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Jerzy K a l i s z u k , Mędrcy  ze Wschodu.  Legenda  i kult  Trzech  Króli  w średniowiecznej  Polsce, 
Towarzystwo Naukowe Warszawskie, EFEKT Władysław Skrzypczak, Warszawa 2005, 
ss. 332. 

W nieprzebranym bogactwie ideowym i treściowym średniowiecznej hagiografii  różnie bywały rozłożone akcenty. Wy-
stępują  również utwory o charakterze mieszanym, w których wątek  hagiograficzny  został niejako przyćmiony przez inne. 
Jest rzeczą  naturalną,  że największym zainteresowaniem uczonych cieszą  się utwory dotyczące  „swoich", najlepiej — rodzi-
mych świętych (w Polsce zwłaszcza Wojciecha, Stanisława i Jadwigi Śląskiej),  szczególnie te, których autorom zależało na 
rzeczowym przedstawieniu historycznego tła życia Świętego. Nie wyczerpuje to jednak przydatności badawczej hagiografii, 
łącznie  z jej nurtami obocznymi czy pograniczami. Byli święci (bądź  za świętych uważani) „bliscy", często o lokalnym zna-
czeniu i „dalecy", wśród nich ci czczeni w całym świecie przynajmniej łacińskiego chrześcijaństwa, lub na znacznych jego 
obszarach. Na szczególne zainteresowanie historyków mentalności, zwłaszcza zaś kształtowania się wyobrażeń i wiedzy lu-
dzi średniowiecza o dalekich krajach i ludach, a ogólniej rzecz ujmując  — skierowanej docześnie curiositas, zasługuje pi-
śmiennictwo dotyczące  świętych, nawet odległych w czasie i przestrzeni, którym rzeczywiste losy czy częściej tradycja przy-
pisały pochodzenie czy kontakt z mało bądź  w ogóle praktycznie nie znanymi częściami świata1. Okolicznością  sprzyjającą 
zainteresowaniom było istnienie i funkcjonowanie  znanych sanktuariów poświęconych danemu świętemu, do których ciąg-
nęli pielgrzymi, siłą  rzeczy zainteresowani postaciami patronów. Jeżeli chodzi o Polskę, warto wymienić jako przykłady tego 
rodzaju kultów św. Floriana i Michała Archanioła2, przede wszystkim zaś dopiero niedawno gruntowniej zbadany na na-
szym gruncie kult św. Jakuba Większego i pielgrzymek do hiszpańskiej Composteli3. 

Wiadomo, jaką  rolę w tradycji chrześcijańskiej odgrywali Magowie ze Wschodu z Ewangelii św. Mateusza (2,1-12), 
przybywający  do Betlejem w celu złożenia pokłonu i darów Nowonarodzonemu. Jako jedyna wiadomość o tym wydarzeniu 
w kanonie Pisma Świętego, pozostawiająca  wiele interesujących  chrześcijanina spraw niedopowiedzianych (ilu ich było?, ja-
kie mieli imiona?, skąd  przybyli?, jakie były ich późniejsze losy?), stanowiła ciągłą  pokusę uzupełniania. Nie oparli się jej 
nawet Ojcowie Kościoła, a w ciągu  wieków rozmaitymi nurtami i wątkami  bujnie rozwijała się, poczynając  od apokryfów  po 
komentarze i pisma największych ortodoksyjnych autorów kościelnych, tradycja, która stopniowo „ustaliła" liczbę Magów 
na trzech, nadała im znane powszechnie imiona, z magów uczyniła królów, przydzieliła im wielkie krainy na Wschodzie, po-
wiązała  z dziejami ich nawrócenia, a w nieznanym bliżej czasie uznała za świętych, mimo braku jakichkolwiek śladów ofi-
cjalnej kanonizacji. Wydarzeniem o podstawowym znaczeniu dla dalszych dziejów kultu było przeniesienie szczątków, 
uznanych za relikwie Trzech Króli, z Mediolanu do Kolonii w 1164 r. Nieco później Kolonia stała się i jest do dzisiaj głów-
nym centrum ich kultu. 

Jerzy Kaliszuk postanowił wypełnić lukę badawczą  poprzez możliwie wszechstronne zbadanie kultu Trzech Króli 
w Polsce. Dotąd  dysponowaliśmy w tej dziedzinie, nie licząc  wydawnictw encyklopedycznych i ogólnych, jedynie opracowa-
niami pewnych fragmentów  tego zagadnienia, dotyczących  ikonografii  oraz szesnastowiecznej polskiej adaptacji utworu Ja-
na z Hildesheimu z XIV w.4, od niedawna także kilkoma artykułami J. Kaliszuka, zapowiadającymi  monografię,  bądź  roz-

1 Bardziej znane przykłady to postacie i piśmiennictwo dotyczące  św. Brendana (zob.: Żegluga  św. Brendana  opata [Navigatio  Sancti  Brendani  abba-
tis], przekł. I. Lewandowski, oprac. J. Strzelczyk, Poznań 1992) na skrajnym zachodzie i Św. Tomasza Apostoła (zob. Dzieje św. Tomasza  Apostoła, 
przekł. i oprac. L. Rzymowska [Księgi  osobliwe, 2], Wrocław 2002) na skrajnym wschodzie ówczesnego świata. Odrębnym, choć z problematyką 
Trzech Króli powiązanym  problemem w zakresie legendarnych wątków  w poznawaniu Wschodu jest apokryficzny  „List króla-kapłana Jana" z II po-
łowy XII w., którym ostatnio zainteresowała się także nauka polska. Zob.: J. Kowalski, Pałac prezbitera  Jana:  znaczenie i pochodzenie  tematu budowli 
centralnej  w średniowiecznej  literaturze  francuskiej,  w: Ziemia  Święta  w rzeczywistości  i legendzie  średniowiecza.  Materiały  XVI  Seminarium Mediewistycz-
nego 1995, Poznań 1996, s. 52-58; tenże, Wizerunki  architektury  w „Liścieprezbitera  Jana".  Tradycja  literacka  a rzeczywistość architektoniczna,  „Artium 
Quaestiones" 9, 1998, s. 5-52; tenże, Rymowane zamki.  Tematy  architektoniczne  w literaturze  starofrancuskiej  drugiej  połowy XII  w., Warszawa 2001, 
s. 99-138; J. Soszyński, List Księdza  Jana  i jego średniowieczne  przekazy  rękopiśmienne  w zbiorach polskich,  w: Z  badań  nad  polskimi  księgozbiorami  hi-
storycznymi. Studia  i materiały  20, 2002, s. 7-15. O związkach  obu tradycji: B. Hamilton, Prester  John  and  the Three  Kings  of  Cologne,  w: Studies  in Me-
dieval  History  presented  to R. H.  C. Davis, ed. H. Mayr-Harting, R. I. Moore, London 1985, s. 177-191, II wyd. w: Prester  John,  the Mongols  and  the 
Ten  Lost Tribes,  ed. Ch. F. Beckingham, B. Hamilton, Aldershot (Hampsh.) — Brookfield,  Vermont 1996, s. 171-185. Za kolejne pocieszające  przy-
kłady wzrostu w Polsce zainteresowania tą  dziedziną  dociekań mediewistycznych wolno uznać książkę  Marzeny Głodek, Utopia  Europy zjednoczonej. 
Życie  i idee  Filipa  de  Mézières  (1327-1405),  Słupsk 1997, jej edycję polskiego tłumaczenia dzieła Jeana de Joinville'a, Czyny Ludwika  Świętego  króla 
Francji,  Warszawa 2002, artykuły J. Kaliszuka, Recepcja „Podróży"  Johna  Mandeville'a  w Polsce późnego średniowiecza  i u progu czasów nowożytnych, 
Przegl. Hist. 89, 1998, 3, s. 343-359 i J. Pysiaka, Wyprawa  Karola  Wielkiego  do  Jerozolimy  we francuskiej  tradycji  historiograficznej  XI-XIII  w., Przegl. 
Hum. 49, 2005,1, s. 131-138 (oraz nieco wcześniejsze prace tego autora dotyczące  kultu Korony Cierniowej w średniowiecznej Francji). 
2 K. Dobrowolski, Dzieje kultu  św. Florjana  w Polsce do  połowy XVI  w., Warszawa 1924; J. Kłoczowski, Kult  św. Michała  Archanioła  w Polsce średnio-
wiecznej, „Zeszyty Naukowe KUL" 14,1971,4, s. 19-28. 
3 Zob.: Kult  św. Jakuba  Większego  Apostoła  w Europie Środkowo-Wschodniej,  red. R. Knapiński, Lublin 2002. 
4 T. Dobrzeniecki, Gotycka  płaskorzeźba  ze sceną Pokłonu  Trzech  Króli  — odnaleziony  pierwowzór znanych od  dawna  jego kopii.  Analiza stylistyczna 
i ikonograficzna,  „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie" 23, 1979, s. 117-208; J. Miziołek, Biskup i Magowie.  W  sprawie Hołdu  Trzech  Króli 
w kaplicy  Tomickiego,  w: Katedra  krakowska  w czasach nowożytnych (XVI-XVII  w.), Kraków 1999, s. 33-47; H. Kowalewicz, Historia  o Trzech  Królach 
i Pieśń przed  wojną z Turkami.  Dwa zabytkipolsko-łacińskiejpoezji  średniowiecznej,  „Pamiętnik Literacki" 51,1960, 3, s. 261-272 (z edycją);  tenże, Hi-
storia Trium  Regum Jana  z Hildesheimu,  w: Studia  z dziejów  geografii  i kartografii,  red. J. Babicz, Wrocław 1973, s. 289-294; M. Adamczyk, Biblij-
no-apokryficzne  narracje w literaturze  staropolskiej  do  końca XVI  w., Poznań 1980; eadem, Historia  Trzech  Króli  w kręgu  narracyjnej literatury  apokryficz-
nej, w: Studia  historyczno-językowe,  1.1, red. M. Kucała, Z. Krążyńska,  Kraków 1994, s. 141-148. Tekst „polskiej" Historii  Trzech  Króli  w: Cały  świat nie 
pomieściłby ksiąg.  Staropolskie  opowieści i przekazy  apokryficzne,  wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, wstęp M. Adamczyk, Warszawa-Poznań 1996, 
s. 213-231. Zob. także: M. Piacentini, Z  Kolonii  do  Moskwy:  o pewnej wędrówce  Trzech  Króli  między  XIV  a XVI  w., „Rocznik Towarzystwa Literackie-
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szerzającymi  pewne wątki  w niej pominięte lub potraktowane skrótowo5. Do nich należy problematyka geo- i etnograficz-
na (oczywiście, w rozumieniu średniowiecznym) tradycji o Magach-Królach, której autor zamierza poświęcić odrębne 
opracowanie. 

Książka  stanowi skróconą  wersję rozprawy doktorskiej (UW 2003, promotor: Edward Potkowski) i składa się, nie li-
cząc  Wstępu (w którym przedstawione zostało piśmiennictwo, ogólne i polskie, dotyczące  kultu Trzech Króli i dzieła Jana 
z Hildesheimu), Zakończenia, aneksów, bibliografii  i dwóch streszczeń obcojęzycznych (angielskiego i niemieckiego), 
z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich poświęcona została tradycji i kultowi Trzech Króli w literaturze chrześcijań-
skiej do połowy XIV w., tzn. do powstania najbardziej popularnego wykwitu tej literatury — Historia  trium regum karmelity 
Jana z Hildesheimu6 (rozdział 1). Na podstawie samodzielnego studium odnośnych źródeł oraz obszernej wielojęzycznej li-
teratury przedmiotu, autor przedstawia rozwój tradycji od czasów patrystycznych po rok 1164, czyli do wspomnianej trans-
lacji do Kolonii, przedsięwziętej przez arcybiskupa Rainalda z Dassel, zwracając  uwagę na kształtowanie się poszczegól-
nych elementów tradycji. Autor dokładnie zanalizował okoliczności translacji i intencje translatorów, rozpatrując  wydarze-
nie na tle imperialnej polityki Fryderyka I i ambicji arcybiskupstwa kolońskiego (rychła, w 1165 r., kanonizacja Karola 
Wielkiego), zarazem jednak dostrzegając  niewielkie początkowo  zainteresowanie cesarza inicjatywą  swego kanclerza. 
W całej zaś tradycji Kaliszuk odnajduje dwa główne nurty: tradycyjny, pozostający  w kręgu inspiracji biblijnej, i nowy, 
związany  z relikwiami w Kolonii. Rozdział 2 przedstawia postać i (ciągle  niezbyt dobrze rozpoznane, także z racji niezado-
walającego  stanu publikacji) dzieło Jana z Hildesheimu (1310/1320-1375), treść dzieła Historia  trium regum (s. 50 nn.) i je-
go źródła literackie (s. 60 nn.), po czym szczegółowo prezentuje nieoczekiwanie znaczną  liczbę przekazów rękopismiennych 
tego dzieła ujawnionych w polskich bibliotekach (s. 70-109), bądź  o których mamy jakieś wiadomości z innych bibliotek7, 
lub które zostały zniszczone, wreszcie przekazów w inkunabułach. Okazuje się, że na ziemiach polskich znane są  w tej chwi-
li 22 rękopisy z łacińskim tekstem Historii  (kwerenda Ugo Monnereta de Villarda, 1952, daleka od wyczerpania materiału, 
przyniosła wiadomości o 60 przekazach w skali ogólnej), z czego największa liczba (10) przypada na Wrocław, za którym 
idą  Gdańsk (4), Kraków (3) i po jednym przekazie w Częstochowie, Przemyślu, Szczecinie i Warszawie. Tylko jeden z ko-
deksów gdańskich pochodzi z XIV w., pozostałe pochodzą  z XV bądź  początku  XVI w. Cztery dalsze rękopisy pochodzące 
z Polski znajdują  się w Szwecji, Rosji, Ukrainie i Watykanie, dwa (Cieszyn i Warszawa) zaginęły w czasach II wojny świato-
wej. W trzech kolejnych rękopisach zachowały się tłumaczenia na język niemiecki (2) i polski (1). Przekazów w inkunabu-
łach doliczył się autor 7. 

Czwartym rozdziałem I części monografii  jest oparta na metodzie taksonomii numerycznej próba określenia zależności 
między „polskimi" kopiami Historia  trium regum. W tekście głównym (s. 114-119) autor przedstawił problemy i założenia 
metodyczne postępowania oraz tabele i uzyskane rezultaty, natomiast dokumentację wywodu umieścił w aneksach na koń-
cu pracy. Aneks 1. (s. 233-276) to zestawienie 205 „cech i wariantów" występujących  w wyodrębnionych przez autora po-
szczególnych rękopisach czy grupach rękopisów, aneksy 2. (s. 277-282) i 3. (s. 283-295) przedstawiają  te dane w postaci ta-
belarycznej. Ocenę wartości tych niewątpliwie  pracochłonnych dociekań i wyliczeń wolałbym pozostawić osobie bardziej 
kompetentnej. Ostatnim 5 rozdziałem I części jest instruktywne podsumowanie „rękopiśmienniczej" partii z interesującymi 
obserwacjami dotyczącymi  środowisk zainteresowanych dziełem Jana z Hildesheimu, dziełem szczególnym, nie dającym  się 
jednoznacznie sklasyfikować,  co prawdopodobnie było nie najmniej ważną  przyczyną  jego popularności. ,Historia  trium re-
gum [...] traktowana była jako dzieło hagiograficzne,  apokryficzne  i geograficzne.  Była lekturą  pobożną,  ale również i «ro-
mansem» o tajemniczych, a jednocześnie tak bliskich władcach Orientu [...]. Utwór [...] zawdzięczał swoją  popularność 
w średniowieczu przede wszystkim dygresjom. Może właśnie ten dygresyjny charakter dzieła był przyczyną  późniejszego za-
pomnienia" (s. 125). 

Recepcja dzieła Jana z Hildesheimu i kult religijny Trzech Króli były, rzecz jasna, ze sobą  powiązane  i nawzajem się 
wzmacniały, choć przynajmniej w stosunkach polskich, jak wykazuje autor, trudno dopatrzeć się prostej zależności, jako że 
największą  popularność kult Trzech Króli w Polsce uzyskał w czasach nowożytnych, gdy dzieło Jana z Hildesheimu (podo-
bniejak na Zachodzie) popadło w niemal zupełne zapomnienie i nie było wydawane drukiem aż do XIX w. Na tyle, na ile 
to umożliwiał nierówny stan badań, w znacznym stopniu na podstawie własnych badań i analiz, J. Kaliszuk w II części swej 
monografii  przedstawił dzieje tego kultu na ziemiach polskich. Poddane analizie przejawy kultu to: pielgrzymki i relikwie, 
wezwania kościołów, kaplic i altarii (a także Ławy Trzech Króli w Dworze Artusa w Gdańsku), antroponimii (znaczna prze-
waga liczebna imienia Kas[c]per nad Melchiorem i Baltazarem), poezja i dzieła literackie (poza omówionym w I części pol-
skim przekładem Historia  trium regum Jana z Hildesheimu, powstałym w 1544 r., Warszawa, BN III 3040), motywy Trzech 
Króli (głównie, rzecz jasna, w scenie Hołdu) w ikonografii  (na tle europejskim), kalendarze i daty, wreszcie — obrzędy 
i zwyczaje ludowe związane  ze świętem Trzech Króli (Epifanii):  dramaty liturgiczne, jasełka, kolęda, zwyczaje i przysłowia. 

go im. A. Mickiewicza" 32, 1997, s. 19-35 (także wersja włoska). Kilka utworów apokryficznych,  różnej proweniencji, dotyczących  problematyki 
Trzech Króli wydał w polskich tłumaczeniach Marek Starowieyski w: Apokryfy  Nowego  Testamentu,  1.1: Ewangelie  apokryficzne,  cz. 1-2, Lublin 1980. 
5 J. Kaliszuk, Kult  Trzech  Króli  w Polsce późnego średniowiecza,  ABMK 72, 1999, s. 445-460; Kult  Trzech  Króli  w miastach Królestwa  Polskiego 
w XV  w., w: Ecclesia et civitas. Kościół  i życie religijne  w mieście średniowiecznym,  red. H. Manikowska, H. Zaremska, Warszawa 2002, s.433-438; Trzej 
Królowie  a ideologia  władzy  w średniowieczu  — wybrane problemy,  w: Monarchia  w średniowieczu.  Władza  nad  ludźmi,  władza  nad  terytorium.  Studia 
ofiarowane  prof.  H.  Samsonowiczowi,  red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak,  M. R. Pauk, Warszawa-Kraków 2002, s.351-371; Wschód  w dziele  Jana 
z Hildesheimu  Historia  trium regum, Przegl. Hum. 48, 2004, s. 9-26. 
6 Nie wiem, dlaczego autor konsekwentnie nie odmienia nazwy miejscowej Hildesheim. 
7 Te musiały pozostać poza zakresem analizy Kaliszuka. 
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Z braku lub szczupłości przekazów średniowiecznych autor w niektórych partiach oparł się na źródłach nowożytnych, kiedy 
to nie tylko ogólny przyrost ilościowy źródeł, ale także sam fakt  wzrostu popularności tradycji o Trzech Królach sprawił po-
prawę sytuacji źródłowej, a w odniesieniu do dwóch ostatnich stuleci — także etnograficznych.  Okazuje się, że aż do drugiej 
połowy XIV w. brak świadectw dotyczących  kultu Trzech Króli w Polsce, nie licząc  przygodnego zapewne znaleziska koloń-
skiej plakietki pielgrzymiej z przełomu XII/XIII w. z Wrocławia. Nie można bowiem za takie uznać przedstawień ikonogra-
ficznych  Hołdu Trzech Króli, gdyż te występowały niesamoistnie, lecz w ramach tradycji o Narodzeniu Dzieciątka. 

W podsumowaniu cz. II (s. 225 nn.) autor stawia sobie m.in. pytanie o rolę Niemców i wpływów niemieckich w rozwoju 
kultu Trzech Króli w Polsce. Jest on, co prawda, ewidentny, choćby sądząc  na podstawie proweniencji i rozmieszczenia rę-
kopisów Historii  i innych pomniejszych zabytków pokrewnych tematycznie, według wszelkiego prawdopodobieństwa główny 
kierunek recepcji miał charakter hanzeatycki, ale wyodrębniają  się także (choć niezbyt wyraziście) niektóre ośrodki polskie, 
nie tylko Kraków. Interesujące  są  spostrzeżenia Kaliszuka co do zasadniczego braku zainteresowania Kazimierza Jagielloń-
czyka omawianym kultem, choć historycy sztuki ujawnili ewenualnośc tworzenia w tym czasie kryptoportretów Władysława 
Jagiełły w postaciach magów-królów, w czym być może dostrzec można wpływy (przez Elżbietę Rakuszankę?) niemieckie, 
jako że m.in. u Habsburgów występowały wyraźniejsze tendencje do politycznego zdyskontowania tradycji o trzech Królach. 
Natomiast wyraźne przesłanki pozwalają  przyjąć,  że Zygmunt Stary (i biskup Piotr Tomicki) walnie przyczynili się do 
wzmocnienia i upowszechnienia kultu Trzech Króli w Polsce. „W XVI-XVII w. kult Trzech Króli stał się trwałym elemen-
tem kultury religijnej społeczeństwa polskiego" (s. 231). Jego przejawy są  widoczne, acz w różnym, częściowo zapewne 
w zależności od zachowanej podstawy źródłowej, stopniu, w różnych kręgach polskiego społeczeństwa, najwyraźniejsze 
w kręgu mieszczańskim. Stopniowo postacie Trzech Króli w świadomości społeczeństwa polskiego ulegały swoistej orienta-
lizacji. „Orientalizacja motywu Mędrców spowodowała przemianę stosunku wiernych do tych świętych. W kulturze polskiej 
Trzej Królowie, postrzegani w oderwaniu od ich materialnych szczątków,  stopniowo przestawali pełnić rolę samodzielnych 
świętych — patronów podróżnych. Stali się oni egzotycznym akcentem świąt  Bożego Narodzenia" (s. 231-232). 

Strony 297-317 książki  Kaliszuka zajęła bibliografia  źródeł (rękopiśmiennych i drukowanych) oraz literatury przed-
miotu. Postawione sobie zadanie autor wykonał z powodzeniem. Wprawdzie temat z natury rzeczy jest podatny na uzu-
pełnienia, a osiągnięte  wyniki może także na modyfikacje,  ale solidność kwerendy i wielostronność analizy zapewniają  oma-
wianej monografii,  jak sądzę,  trwałe miejsce w polskim piśmiennictwie historycznym, spoglądając  zaś z perspektywy euro-
pejskiej — wypełnia ona niemal zupełną  dotąd  lukę w badaniach nad kultem Trzech Króli w ogóle. 

Jerzy  Strzelczyk 
Uniwersytet  im. Adama  Mickiewicza 

Instytut  Historii 

Ks. Marian S z a b l e w s k i CR, Msza  bez ludu.  Znak  jedności  czy podziału?  Rozwój historycz-
no-teologiczny,  Unum, Kraków 2004, ss. 238. 

Książka  jest rozprawą  doktorską,  obronioną  przez ks. Szablewskiego ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Na-
szego Jezusa Chrystusa w 1977 roku na rzymskim Anselmianum. 

Teologiczna tematyka rozprawy została głęboko osadzona w historycznych źródłach kościelnych. Całość pracy obejmu-
je czasy od IV do XVI w. i podzielona została na cztery główne rozdziały. 

Rozdział I nosi tytuł: Powstanie mszy prywatnej. Poprzez analizę wczesnośredniowiecznych tekstów i świadectw o litur-
gii mszy, autor ukazał genezę mszy prywatnej. Istotę narodzin zjawiska mszy bez udziału ludu stanowiły dwa nasilające  się 
już od VI w. zjawiska. Pierwszym z nich było stopniowe zmniejszanie się uczestnictwa wiernych we mszy świętej. Specyfika-
cja posług i stopni służby ołtarza oraz coraz bardziej niezrozumiały język sprawowanej liturgii, wreszcie rezygnacja z przyj-
mowania komunii były czynnikami, które powstrzymywały wiernych od pełnego udziału i przeżywania sakramentu euchary-
stii. Drugim ważnym elementem wypływającym  od stanu duchownego była rosnąca  liczba klasztorów, zakonników i du-
chownych, których ku celebrze skłaniała zarówno osobista pobożność, jak również możliwość zarobienia stypendium mszal-
nego. Autor poprzez analizę tradycji rzymskiej, karolińskiej i benedyktyńskiej nakreślił kierunki rozchodzenia się fali  zjawi-
ska mszy prywatnej z Rzymu na Akwizgran i dwór cesarski oraz na macierzysty klasztor europejskiego monastycyzmu — 
Monte Cassino. 

Punktem wyjścia rozdziału II zatytułowanego: Analiza dokumentów  kościelnych  dotyczących  mszy bez ludu  od  IX  do 
XVI  wieku  jest zasadniczo przeplatająca  się przez całość pracy kwestia nomenklatury. Czy missa privata to to samo co msza 
bez ludu? Zasadniczo nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi na tę kwestię, choć autor próbuje odpowiedzieć bardzo 
rzetelnie na to ważne pytanie, biorąc  pod uwagę ryt, miejsce i czas sprawowania mszy. W toku analizy kościelnych źródeł li-
turgicznych autor kreśli historię terminu missa privata, podaje jego rozumienie oraz przedstawia funkcjonowanie  w kontek-
ście rozwoju mszału rzymskiego. Poruszona została również kwestia liturgicznej asysty podczas tego rodzaju obrzędu. Naj-
ważniejsze jednak pozostają  kwestie czysto spekulatywne, decydujące  o tym, czy dana msza jest mszą  prywatną.  Przesądzają 
o sprawie wymienione już aspekty czasu i miejsca, a przede wszystkim sprawa prywatnej intencji kapłana. Czasy pełnego 


