analizowanych przez A. I. Beach, Admont (rozdział 3, Claustration  and  collaboration:  the nun-scribes of  Ad-
mont, s. 65-103), reprezentował znacznie bardziej zróżnicowany i progresywny model oczekiwań intelektualnych (zob. ta-
belę na s. 80 z próbą  rekonstrukcji biblioteki zakonnic z Admont, w której znajdujemy, obok Ojców Kościoła, dzieła Hai-
mona z Auxerre, Gerhocha z Reichersbergu i Honoriusza zwanego Augustodunensis). Rozdział zaczyna się charaktery-
styczną  opowieścią,  jak to w 1570 r., gdy umierała ostatnia zakonnica w Admont, grupa zakonników czyhała w pobliżu na 
jej śmierć, by, gdy ta nadeszła, wywieźć z osieroconego klasztoru żeńskiego ponoć cały wóz ksiąg.  Trudno o lepsze świadec-
two uznania dla kilkuwiekowej aktywności pisarskiej sióstr. Świadectwa tej aktywności są  stosunkowo liczne i dobitne, do 
czego przyczyniła się bez wątpienia  i ta okoliczność, że klasztor (męski) w Admont przetrwał do dziś bez większych zakłó-
ceń, a wraz z nim bogaty zbiór ksiąg  (zob. zestawienie na s. 78: do dziś zachowało się 203 rękopisów z XII w. z Admont, czy-
li kilkakrotnie więcej niż z następnych z kolei klasztorów bawarskich, z Schäftlarn  [66] i St. Emmeramem w Ratyzbonie [64] 
na czele). 

Za bodaj najciekawszy fragment  dociekań A. I. Beach byłbym skłonny uważać podrozdział Admont  as a community 
of  scribes (s. 84 nn.), wykazujący  ścisłą  w wielu przypadkach i bezpośrednią  współpracę męskiego i żeńskiego skryptorium 
w sporządzaniu  nawet tych samych rękopisów. Rzuca to znamienne i relatywizujące  światło na tak bardzo w źródłach nor-
matywnych eksponowaną  izolację obydwu wspólnot, a także, rzecz jasna, na poczucie niezbędności kobiecego udziału 
w przygotowywaniu ksiąg  ze strony zakonników. Współpracę tę, posuwającą  się niekiedy do poczynań zgoła samowolnych, 
poświadczają  zresztą,  niezależnie od analizy kodykologicznej i paleograficznej,  świadectwa najbardziej znanego z admon-
ckich autorów Irimberta zawarte w prologu do jego komentarza do IV Księgi Królewskiej: sorores Admuntenses  capitula 
quedam  ex eodem  libro Regum ante annos aliquot a me audierant,  que me nesciente ipse in membranis exceperant i In  difficul-
tate earundem  sororum utrimque recreatus  sum liberalitate,  ut duas  michi sorores ab omni occupatione liberas deputarent,  que 
continue ac diligenter  transcriberent,  que a me dicta  in tabulis excipipotuissent.  Innym, niemniej znamiennym, argumentem za 
wyjątkową  aktywnością  pisarską  zakonnic w Admont są  wyobrażenia plastyczne kobiet w dwóch rękopisach (Admont 
MS 62 — zakonnica z księgą  w ręku i MS 58 — głosząca  kazanie [zob. ilustrację na s. 74]). Wiadomo także (tym razem nie 
ze słów samego Irimberta), że dwie mniszki, Irmingarta i Regilinda, pomagały mu w opracowywaniu komentarza do Księgi 
Rut i Sędziów (Admont MS 17: Explanatio  huius hystorie descripta  a sorore Irmingarte  i Explanatio  huius hystorie descripta 
a sorore Regilinde).  Informacje  te posłużyły autorce do próby uchwycenia rąk  pisarskich obu uczonych niewiast i przypisania 
im dalszych dzieł. Warto jeszcze dodać, że w archiwum klasztornym zachowały się cztery karty dwunastowiecznego kopia-
riusza listów (zawierające  19 listów w całości lub we fragmentach)  pisanych przez zakonnice z Admont do różnych adresa-
tów i o różnej treści; zostały one już wcześniej szczegółowo omówione przez A. I. Beach w artykule Voices  from  a Distant 
Land:  Fragments  of  a Twelfth-Century  Nuns'  Letter  Collection,  „Speculum" 77, 2002, s. 34-54. Trudno się nie zgodzić z opi-
nią  autorki o wyjątkowej  randze pisarstwa w żeńskim klasztorze w Admont, choć — o czym świadczą  glosy marginalne i li-
nie zaznaczające  „niebezpieczne" miejsca w Liber Sententiarum  Piotra Abelarda (niegdyś Admont MS 729, obecnie Prince-
ton University, Garrett MS 1696) i najwyraźniej mające  przed nimi ostrzegać zakonnych czytelników — excursions beyond 
the boundaries  of  the monastic world  evidently  had  their limits"  (s. 132). 

Częściowo odmienny, częściowo porównywalny obraz wyłania się z ostatniego rozdziału: Unlikely  allies  in the scripto-
rium: the female  scribes of  Schäftlarn  (s. 104-127). W przeciwieństwie do Wessobrunn i Admontu, obsadzonych przez bene-
dyktynki, Schäftlarn  (sięgający  początkami  VIII w.) stał się w XII w., z inicjatywy biskupa (i historiografa)  Ottona z Fryzin-
gi, podwójnym klasztorem premonstrateńskim. Zmiana przynależności zakonnej i wymagania stawiane przed premonstra-
tensami spowodowały poczucie znacznego deficytu  w zakresie posiadanych ksiąg  i powstanie skryptorium. Znamy z imienia 
trzy dwunastowieczne niewiasty — Adelajdę, Zofię  i Irmingartę, biorące  aktywny udział w wytwarzaniu ksiąg  w Schäftlarn, 
dwie ostatnie zanotowały swe imiona w rękopisach, a konwerskę Adelajdę odnotował jako scribae klasztorny nekrolog. 
Analiza twórczości tych trzech oraz innych, nieznanych z imienia, pisarek klasztornych, stanowi zasadniczą  część tego roz-
działu. Zasadnicza różnica w porównaniu z Admontem polega na tym, że nic nie wiadomo, by zakonnice w Schäftlarn  w ja-
kikolwiek sposób aktywnie korzystały z wytworów własnych piór — pisały wyłącznie  dla potrzeb męskiej wspólnoty, odczu-
wającej  tak wielki głód tekstów, potrzebnych przede wszystkim dla celów duszpasterskich, że chętnie korzystającej  z pomo-
cy wykwalifikowanych  sióstr. I tym razem okazuje się więc, że zalecenia i reguły to jedno, potrzeby życia codziennego zaś — 

6 W trzydziestych latach XX w. klasztor popadł w takie tarapaty finansowe,  że zmuszony był do sprzedaży około 10 rękopisów średniowiecznych. 
Część ich trafiła  za Ocean. 
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drugie. Schäftlarn's  surviving books show us men and  women plotting  their own course between ideal  and  reality  as they worked 
together  to create and  maintain a living religious  community during  the second  half  of  the twelfth  century (s. 127). 

„Konkluzja" książki  jest niedługa (s. 128-134), ale nie tylko podsumowuje, lecz także podnosi lub akcentuje pewne 
wnioski, które po części można traktować jako wytyczne do przyszłych badań. Autorka zajęła się bezpośrednio tylko trzema 
szczególnie uprzywilejowanymi klasztorami żeńskimi, ale na s.135 zestawia dalsze przykłady, które umacniają  wniosek 
o szczególnym miejscu dwunastowiecznej Bawarii w dziejach pisarskiej działalności kobiet, jako poniekąd  zwieńczenia czte-
rowiekowej tradycji takiej aktywności na terenie Niemiec, poczynając  od czasów misji anglo-saskich. Na rozważenie zasłu-
guje przypuszczenie, że bodaj podstawową  przyczyną  względnie wysokiej roli kobiet w tej dziedzinie właśnie w średnio-
wiecznych Niemczech było opóźnione włączenie  się tego kraju w zachodnioeuropejski trend przesuwania się uczoności i na-
uczania z klasztorów do szkół katedralnych, co było równoznaczne z dalszą  radykalną  redukcją  mozliwości i miejsca kobiet 
w zakresie wszelkiej aktywności intelektualnej. W Niemczech (wraz z Austrią  i Szwajcarią)  klasztory zatem dłużej utrzyma-
ły pozycję lidera na niwie intelektualnej, jeżeli zaś dodamy wspomniany fakt  dłuższego niż gdzieindziej utrzymywania się 
w Niemczech instytucji klasztoru podwójnego (ewentualna likwidacja konwentu żeńskiego, odgrywającego  ważną  rolę spo-
łeczną  w środowisku, mogłaby mieć wielce niekorzystne skutki, także majątkowe,  dla zakonników), łatwiej przyjdzie nam 
zrozumieć, dlaczego w trzech zbadanych pod każdym względem wzorowo przez A. I. Beach podwójnych klasztorach, mimo 
dzielących  je różnic, zaistniały i trwały warunki, in which women could  thrive, not only as scribes, but also as shapers of  and 
participants  in the monastic reformation  of  the twelfth  century (s. 134). 

Pracę dopełniają:  tablice kodykologiczne dla wszystkich trzech klasztorów, zestawione ze szczególnym uwzględnie-
niem wszelkich cech wskazujących  lub mogących  wskazywać na udział żeńskiej ręki (s. 136-140), graficzne  schematy typo-
wych dla poszczególnych klasztorów układów stronic rękopiśmiennych (s. 142-144), 24 reprodukcje istotnych dla śledzenia 
szczegółowych wywodów stron bądź  fragmentów  rękopisów oraz bibliografia  źródeł (s. 173-177) i literatury przedmiotu 
(s. 177-191), a także szczegółowy indeks osób, nazw, rękopisów i ważniejszych terminów i pojęć. Bez wątpienia  mamy do 
czynienia z pracą  nie tylko nadzwyczaj solidną  warsztatową,  ale także w pełni znaczenia tego słowa odkrywczą  i zapewne 
wytyczającą  kierunki i standardy przyszłych badań. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 

Instytut  Historii 

Die Hochmeister  des  Deutschen Ordens  1190-1994, hrsg. von Udo A r n o l d (Quellen  und Stu-
dien  zur Geschichte  des  Deutschen Ordens,  t. 40), N. G. Elwert Verlag, Marburg 1998, 
ss. VIII, 368. 

Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany w Polsce zakonem krzyżackim, 
trwale wpisał się w dzieje polskiej państwowości doby późnego średniowiecza. Zorganizowane w Prusach państwo zakonne 
stało się z czasem groźnym sąsiadem  monarchii ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów, z którym też przyszło kolejnym 
władcom toczyć zmagania orężne o niejednokrotnie niekorzystnym dla Polaków przebiegu. Stąd  też pomimo sekularyzacji 
wpierw pruskiej (1525), a następnie inflanckiej  (1561) części władztwa terytorialnego krzyżaków, pamięć o nich przetrwać 
miała w społeczeństwie staropolskim przez kolejne stulecia. W dobie zaborów, których współsprawcą  było Królestwo Pru-
skie — „polityczny sukcesor" dawnego państwa zakonnego, wokół zakonu krzyżackiego zaczęła narastać swoista legenda, 
do czego w istotnej mierze przyczynili się ówcześni luminarze kultury — w szczególności poeci i pisarze, jak Mickiewicz, 
Kraszewski czy Sienkiewicz. Z upływem dziesięcioleci ich wizje literackie upowszechniły się wśród społeczeństwa, co wyni-
kało z jednej strony z plastyczności oraz niezaprzeczalnych walorów artystycznych dzieł owych autorów, z drugiej zaś z roz-
budzonej świadomości narodowej, a nie mniej i z samego faktu  coraz łatwiejszego dostępu do oświaty. Nie inaczej, niestety, 
jest i w czasach współczesnych, bowiem tzw. przeciętny Polak patrzy na dzieje krzyżaków przez pryzmat lektur szkolnych, 
mając  nadto przed oczyma Bitwę pod  Grunwaldem  czy Hołd  pruski  Jana Matejki. Co więcej, również niejeden z podręczni-
ków historii dla szkół „grzeszy" nie wolną  od stereotypów i schematyczną  prezentacją  wybranych aspektów antagonizmu 
polsko-krzyżackiego, zaś niemal „kanonem" stało się wskazywanie na rok 1525, jako kres dziejów zakonu. Zaskoczenie te-
dy dla wielu stanowi zasłyszana zwykle przez przypadek informacja,  że krzyżacy istnieją  nadal i prowadzą  działalność po 
dziś dzień, jakkolwiek adresowane do szerszych kręgów czytelniczych publikacje w rodzaju Zakonów  rycerskich  E. Potkow-
skiego czy zwłaszcza Krzyżaków  w innym świetle.  Od  średniowiecza  do  czasów współczesnych  Z. Kowalskiej, miały w założeniu 
upowszechnić wiedzę w tej tematyce. Niezaprzeczalnym faktem  jest natomiast, że w języku polskim ukazało się w ostatnich 
kilku dziesięcioleciach wiele wartościowych i prezentujących  wysoki poziom naukowy prac na temat różnych aspektów hi-
storii zakonu krzyżackiego, w szczególności — co zrozumiałe — w kontekście jego relacji z Polską  i Litwą,  stąd  też krzyw-
dzące  byłoby generalizowanie w tym przedmiocie i przypisywanie Polakom świadomej ignorancji, gdy chodzi o tematykę 
krzyżacką.  Wszak i w samych Niemczech funkcjonują  rozmaite, nie do końca odpowiadające  rzeczywistości historycznej za-
patrywania i stereotypy w odniesieniu do krzyżaków, uwarunkowane — podobnie, jak i w naszym kraju — zaszłościami 


