


160 Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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. 
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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. 
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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 


