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słowacji i Republiki Czeskiej aż po 2000 r. Zestawione zostały też władze kościelne (s. 713-741): arcybiskupi i biskupi wiel-
komorawscy, dalej archidiecezji praskiej — arcybiskupi prascy (aż do obecnego arcybiskupa Pragi, kardynała Miloslava 
Vlka), biskupi Litomyśla (od 1344), Litomierzyc (od 1647), Hradca Kralové (od 1659), Czeskich Budziejowic (od 1784) 
i Pilzna (od 1990) — i ołomunieckiej (biskupi i arcybiskupi Ołomuńca, biskupi Brna od 1777 i Ostrawy-Opawy od 1996). 
Pomieszczone zostały też wykazy (sięgające  po 2000 r.): panujących,  a potem przedstawicieli władz państwowych (jak głosi 
tytuł podrozdziału) Europy środkowej, potraktowanej bardzo szeroko, gdyż obok Polski, Austrii i Węgier znajdujemy spisy 
władców frankijskich  i państwa niemieckiego (z władzami NRD włącznie);  podobnie przedstawicieli Kościoła katolickie-
go (s. 783-838) — papieży, a także arcybiskupów i biskupów szeroko rozumianej Europy środkowej (w zasadzie chodzi tu 
o biskupstwa związane  z historią  ziem czeskich i sąsiadujące),  wśród nich z diecezji polskich: Gniezna, Wrocławia i Krako-
wa. Ostatni rozdział pracy (11) to alfabetyczny  spis świętych, świąt  oraz terminów związanych  z chronologią  (s. 839-948). 

Dzieło M. Blahovej budzi uznanie, ale i zazdrość. Próba wydania przez Czechów poprawionej wersji pracy G. Friedri-
cha (która nb. jest, jako reprint, dostępna w czeskich księgarniach) zaowocowała nowym opracowaniem chronologii histo-
rycznej. Niedługo minie 50 lat od wydania Chronologii  polskiej  pod red. Bronisława Włodarskiego (Warszawa 1957). Od 
dawna publikacja ta jest jednym z polskich białych kruków. Czy i polscy historycy otrzymają  choćby reprint swojej chronolo-
gii, a może nawet jej nową  wersję? 

Izabela  Skierska 
Instytut  Historii  PAN 

Poznań 

Marek W a l c z a k, „Alter  Christus".  Studia  nad obrazowaniem świętości  w sztuce średniowiecz-
nej na przykładzie  św. Tomasza  Becketa,  TWiAPN Universitas, Kraków 2001, (Ars Vetus et No-
va, 5), ss. 435,102 il., streszczenie angielskie. 

Historia Tomasza Becketa (ok. 1118-1170), czczonego przez katolików jako męczennika, a uważanego za zdrajcę 
przez anglikanów, wciąż  pełna jest pytań, które przypuszczalnie nigdy nie znajdą  odpowiedzi. Dotyczą  one kwestii tak za-
sadniczych, jak motywy nagłej zmiany zachowań Tomasza — kanclerza Henryka II po konsekracji na arcybiskupa, czy — 
z drugiej strony — przyczyny równie nagłej zmiany postawy króla, pokutującego  po zabójstwie. Rozprawa Marka Walczaka, 
poświęcona obrazowaniu idei naśladowania Chrystusa właśnie na przykładzie Tomasza Becketa, pomija te zagadnienia, 
skupiając  się na artystycznych przejawach wydarzeń wykreowanych przez hagiografię.  Autor przyjął  zatem najwyraźniej, że 
można badać tytułowe „obrazowanie świętości" niezależnie od okoliczności politycznych, w jakich doszło do męczeństwa. 
Może to budzić istotne wątpliwości,  nie jest jednak całkiem bezzasadne, bo tematem pracy jest nie „prawdziwa" historia ży-
cia świętego, lecz sposoby obrazowania jego legendy i uosabianego przezeń wzorca hagiograficznego. 

Tytułowy termin alter  Christus,  jak zastrzega autor we wstępie (s. 9), został zastosowany anachronicznie, bo w źródłach 
najwcześniej określano tak św. Franciszka z Asyżu i to dopiero w XIV w. Bywa on jednak wykorzystywany przez badaczy 
także w odniesieniu do innych świętych1. Wypada też przypomnieć, że ten sam termin odnoszono już wcześniej do cesarzy2. 
Marek Walczak, scharakteryzowawszy we wstępie stan badań nad hagiografią  średniowieczną,  przechodzi w I rozdziale do 
prześledzenia dziejów tytułowego pojęcia (Alter  Christus.  Biblijne i teologiczne  podstawy  pojęcia). Na tak naszkicowanym tle 
przedstawia w II rozdziale kult św. Tomasza Becketa na tle kultów innych angielskich świętych XII i XIII w. (Alter  Christus 
Cantuariensis.  Św. Tomasz  Becket  jako naśladowca  Chrystusa  w tradycji  historiograficznej).  Zwraca tu uwagę m.in. na poli-
tyczne uwarunkowania kultu. Kolejny rozdział (Cantuaria  Sacra.  Christ  Church w Canterbury  jako ośrodek  kultu  św. Toma-
sza Becketa)  wprowadza katedrę w Canterbury jako miejsce czci świętego. Wspomina tu wcześniejsze kulty związane  z koś-
ciołem, próbuje zrekonstruować miejsca i elementy wystroju artystycznego katedry związane  z kultem biskupa i prze-
kształcenia świątyni  po pożarze z 1174 r., a także związane  z tym losy ciała świętego. Autor omawia też rozpowszechnianie 
się cykli hagiograficznych  poświęconych Tomaszowi Becketowi w sztuce europejskiej. Aż dwa rozdziały poświęca otoczeniu 
grobu świętego. Najpierw (Tumba  Sacra.  Geneza kształtu  pierwszego grobu św. Tomasza  Becketa)  rozważa dzieje ciała świę-
tego od kanonizacji w 1173 r. do translacji relikwii w 1220 r., kształt pierwotnego nagrobka, rekonstruowany na podstawie 
analogii europejskich i jego związek  z Grobem Chrystusa. Wątek  ten rozwija w rozdziale następnym (Et  erit sepulchrum eius 
gloriosum...  Grób św. Tomasza  Becketa  jako grób „Drugiego  Chrystusa"),  gdzie również pojawia się obszerny kontekst różno-
rodnych średniowiecznych nawiązań  do Grobu Św. Wreszcie w rozdziale VI (Calicem  salutaris  accipiam et nomen Domini 

1 Np. J. Cannon, Dominic alter  Christus?.  Representations  of  the Founder  in and  after  theArca di  San Domenico, w: Christ  Among the Medieval  Domini-
cans, ed. K. Emery Jr., J. Wawrykow, Notre Dame 1998; J. F. Hamburger, Brother,  Bride  and  alter  Christus:  The  Virginal  Body  of  John  the Evangelist  in 
Medieval  Art, Theology  and  Literature,  w: Text  und  Kultur:  Mittelalterliche  Literatur  1150-1450, Deutsche Forschungsgemeinschaft-Symposium,  hrsg. 
U. Peters u. a., Stuttgart 2001, s. 296-328. 
2 Ostatnio np. J. Strothmann, Christus,  Augustus und  der  mittelalterliche  römische Kaiser  in der  staufischen  Herrschaftstheologie:  Von  der  Parallele  Chri-
stus-Augustus  bei Otto von Freising  zu dem  Kaiser  als 'augustus'  und  'alter  christus'  bei Petrus von Eboli,  „Archiv für  Kulturgeschichte", 84, 2002, 
s. 41-65. 
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invocabo... Chrystologiczne  aspekty  ikonografii  św. Tomasza  Becketa)  daje przegląd  odwołań do życia Chrystusa w kulcie 
i ikonografii  św. Tomasza. Zagadnienia te ukazał również na szerokim tle rozmaitych inspiracji chrystologicznych w przed-
stawieniach i cyklach hagiograficznych  od V w. 

W omawianej książce  „obrazowanie świętości" jest rozpatrywane nie tylko na podstawie cykli narracyjnych, konfronto-
wanych ze źródłami pisanymi. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze okazują  się grób, jego bezpośrednie otoczenie i obrzędy 
związane  z kultem. Autor analizuje nie tylko wizerunki świętego, ale — co bardzo cenne — stara się również zrekonstruo-
wać całą  ikonosferę  powstającą  wokół grobu Becketa. Podstawowa wartość pracy polega zatem na dostrzeżeniu bardzo 
ważnych środków budowania pewnego modelu hagiograficznego,  często pomijanych przez historyków sztuki. Na uboczu 
pozostał natomiast problem wezwań kościołów, nie wiążący  się jednak bezpośrednio ani z budowaniem modelu „drugiego 
Chrystusa", ani z „obrazowaniem świętości". 

Poszczególne przejawy kultu Tomasza Becketa są  w pracy zestawiane z licznymi analogiami i prezentowane na szero-
kim tle historycznym. Już w rozdziale I autor cofa  się w swej refleksji  nad motywem naśladowania Chrystusa do cywilizacji 
grecko-rzymskiej i do Starego Testamentu. Nie negując  użyteczności tej prezentacji (autor buduje tu definicję  kluczowego 
pojęcia, którym posługuje się w pracy), wypada zauważyć, że brakuje równie chyba oczywistego wprowadzenia dotyczącego 
osoby św. Tomasza Becketa. Informacje  biograficzne  są  rozproszone po całej książce  i wplecione w inne wątki  (np. o wzor-
czej roli Pisma Św. w życiu świętego, s. 65). Autor pisze o politycznych uwarunkowaniach kultu, pomijając  jednak okolicz-
ności (a nawet sam przedmiot) sporu biskupa z królem. Osobno, ale dopiero w aneksie zamieszcza opis śmierci Becketa, 
opracowany na podstawie wzmianek źródłowych i współczesnej literatury przedmiotu. Nawiasem mówiąc,  równorzędne po-
traktowanie źródeł i literatury budzi zastrzeżenia. W aneksie należałoby raczej oczekiwać zestawienia wzmianek źródło-
wych, opatrzonych ewentualnym komentarzem krytycznym w przypisach. 

Najcenniejszą  część pracy stanowią  partie poświęcone rekonstrukcji programu pielgrzymkowego wokół grobu święte-
go. Wypada podkreślić, że autor stara się nie tylko odtworzyć wygląd  miejsc, ale i przebieg obrzędów, a następnie cykl nar-
racyjny na witrażach, zapewne wzorcowy dla późniejszej ikonografii  świętego (wszystko zostało zniszczone, gdy w 1538 r. 
Henryk VIII zakazał kultu Becketa). Ośrodkiem programu pielgrzymkowego był grób męczennika, stąd  bardzo rozwinięte 
zostały uwagi na temat kształtu nagrobka (myląco  nazywanego grobem), którego charakterystycznym elementem są  owalne 
otwory na bocznych ściankach. Szerokie tło porównawcze, przedstawiające  różne typy nagrobków — od Italii, przez Galię 
po Wyspy — było potrzebne, jak się okazuje w konkluzji, po to, aby stwierdzić, że forma  nagrobka Becketa nie miała bez-
pośrednich wzorów w nagrobkach innych świętych (s. 153). Źródłem inspiracji był bowiem wygląd  Grobu Chrystusa w Jero-
zolimie, którego przedstawienia pojawiały się w Anglii od trzeciej tercji XII w. 

Konsekwencją  tych uwag jest fundamentalne  pytanie o przyczyny nadania nagrobkowi Tomasza Becketa form  zbliżo-
nych do kształtu Grobu Świętego. Pojawia się ono, aczkolwiek nieco zagubione pośrodku rozdziału V (s. 173). Następnie, 
zamiast odpowiedzi, znajduje się obszerny wywód na temat kultu relikwii, uwagi o Grobie Świętym jako pierwszym marty-
rionie, o różnych formach  i okolicznościach nawiązań  do Grobu w Europie, o dekorowaniu relikwiarzy scenami z życia 
Chrystusa czy wzorowaniu formy  relikwiarzy na Anastasis. W ten sposób autor pokazał, w jakim, bardzo szerokim nurcie 
mieści się nagrobek Becketa, ale wciąż  trudno stąd  wyłowić odpowiedź, jakie okoliczności zadecydowały o wyborze jego 
formy.  Wprawdzie na końcu rozdziału (s. 211) sformułował  tezę, że nagrobek Becketa był wzorowany na Grobie Świętym, 
co miało propagować jego kult jako drugiego Chrystusa, ale właściwie taką  samą  tezą,  może nieco ostrożniej ujętą,  był zam-
knięty rozdział poprzedni (s. 153). 

W stosunku do bardzo obszernie rozważanych kwestii kształtu i treści nagrobka, mało uwagi poświęcono cyklom narra-
cyjnym, a więc temu, co zwykle najbardziej interesowało historyków sztuki zajmujących  się hagiografią.  Cykle hagiograficz-
ne zostały wspomniane najpierw w III rozdziale (s. 108 nn.). Następnie wątek  został zawieszony, by powrócić w rozdziale 
VI, nie zawierającym  jednak systematycznego przeglądu  scen z życia świętego ani typowych i nietypowych cykli narracyj-
nych. Od razu skupiono się na wyborze motywów i rozmaitych rozwiązań  o cechach chrystologicznych. 

Jak zaznaczono, autor unika podejmowania dyskusji w wielu kwestiach, z czego trudno czynić zarzut, równocześnie bo-
wiem wzbogaca kwestionariusz badawczy o kilka zagadnień. Trzeba jednak zauważyć, że nie na wszystkie postawione 
w pracy pytania pada odpowiedź. W II rozdziale jako ważny kontekst dla rodzącego  się kultu Tomasza autor wskazał kult 
dzieci rzekomo zamordowanych przez Żydów, przede wszystkim Williama z Norwich, przedstawianego jako drugiego Chry-
stusa. Trudno jednak się zorientować, czy była bezpośrednia relacja między tymi kultami a kultem Tomasza Becketa. Prze-
cież choćby z obszernego przeglądu  w rozdziale I wiadomo, że kategoria imitatio Christi  jest bardzo pojemna. Autor nato-
miast nie uwypukla tego, co wyróżnia postać i kult św. Tomasza. Owszem, wspomina o upolitycznieniu kultu Becketa 
(s. 71), nie sposób jednak nie zauważyć, że bardzo wiele kultów było wykorzystywanych do rozmaitych celów politycznych, 
czego świadomość ma również autor. Zastanawiające,  że w pracy, gdzie tak obszernie omówiono kult Williama z Norwich, 
związki  kultu św. Tomasza z kultem św. Stanisława ze Szczepanowa, uznane wprawdzie za niewątpliwe,  zostały zaledwie kil-
kakrotnie wspomniane, głównie w przypisach (s. 68, 71, 86)3. Nie pojawia się też pytanie o znaczenie recepcji reform  grego-

3 Do zacytowanej przez autora literatury warto dodać artykuł W. Schenka (Zagadnienie  zależności kultu  św. Stanisława  biskupa od  kultu  św. Tomasza 
Kantuaryjskiego  w świetle śląskich  rękopisów liturgicznych,  „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 4, 1957, z. 1, s. 73-85); wbrew temu, co pisze autor 
(s. 86), kult św. Stanisława doczekał się monografii,  jakkolwiek jest to opracowanie z zakresu etnologii (J. Kurek, Eucharystia,  biskup i król.  Kult 
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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. 

Grażyna Jurkowlaniec 
Uniwersytet  Warszawski 
Instytut  Historii  Sztuki 

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. 


