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przedmiotem analizy w omawianym artykule. Badacz podjął 
analizę tego fragmentu opierając się na De inventione Cicerona 
i Institutio Oratoria Kwintyliana. Pod tym kątem przeprowadził 
analizę obu mów zawartych w opisie procesu Zbigniewa, tj. 
oskarżenia i obrony. Autor analizuje stanowisko oskarżyciela 
Zbigniewa, wskazując na rolę pojęcia wrodzonej natury ludz
kiej w jego argumentacji. Według tego poglądu urodzenie mia
łoby decydować o losie człowieka. Jednocześnie jednak nie do
strzega, jak się zdaje, że stanowisko to nie jest tożsame z autor
skim. Forma dialogu pozwalała Wincentemu na komplikowa
nie analiz. W tym kontekście ważne byłoby podjęcie analizy 
pomysłów Wincentego w odniesieniu do dzieł Piotra Kantora 
ijego szkoły.

Podobnie przy analizie mowy obrończej Zbigniewa należy 
zwrócić uwagę na słabość stosowanej przez oskarżonego argu
mentacji, która odsyła do samej sprawy z pominięciem spra
wcy. Fragment Rem, patres conscripti, spectandum est non ho
minem (s. 80 wyd. M. Plezi) został przejęty z A d C. Herennium 
de ratione dicendi. Jest to o tyle ważne, że ten rodzaj argumen
tacji rezerwuje się dla spraw, które zawierają w sobie turpitudi
nem , czyli są kompromitujące dla oskarżonego, nawet przed 
samym procesem. Taka sytuacja była analizowana przez teore
tyków retoryki i wypracowano tu pewne rozwiązania, dla wy
brnięcia z kłopotu. Cytat z tekstu do Herenniusza odpowiada, 
jak sądzę, rękopisowi paryskiemu z XII w. oznaczonemu ja
ko Π (w wyd. F. Marksa, o czym pisałem w niepublikowa
nej rozprawie doktorskiej). Cytat ze znanego retorycznego po
dręcznika miał zapewne sygnalizować wykształconym odbior
com słabość pozycji Zbigniewa.

Zenonowi Kałuży chodzi tu zapewne o coś innego. Wyko
rzystuje bowiem opis sprawy Zbigniewa do zbadania zaplecza 
technicznego Wincentego. Wynik jest bardzo interesujący. Po
za stwierdzeniem szerszej niż dotychczas przypuszczano znajo
mości traktatu O dowodach sofistycznych, badacz znalazł w kro
nice ślady znajomości Topik Arystotelesa, a nawet przypusz
czalnie Etyki Nikomachejskiej we wcześniejszym tłumaczeniu 
z końca pierwszej połowy XII w.

Omawiana praca jest pierwszym podejściem i nie może 
być traktowana jako analiza ostateczna tematu. Jest próbą 
kontynuacji analizy wątków arystotelesowskich, którą zapo
czątkował niegdyś M. Plezia. Jest to druga, po odkryciu przez 
J. Mańkowskiego cytatów z Chalcidiusza, udana próba anali
zy erudycji mistrza Wincentego. Już samo zestawienie jednak 
tych dwu odkryć skłania do pewnej refleksji. Chalcidiusz i logi
ka arystotelesowska wskazują na złożoność erudycji Wincente
go, o czym należy pamiętać przy analizie tekstu kroniki mamy 
tu bowiem tradycję retoryczną. W procesie Zbigniewa, podo
bnie jak w innych miejscach tekstu po odrzuceniu probationes 
artificiales, sięgnięto po probationes extra dicendi rationem — 
lex tamen... Zatem argumentacja obu mów została odrzucona. 
To retoryczne rozumowania ma chyba jednak szerszą podsta
wę. Aby ją lepiej zrozumieć trzeba sięgnąć do koncepcji Piotra 
Kantora i jego szkoły.

E. S.

Leonid S. C h e k i n, Northern Eurasia in Medieval 
Cartography. Inventory, Text, Translation and Com
mentary (Terrarum orbis. Histoire des représenta

tions de l’espace: textes, images, 4), Brepols Publi
shers, Turnhout 2006, ss. 498.

Jest to anglojęzyczna, wydana w prestiżowej serii i w nie
porównanie doskonalszej szacie edytorskiej (format in 4°), 
wersja monografii opublikowanej przed siedmiu laty w Rosji 
(L. S. Cekin, Kartografija christianskogo srednevekovja VIII- 
-X III vv. Teksty, perevod, kommentarij, Moskva 1999; zob. rec.: 
St. Źródł. 42, 2004, s.141-144 [łącznie z wymienioną niebawem 
monografią A. V. Podosinova]). Autor należy obecnie do naj
lepszych znawców problematyki dawnej geo- i kartografii 
w skali światowej. Obszar objęty monografią to Skandynawia, 
Rosja, Europa Wschodnia (w dość elastycznym rozumieniu) 
i obszary na wschód od Morza Kaspijskiego. Zasadnicza część 
pracy składa się ze Wstępu (s. 13-25), 15 rozdziałów, przedsta
wiających zachowany zasób map średniowiecznych (z wyłącze
niem Tabula Peutingeriana, uwzględnionej w nieco później opu
blikowanej, analogicznej w założeniu, monografii A. V. Podosi- 
nova [Vostocnaja Evropa v rimskoj kartograficeskoj tradicii, 
Moskva 2002]), w oryginalnym (choć dyskusyjnym), układzie 
według poszczególnych wyodrębnionych przez autora katego
rii map, alfabetycznie ułożonej encyklopedii występujących na 
analizowanych mapach (ale z uwzględnieniem także innych 
źródeł) nazw geograficznych, etnicznych, osobowych i zwierzę
cych („glosarz scytyjski” i „bestiariusz scytyjski”) (s. 207- 256), 
bibliografii (łącznie źródła i literatura przedmiotu) (s. 257-288), 
indeksu rękopisów (s. 289-293) i ogólnego (general gazetteer) 
(s. 294-324). Strony 327-495 zajmują znakomite technicznie, 
częściowo barwne, reprodukcje celniejszych map lub ich frag
mentów. Opisy poszczególnych map w części zasadniczej dzie
ła (powiązanych z reprodukcjami) mają identyczny układ 
i składają się z następujących elementów: krótki opis bibliogra
ficzny, proweniencja, czas powstania i charakterystyka treści 
oraz charakteru przekazu (np. mapa w rękopisie lub zachowa
na odrębnie), rozmiary mapy, zawartość rękopisu, wcześniej
sze edycje legend, wzmianki w literaturze naukowej, istniejące 
reprodukcje, po czym następuje staranna (z komentarzem i za
znaczeniem podziału graficznego w oryginale) edycja legend 
mapy (wszystkich, albo dotyczących północnych rejonów eku- 
meny) oraz ich przekład angielski. W stosunku do oryginału 
rosyjskiego autor uwzględnił w miarę możliwości dorobek nau
ki ostatnich lat. W sumie: narzędzie badawcze wysokiej rangi, 
teraz dostępne także w nieskrępowanym językowo obiegu nau
kowym.

J. S.

Nikolas J a s p e r t, Ein Polymythos: Die Kreuzzüge, 
w: Helmut A l t r i c h t e r, Klaus H e rb  e r s, Helmut 
N e u h a u s (Hg.), Mythen in der Geschichte, Frei
burg im Br. 2004, Rombach Verlag, s. 203-235.

Jakby mało nam było „narodowej” mistyfikacji dziejów, 
niedawne okrągłe rocznice pierwszej i czwartej wypraw krzyżo
wych wprawdzie przydały nieco do dorobku polskiej nauki hi
storycznej, ale przede wszystkim, choć może niezbyt silnym 
nurtem, wywołały podsycaną i deformowaną mediami (film, te
lewizja, publicystyka historyczna) wzmożoną falę często poli
tycznie animowanego zainteresowania szerszej publiczności.
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N. Jaspert wykazuje, że krucjaty już niemal od chwili spektaku
larnego sukcesu pierwszej z nich stały się czynnikiem silnie mi- 
totwórczym i rolę tę zachowały, acz z różnym natężeniem, róż
nie rozłożonymi punktami ciężkości i skrajnie różnymi ocena
mi, aż do dnia dzisiejszego, niezależnie od jubileuszów, a co 
może szczególnie istotne — zarówno u chrześcijan, jak również 
u muzułmanów i Żydów. Wiele zależało od żywego ostatnio 
w nauce problemu, czym były krucjaty i czy wszelkie wojny 
z „niewiernymi” prowadzone w Europie średniowiecznej i no
wożytnej można objąć tą nazwą, czy tylko wyprawy do Ziemi 
Świętej organizowane oficjalnie przez papiestwo. Jak wiado
mo, sam termin „krucjata, wyprawa krzyżowa” pojawił się do
piero w toku krucjat. Historiografia, dość żywo reagująca na 
krucjaty, miała ograniczony wpływ na europejską opinię pu
bliczną; znacznie większy miały takie formy jak epistolografia, 
kazania, liturgia i literatura „piękna” o motywach krucjato
wych. Oczywiście, elementem silnie mobilizującym rozwój tra
dycji krucjatowej była nadzwyczajność I krucjaty i jej bohate
rowie (spośród których, częściowo wbrew prawdzie historycz
nej, największą rolę w tradycji odegrali Godfryd de Bouillon 
i Bohemund z Tarentu, a w późniejszych fazach — Ryszard 
Lwie Serce i Saladyn). W Europie chrześcijańskiej, mimo już 
współczesnych krucjatom, bynajmniej — jak się wydaje — nie 
wyjątkowych, głosów krytyki, wartości propagandowe i ideowe 
krucjat nie były aż do epoki Oświecenia zbytnio kontestowane, 
a w wieku XIX pojawiła się nawet wyraźnie antyoświeceniowa 
tendencja apologetyczna, której sprzyjały ówczesne osiągnię
cia badawcze i edytorskie (zwłaszcza we Francji, później także 
w Niemczech). Zasadniczą zmianę przyniósł dopiero wiek XX, 
w którym, zwłaszcza w rezultacie demontażu systemu kolonial
nego i po doświadczeniach holocaustu, silnie wystąpiły ten
dencje wobec krucjat krytyczne, aż do uznania ich za zapo
wiedź i wstęp do zbrodni nazistowskich. Retoryka krucjatowa 
przywoływana bywała niejednokrotnie, np. w „krucjacie” gen. 
Franco przeciw republikańskiej Hiszpanii (autor przypomina, 
że forpocztę tej „krucjaty” stanowiły początkowo muzułmań
skie oddziały z Marokka), amerykańskiej „krucjacie w Eu
ropie” (por. tytuł znanej książki gen. Eisenhowera) przeciw 
Niemcom, propagandzie Hitlera i Himmlera (symptomatycz
ny kryptonim „Barbarossa” oznaczający wyprawę przeciw 
ZSRR), czy w zupełnie nam już bliskich czasach („krucjata” 
prezydenta Busha przeciw Irakowi, „antykrucjata” proklamo
wana przez dyktatora Saddama Husseina). W publicystyce 
pojęcie „krucjaty” bywa w sposób oczywisty nadużywane dla 
oznaczania różnego typu pożądanych społecznie akcji. Bardzo 
ciekawe są uwagi autora co do niechrześcijańskich tradycji kru
cjat, zwłaszcza u Żydów (poczynając od towarzyszących krucja
tom pogromów) i w dzisiejszym Izraelu. Także w nauce, zda
niem Jasperta, punkt ciężkości badań nad fenomenem krucjat 
przesunął się z Francji i Niemiec do tych państw, których obec
ne interesy na Bliskim Wschodzie są bardziej ewidentne: USA, 
W. Brytanii i Izraela. W Izraelu, zdaniem autora, problematy
ka państw krzyżowych wydaje się szczególnie inspirująca, jako 
że nie trudno dopatrzeć się analogii, gdy na Królestwo Jerozo
limskie i pozostałe władztwa „Franków” spogląda się z punktu 
widzenia państwa, podobnie jak one otoczonego przez wrogi 
islam, a może jeszcze bardziej z uwagi na ich wewnętrzne dzie
je, które przebiegały pod znakiem, mniejsza że wymuszonej 
koniecznością, multietniczności i multikonfesjonalności.

Kloster und Bildung im Mittelalter, herausgegeben von 
N athalie K r u p p a  und Jürgen W i l k  e (Veröffent
lichungen des M ax-P lanck-Institu ts für Geschich
te, Bd. 218, Studien zur G erm ania Sacra, 28), Van- 
denhoeck & R uprecht, G öttingen 2006, ss. 616 
(w tym 133 ilustracji), m apa w załączeniu.

W dniach 17-21 V 2004 r. toczyły się obrady kolejnego 
sympozjum w klasztorze (obecnie ewangelicki zakład dla pań) 
w dolnosaskim Ebstorfie — miejscu znanym najlepiej ze 
względu na zlokalizowanie tam największej ze średniowiecz
nych map świata, zniszczonej co prawda w czasie II wojny świa
towej, ale po wojnie zrekonstruowanej; jej wierną kopię w ory
ginalnej wielkości można dotąd w Ebstorfie podziwiać. Mapa 
z Ebstorfu (jej kolorowa podobizna znalazła się i tym razem 
w załączeniu książki) niejako z natury rzeczy jest główną przy
czyną sprawczą tej i poprzednich konferencji i ich tematem 
wiodącym, ale profil konferencji i w ślad za nimi publikacji ich 
materiałów jest zmienny (Das Benedikterinnenkloster Ebstorf 
im Mittelalter. Vorträge einer Tagung im Kloster Ebstorf vom 
22-24 V 1987, red. K. Jaitner, I. Schwab, Hildesheim 1988; Ein 
Weltbild vor Columbus: Die Ebstorfer Weltkarte. Interdiszi
plinäres Colloquium 1988, red. H. Kugler, E. Michael, Wein
heim 1991; materiały jednego z kolokwiów nie zostały [dotąd?] 
opublikowane). Mniej znany jest fakt, że klasztor w Ebstorfie 
może się poszczycić interesującymi zabytkami sztuki (i samym 
wystrojem architektonicznym) oraz szczęśliwie (choć, oczywi
ście, tylko częściowo) zachowanymi dokumentami i innymi 
rękopisami i starodrukami, które dopiero niedawno zostały 
w pełni i nowocześnie udostępnione zainteresowanym, a poje
dyncze nowe odkrycia (np. w postaci fragmentów wydobywa
nych z opraw) zdarzają się nadal. Na pochwałę zasługuje też 
szybkość wydawania drukiem materiałów. Na okazały tom wy
mieniony w nagłówku niniejszego omówienia składa się (nie li
cząc przedmów) 24 różnej objętości artykułów, zaopatrzonych 
z reguły w obfity aparat dokumentacyjny i podzielonych na 
sześć grup, które w największym skrócie, nie siląc się na dokła
dne opisy bibliograficzne, zaraz scharakteryzujemy. Dopełnia
ją tomu proweniencyjny wykaz ilustracji oraz zbiorowy indeks.

Pierwsza grupa to dwa artykuły o charakterze wstępnym 
pióra Martina Kintzingera „Kultura monastyczna i sztuka wie
dzy w średniowieczu” i Thomasa Frenza „Szkoła klasztorna od 
środka”. Najwięcej artykułów, bo aż sześć, znalazło się w gru
pie: „Klasztor i oświata w Niemczech północnych”. Eva Schlot- 
heuber pisze o językowych problemach wykształcenia zakonnic 
w późnym średniowieczu, Stefan Pätzold o konwentach mę
skich diecezji bremeńskiej i werdeńskiej jako miejscach prze
kazywania wiedzy, Helmar Härtel o skryptorium u benedykty
nek w Lamspringe (pomiędzy Getyngą a Hildesheimem), Na
thalie Kruppa o kształceniu szlachty w Niemczech północnych 
i środkowych od XII do XIV w., Tanja Kohwagner-Nikolai 
o słynnych w żeńskich klasztorach północnoniemieckich wyro
bach rękodzieła tapicerskiego, wreszcie Bernd Ulrich Hucker 
o czci patrona, św. Maurycego, w Ebstorfie. W grupie drugiej, 
„Kształcenie obrazem (Bildung im Bild)”, znalazły się 4 teksty: 
Harald Wolter-von dem Knesebeck pisze o nowych formach 
kształcenia i ikonografii w Saksonii „na przedpolu” mapy świa
ta z Ebstorfu, Andreas Bauch o ikonografii jako źródle dla hi
storii prawa, następni autorzy przechodzą już do problematyki 
mapy ebstorfskiej: Christine Ungruh zajęła się wyobrażeniem

J. S.




