


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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-


