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mi Świętej, co na badaniu obecności w Kronice poszczególnych 
wątków  ideologii krzyżowej. Tak przeprowadzona analiza poka-
zuje, że podstawowe składniki ideologii krucjat żyły własnym 
życiem, także w oderwaniu od znanych dzisiejszym badaczom 
tekstów źródłowych i stanowiły część formacji  intelektualnej 
i systemu wartości ludzi wykształconych żyjących  na przełomie 
XIII i XIV w. Spośród różnorodnych i zmieniających  się w cią-
gu kilku wieków funkcjonowania  pojęcia „świętej wojny" ele-
mentów ideologii krucjatowej Autor uznał za jej wyznaczni-
ki takie sprawy jak świadomość wypełniania przez krzyżowców 
boskiej misji, charakterystyczne dla ruchu krucjatowego formy 
religijności i przysługujące  wojownikom za wiarę odpusty. 

Z badań Autora wynika, że elementy ideologii krucjatowej 
były obecne już w źródłach krzyżackich, z których korzystał Piotr 
z Dusburga. Cenne jest zwrócenie uwagi na wymowę ideolo-
giczną  dokumentów krzyżackich znanych kronikarzowi. Jednak 
dopiero Piotr z Dusburga stworzył spójny obraz Zakonu Krzy-
żackiego jako otoczonej Bożą  opieką  wspólnoty walczącej  za 
wiarę. Wizja kronikarza zakonnego nie była zapożyczeniem z żad-
nego z dzieł kronikarzy krucjatowych, ale czerpała z tego same-
go zasobu pojęć. Okoliczność, iż poszczególne składniki ideolo-
gii krucjatowej sięgały korzeniami Starego Testamentu i myśli 
wczesnochrześcijańskiej, sprawiała, że dziejopis zakonny, podo-
bnie jak autorzy opisujący  krucjaty w Ziemi Świętej, nawiązy-
wał do tych samych motywów biblijnych czy wczesnochrześci-
jańskich (np. Machabeusze czy cudowne pojawianie się znaku 
krzyża). Idąc  za ustaleniami Marzeny Pollakówny, Autor po-
strzega dzieło Dusburga w kontekście różnorodnych działań re-
formatorskich  wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Uznanie 
kroniki za dzieło przemyślane i celowe inspiruje pytanie o adre-
sata, dla jakiego było ono przeznaczone. Nie rozstrzygając  tej 
kwestii definitywnie,  J. Trupinda wskazuje zarówno na przydat-
ność propagandową  tego dzieła w polemikach politycznych pro-
wadzonych przez państwo zakonne z jego adwersarzami, jak 
i na prawdopodobieństwo wykorzystania go dla kształtowania 
postaw braci, zwłaszcza dzięki sporządzonemu  wkrótce prze-
kładowi niemieckiemu. 

Praca J. Trupindy, wykazująca  dojrzałość ideologii krucja-
towej w kronice Piotra z Dusburga pobudza do dalszych badań 
nad obecnością  ideologii krucjatowej w innych, pisanych i iko-
nograficznych,  zabytkach krzyżackich. 

M.  S. 

Ryszard Skrzyn iarz , Zbiory  kazań w polskich 
księgozbiorach  okresu średniowiecza,  „Archiwa, Bib-
lioteki i Muzea Kościelne" 70, 1998, s. 247-260, Zu-
sammenfassung. 

R. Skrzyniarz na podstawie dotychczasowych badań zesta-
wił dane na temat rękopisów zawierających  materiały kazno-
dziejskie, znajdujących  się w średniowieczu w księgozbiorach na 
ziemiach polskich (przy czym zostały też uwzględnione niektó-
re biblioteki późnośredniowiecznego Śląska,  co w kontekście sfor-
mułowania tytułu uznać należy za problematyczne). Zaprezen-
towane informacje  odnoszą  się przede wszystkim do bibliotek 
kościelnych i klasztornych oraz księgozbiorów profesorów  Aka-
demii Krakowskiej. Dokładniej zostały przedstawione materia-
ły kaznodziejskie z bibliotek: kapituły krakowskiej, katedr 
w Krakowie i Gnieźnie, klasztorów benedyktynów na Łysej Gó-

rze, bożogrobców w Miechowie i dominikanów we Wrocławiu. 
Autor stwierdził szczególną  popularność kazań i homilii patry-
stycznych, a także dzieł Jakuba de Voragine, Peregryna z Opola 
i Konrada Waldhausena. Mimo ciekawych wyników uzyskanych 
przez R. Skrzyniarza, podkreślić należy ich fragmentaryczny 
charakter: Autor odwołuje się wyjątkowo  do średniowiecznych 
bądź  nowożytnych inwentarzy rękopisów, natomiast przede 
wszystkim korzysta z ustaleń literatury przedmiotu (jednak bez 
np. prac A. Brücknern), które ciągle  są  dalekie od kompletno-
ści; tylko wybiórczo uwzględnia zbiory zachowanych rękopisów 
średniowiecznych. Interesująca  byłaby też próba odpowiedzi na 
pytanie (z odwołaniem zwłaszcza do repertoriów J. B. Schneye-
ra), jak polska i śląska  spuścizna kaznodziejska sytuuje się na 
tle europejskim. Przegląd  zbiorów kazań opracowany przez R. 
Skrzyniarza należy więc potraktować jako ważny punkt wyjścia 
do dalszych studiów nad materiałami kaznodziejskimi. 

W.M. 

Wacława Sze l ińska , Ślązacy  w Uniwersytecie  Kra-
kowskim w XV  i XVI  wieku w świetle  ich książek  i księ-
gozbiorów,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kato-
wice 1997, ss. 51, 5. 

Uniwersytet Krakowski był w XV i XVI w. najczęściej wy-
bieranym przez Ślązaków  miejscem studiów. W latach 1400-
-1525 studiowało tu ok. 3500 osób ze Śląska,  tj. 14% wszystkich 
ówczesnych studentów krakowskich. Znaczna była też liczba 
profesorów-Ślązaków.  Problem ich obecności w Krakowie zo-
stał ukazany przez pryzmat zachowanych księgozbiorów. W. Sze-
lińska, która tą  pracą  nawiązała  do swoich wcześniejszych stu-
diów (Biblioteki  profesorów  Uniwersytetu  Krakowskiego  w XV 
i początkach  XXVI  wieku,  Wrocław 1966), wykorzystała zasoby 
bibliotek Jagiellońskiej w Krakowie, Uniwersyteckiej i Ossoli-
neum we Wrocławiu (przede wszystkim rękopisy i inkunabuły 
oraz krakowskie archiwalia uniwersyteckie). Na tej podstawie 
wyodrębniła grupę ok. 90 Ślązaków  (do pracy został dołączony 
ich wykaz w układzie chronologicznym), którzy byli właściciela-
mi ksiąg  albo kopistami rękopisów. 

Największy księgozbiór należał do Jana Sommerfelda  Star-
szego (ok. 250 dzieł), jako właściciele pokaźniejszych bibliotek 
wyróżnili się też Marcin Biem z Olkusza (ok. 150 ksiąg),  Michał 
Falkener z Wrocławia (ok. 90 ksiąg).  Wśród innych Ślązaków, 
których związek  z uczelnią  krakowską  odzwierciedlił się w księ-
gozbiorach, warto wspomnieć Wawrzyńca z Raciborza, Franci-
szka Krzyżowica, Mikołaja Tempelfelda  z Brzegu, Jana Isnera 
czy Jana Szelinga z Głogowa. Interesujące  są  spostrzeżenia Au-
torki dotyczące  cyrkulacji niektórych ksiąg  w zamkniętym gro-
nie śląskich  właścicieli, co jej zdaniem świadczy o istnieniu sil-
nych więzów solidarności grupowej wśród Ślązaków  aktywnych 
w krakowskim środowisku akademickim. Zachowane informac-
je na temat księgozbiorów bądź  same księgozbiory pozwoli-
ły Autorce na dokonanie przeglądu  ich zawartości treściowej, 
dzięki czemu czytelniejsze stają  się zainteresowania poszczegól-
nych właścicieli. 

W.  M. 


