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Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, wydanie
łacińsko-polskie [red. Wacław Michalczyk OFM],
tekst łaciński: Fontes Franciscani, przekład polski

Kajetan Ambrożkiewicz OFMCap., wprowadzenia historyczno-krytyczne i duchowe oraz indeksy Marie-France Becker OSC, Théophile Desbonnets OFM, Jean-François Godet, Thaddée
Matura OFM, Wydawnictwo M [strona tytułowa
także w języku łacińskim], Kraków-Warszawa 2002,
ss. 569.

św. Franciszka, uwzględniono dodatkowo indeks cytatów autorów franciszkańskich.
J. S.

The Old Norse-Icelandic Legend of Saint Barbara,edi-

tedby Kirsten Wo l f, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Studies and Texts, 134, Toronto 2000, ss.
187.

Staraniem prężnego, działającego w Warszawie, Franciszkańskiego Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej,
Praca Kirstena Wolfa zawiera edycję dwu legend o św. Barukazała się pierwsza pełna, dwujęzyczna (w dwóch przypadbarze z rękopisów przechowywanych obecnie w Królewskich
kach nawet trójjęzyczna) edycja uznanych za autentyczne pism
Bibliotekach w Sztokholmie i Kopenhadze, a spisanych w XV w.
Franciszka i Klary z Asyżu. Nie można powiedzieć, by brakoEdycja ta została poprzedzona obszernym wstępem, poświęcowało dotąd polskich przekładów pism tych obojga autorów (Pinym rozwojowi legendy św. Barbary i poszczególnych jej wątków
sma św. Franciszka z Asyżu, Warszawa 1982; Pisma św. Franci- fabularnych w tradycji i piśmiennictwie Kościoła powszechneszka i św. Klary, Warszawa 1992 — przekłady kapucyna K. Am- go, rozwojowi kultu św. Barbary w Skandynawii i powstaniu
brożkiewicza zostały przejęte do omawianego wydawnictwa;
tam oryginalnej twórczości poświęconej tej męczennicy. Edyo starszych przekładach zob. s. 37-41), ale publikacja tu omator zwraca uwagę na to, że o ile istnienie samej świętej jest
wiana góruje nad poprzedniczkami nie tylko dwujęzycznością,
wątpliwe, to jej kult rozwijał się intensywnie już od IV w. Zaale także gruntownością opracowania, które zajmuje większą
sadniczy zrąb legendy o św. Barbarze, ukształtowany w VII w.,
część objętości tomu. Teksty łacińskie zostały przejęte (wszakzawierał wątki fabularne, z których czerpała późniejsza bogata
że bez aparatu krytycznego) z edycji w Fontes Franciscani (red. poświęcona jej twórczość hagiograficzna. Wolf zwraca uwagę
Enrico Menestô, Stefano Brufani, Asyż 1995). Po krótkim
na podobieństwo wielu wątków fabularnych z legend o św.
wstępie od wydawcy, wykazach skrótów i tablicy chronologiczBarbarze do przekazów o życiu innych świętych (np. Krystyny)
nej następuje obszerne wprowadzenie do pism św. Franciszka,
i wykorzystanie wielu motywów, pochodzących z apokryfów,
składające się z trzech części: pisma św. Franciszka w ujęciu hinp. Protoewangelii Jakuba. Niektóre przywołane przez Wolfa
storycznym i krytycznym (w tym: zbiory pism Franciszka, wydaanalogie są jednak nieco naiwne, np. przemianę w kamień złenia drukiem, przekłady na język polski [W. Michalczyk], nowe
go pasterza, który wskazał kryjówkę Barbary, porównuje on do
wydanie o. Kajetana Essera z 1976 r., kwestia autentyczności
szwedzkiej legendy ludowej, zamiast, co narzuca się wyraźniej,
pism Franciszka i szczegółowa prezentacja tych pism), wizja
do przemiany żony Lota w słup soli.
wyłaniająca się z pism św. Franciszka, podział i ogólne przedstaKult św. Barbary w Skandynawii miał, zdaniem edytora,
wienie jego pism (pióra o. Th. Matury, podział różni się dość
rozwinąć się dopiero od XIV w., a szczególnie intensywny miał
znacznie od przedstawionego powyżej przez o. Desbonnets).
być w XV w. W pracy omówione zostały różnorodne jego forSama edycja pism św. Franciszka zajmuje strony 114-331, tekst
my: potwierdzenie święta w kalendarzach liturgicznych, obecłaciński wydrukowany został na stronach parzystych, przekład
ność wspomnienia Barbary w cyzjojanach, pozyskiwanie relikpolski na nieparzystych. Komentarz bieżący jest oszczędny i ograwii, nadawanie wezwania Barbary kościołom, ikonografia. Inniczony w zasadzie do cytatów i nawiązań biblijnych, zawiera
teresującym przykładem recepcji kultu męczennicy jest wymiejednak także wyjaśnienia trudniejszych terminów i pojęć. Po
nienie miejsca spoczynku Barbary wśród 44 miejscowości w DaNapomnieniach i Regułach następują Listy, Modlitwy (w tym nii i poza jej granicami, które mieli odwiedzić pielgrzymi z penajbardziej bodaj znana Pieśń słoneczna albo pochwała stwo- regrynacji zorganizowanej w 1411 r. przez opatów cysterskich
rzeń, niedawno odkryta i dlatego nie widniejąca w edycji Essez Esrom i Soro. Wolf nie identyfikuje tego miejsca, a jako jedyra Zachęta dla ubogich pań w klasztorze św. Damiana — oba teną znaną pielgrzymkę Duńczyka do relikwii św. Barbary wyutwory zachowane w dialekcie umbryjskim, Pieśń słoneczna
mienia podróż do Neapolu w 1626 r. Szkoda, że edytor nie
oprócz tego w wersji łacińskiej, oraz Oficjum o Męce Pańskiej). wziął pod uwagę możliwości peregrynacji w 1411 r. do przechoNastępują obszerne indeksy: cytatów biblijnych, cytatów liturwywanej znacznie bliżej Skandynawii niż Neapol, mianowicie
gicznych, cytatów z autorów kościelnych i najobszerniejszy —
w Starogrodzie Chełmińskim, relikwii głowy św. Barbary, jednej
rzeczowy. Na s. 389-396 zamieszczono Krótką historię „Modli- z największych i bardzo czczonej świętości państwa krzyżackietwy o pokój" przypisywanej św. Franciszkowi (W. Michalczyk). go. Wobec kontaktów państw unii kalmarskiej z południowym
Część dotycząca św. Klary zbudowana została podobnie. Na
wybrzeżem Bałtyku taka możliwość wydaje się dość prawdopowprowadzenie składają się: pisma św. Klary w ujęciu historyczdobna.
nym i krytycznym, treść pism św. Klary, podział i ogólne przedBujny rozwój kultu św. Barbary w późnym średniowieczu
stawienie pism św. Klary. Same jej pisma zajmują strony 458stał się podstawą poświęconej jej twórczości hagiograficznej
-521, w układzie analogicznym, jak u św. Franciszka. Na początku umieszczono Reguły, pod którym to pojęciem rozumie w rodzimych językach skandynawskich. Legendy o tej świętej
w innych językach europejskich spisywano już wcześniej, np.
się nie tylko regułę nadaną przez Innocentego IV, ale także Tewersja starofrancuska pochodzi z XIII w. Przedmiotem badań
stament św. Klary i jej Błogosławieństwo; po nich następują cztery
i edycji w omawianym tomie są legendy w języku staroislanlisty do Agnieszki z Pragi i jeden do Ermentrudy z Brugii. W czędzkim. Przyswojenie tekstu legendy o św. Barbarze rodzimym
ści indeksowej, oprócz elementów analogicznych do pism
językom skandynawskim dokonało się za pośrednictwem staroszwedzkiego. Znane są dwie staroszwedzkie relacje o tej świę-
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tej. Jedną z nich zawiera pochodzący z Vadstena, a przechowywany obecnie w Sztokholmie Codex Oxenstiernianus z przełomu XIV i XV w. Tekst legendy o św. Barbarze spisany jest ręką
z początku XV w. i został skompilowany w oparciu o dwie łacińskie legendy (BHL nr 914 i 916). Około 1420 r. przetłumaczono na język staroszwedzki przekaz o św. Barbarze zawarty
w niemieckim tłumaczeniu Złotej legendy, dokonanym w połowie XIV w. W XIV i XV w. legendy o św. Barbarze tłumaczono także na islandzki. Najobszerniejszym tekstem, zawartym
w kodeksach przechowywanych obecnie w Sztokholmie i Kopenhadze, jest napisana prozą tzw. Barbare saga, powstała
w latach 1425-1445. Istnieje także poetycka wersja tej legendy, zwana Barbarudiktur, która jednak została już wcześniej
opublikowana. Publikację uzupełnia edycja Barbare saga na
podstawie obu zachowanych rękopisów.
Praca przynosi wiele informacji na temat kultu św. Barbary w Skandynawii i obiegu jej legendy. Nie sposób jednak oprzeć
się wrażeniu, że jej powstawaniu towarzyszył chyba zbytni pośpiech. Tym można tłumaczyć potknięcia tego rodzaju, jak podawanie w tekście daty jakiegoś wydarzenia jako kalendy
sierpnia 1080 r. (s. 29), gdy taką datę w Polsce z łatwością rozwiązuje student II roku historii, czy też sygnalizowane już niedociągnięcia. Mimo tych braków praca może być pożyteczna
dla wstępnej orientacji w zagadnieniach życia religijnego średniowiecznej Skandynawii.
M. S.

punktu widzenia (jako że „«richtige» Prälaten [przede wszystkim biskupi Nowogrodu i Rostowa — J. S.] abwesend und «falsche» anwesend waren" — s. 498]), a dokonania wśród Zyrian
były niewielkie, jeżeli nie wręcz iluzoryczne. Prawdopodobnie
schyłek życia spędził on w Moskwie z konieczności, gdyż Stefan był — jak sądzi Korpela — po prostu uciekinierem ze swego biskupstwa, jako że kraj permski przypadł definitywnie książętom moskiewskim dopiero w drugiej połowie XV w. W ogóle Stefan był „bohaterem" wylansowanym dopiero przez Moskwę. Żywot pióra Epifaniusza mógłby co prawda świadczyć
o rychłych początkach kultu, ale tradycja rękopiśmienna nie
sięga dalej niż do drugiej połowy XV w. i, zdaniem Korpeli,
uległa celowym zabiegom manipulacyjnym, podczas gdy ślady
kultu i pamięci w Permie są późne (od XVII w.) i zastanawiająco nikłe. Niewykluczone, że stanowisko J. Korpeli okaże się
zbyt jednostronne; dobrze byłoby, gdyby poddane zostało weryfikacji naukowej.
J. S.

Albrecht C l a s s e n , The Medieval Monastery as
a „Gesamtkunstwerk". The Case of the „Heideklöster"
Wienhausen and Ebstorf, „Studi Medievali", III ser.,

43, 2002, fasc. 2, s. 503-534.

Grupa żeńskich klasztorów w pobliżu północnoniemieckiego Lüneburga, zwanych niekiedy od tzw. Pustkowia Lüneburskiego (Lüneburger Heide) Heideklöster — Wienhausen,
Jukka K o r p e l a , Stefan von Perm', Heiliger TäuferEbstorf, Lüne, Medingen, Walsrode i Isenhagen, z których nieim politischen Kontext, „Jahrbücher für Geschichte które istnieją do dziś jako ewangelickie domy zakonne dla
pań (Damenstifte), dopiero stosunkowo niedawno doczekała się
Osteuropas", 49, 2001, z. 4, s. 481-499.
dokładniejszych badań, obejmujących zarówno aspekty prozopograficzne, jak również ekonomiczne i religijne (zob. zwłaPostać św. Stefana (ok. 1350-1396), „apostoła" Zyrian
szcza H. Dose, Evangelischer Klosteralltag. Leben in Lüneburger
(Komi), pierwszego (od 1383 r.) biskupa Ust'-Vymskiego, któFrauenkonventen 1590-1710, untersucht am Beispiel Ebstorf,
rego relikwie aż do XX w. spoczywały na moskiewskim KremHannover 1994; I.-C. Riggert, Die Lüneburger Frauenklöster,
lu, budzi w naszych czasach żywe zainteresowanie nauki (zob.
Hannover 1996). Coraz więcej uwagi poświęca się w nauce,
pracę zbiorową Svjatitel' Stefan Permskij. K 600-letiju so dnja
prestavlenija, red. G. M. Prochorov, S.-Peterburg 1995) przede która korzysta z publikowanych od czasu do czasu inwentarzy, katalogów i kodeksów dyplomatycznych, również osiągnięwszystkim w związku z jego rolą w procesie chrystianizacji
ciom kulturalnym wspomnianych wspólnot klasztornych, zaugrofińskiej peryferii europejskiej, a także ze względu na
równo w zakresie architektury, rzeźby i malarstwa (kodeksoweprzypisane mu przez tradycję ułożenie alfabetu dla Zyrian, co
go i naściennego), jak również piśmiennictwa. A. Classen, znasytuuje go wśród takich postaci, jak Wulfila u Gotów, Mesrop
wca późnośredniowiecznego piśmiennictwa kobiet, proponuje
w Armenii czy „bracia sołuńscy" (Konstantyn/ Cyryl i Metody) wśród Słowian (zob. G. Schramm, Drei Schöpfer nationaler zastosowanie do badań nad kulturą wspomnianej, jasno wyróżsię z otoczenia grupy klasztorów żeńskich nieprzetłuAlphabete für den Nordostrand der Christenheit (im 5., 9. niającej
und
maczalnego pojęcia Gesamtkunstwerk, wywodzącego się z ba14. Jahrhundert), w: Universalgeschichte und Nationalgeschichdań nad historią sztuki, możliwego jednak do zastosowania
ten, Freiburg i. Br. 1994, s. 73-103). Jak wiadomo, nasza wiew znacznie szerszym znaczeniu, a oznaczającego integralny sydza o Stefanie Permskim wywodzi się w przeważającej mierze
stem różnych wartości i osiągnięć określonej grupy społeczz jego obszernego żywota, napisanego zapewne pod koniec
nej, powiązanych pomiędzy sobą. Pojęcie to stosowano dotąd
pierwszej dekady XV w. przez Epifaniusza Mędrca, wydawado takich złożonych fenomenów, jak katedra gotycka, miasto
nego drukiem kilkakrotnie, ostatnio na s. 50-263 wymienionej
i klasztor średniowieczny; Classen uważa (s. 504), że także np.
publikacji pod redakcją Prochorowa (wraz z przekładem nodorobek życiowy i pisarski Hildegardy z Bingen nadaje się do
worosyjskim). Pozostałe informacje o Stefanie, przede wszystkim
objęcia pojęciem Gesamtkunstwerk. Lüneburskie konwenty
z kronik ruskich, są nieliczne i — także ze względu na późne
żeńskie wywodziły się ze zbliżonych, nietrudno uchwytnych
niekiedy pochodzenie zabytków — o różnym stopniu wiarygodśrodowisk społecznych, pozostawały w różnorakich wzajemnych
ności. Fiński autor wymienionego w nagłówku artykułu propopowiązaniach, podlegały identycznym wpływom zewnętrznym
nuje dość radykalną reinterpretację osobowości i działalności
(polityczna sfera wpływów Welfów, Reformacja), rozwijały wieStefana, polegającą na dostrzeżeniu w nim przede wszystkim
lostronną aktywność literacką, artystyczną i religijną, co prawgorliwego eksponenta moskiewskiego ośrodka politycznego,
da najczęściej nie najwyższego lotu, ale wśród tego dorobku
którego biskupia konsekracja była wadliwa z kanonicznego

