


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

tej. Jedną  z nich zawiera pochodzący  z Vadstena, a przechowy-
wany obecnie w Sztokholmie Codex  Oxenstiernianus z przeło-
mu XIV i XV w. Tekst legendy o św. Barbarze spisany jest ręką 
z początku  XV w. i został skompilowany w oparciu o dwie ła-
cińskie legendy (BHL nr 914 i 916). Około 1420 r. przetłuma-
czono na język staroszwedzki przekaz o św. Barbarze zawarty 
w niemieckim tłumaczeniu Złotej  legendy,  dokonanym w poło-
wie XIV w. W XIV i XV w. legendy o św. Barbarze tłumaczo-
no także na islandzki. Najobszerniejszym tekstem, zawartym 
w kodeksach przechowywanych obecnie w Sztokholmie i Ko-
penhadze, jest napisana prozą  tzw. Barbare saga, powstała 
w latach 1425-1445. Istnieje także poetycka wersja tej legen-
dy, zwana Barbarudiktur,  która jednak została już wcześniej 
opublikowana. Publikację uzupełnia edycja Barbare saga na 
podstawie obu zachowanych rękopisów. 

Praca przynosi wiele informacji  na temat kultu św. Barba-
ry w Skandynawii i obiegu jej legendy. Nie sposób jednak oprzeć 
się wrażeniu, że jej powstawaniu towarzyszył chyba zbytni po-
śpiech. Tym można tłumaczyć potknięcia tego rodzaju, jak po-
dawanie w tekście daty jakiegoś wydarzenia jako kalendy 
sierpnia 1080 r. (s. 29), gdy taką  datę w Polsce z łatwością  roz-
wiązuje  student II roku historii, czy też sygnalizowane już nie-
dociągnięcia.  Mimo tych braków praca może być pożyteczna 
dla wstępnej orientacji w zagadnieniach życia religijnego śred-
niowiecznej Skandynawii. 

M.  S. 

Jukka Korpe la , Stefan  von Perm',  Heiliger  Täufer 
im politischen  Kontext,  „Jahrbücher für  Geschichte 
Osteuropas", 49, 2001, z. 4, s. 481-499. 

Postać św. Stefana  (ok. 1350-1396), „apostoła" Zyrian 
(Komi), pierwszego (od 1383 r.) biskupa Ust'-Vymskiego, któ-
rego relikwie aż do XX w. spoczywały na moskiewskim Krem-
lu, budzi w naszych czasach żywe zainteresowanie nauki (zob. 
pracę zbiorową  Svjatitel'  Stefan  Permskij.  K  600-letiju  so dnja 
prestavlenija,  red. G. M. Prochorov, S.-Peterburg 1995) przede 
wszystkim w związku  z jego rolą  w procesie chrystianizacji 
ugrofińskiej  peryferii  europejskiej, a także ze względu na 
przypisane mu przez tradycję ułożenie alfabetu  dla Zyrian, co 
sytuuje go wśród takich postaci, jak Wulfila  u Gotów, Mesrop 
w Armenii czy „bracia sołuńscy" (Konstantyn/ Cyryl i Meto-
dy) wśród Słowian (zob. G. Schramm, Drei Schöpfer  nationaler 
Alphabete für  den  Nordostrand  der  Christenheit  (im  5., 9. und 
14. Jahrhundert),  w: Universalgeschichte  und  Nationalgeschich-
ten, Freiburg i. Br. 1994, s. 73-103). Jak wiadomo, nasza wie-
dza o Stefanie  Permskim wywodzi się w przeważającej  mierze 
z jego obszernego żywota, napisanego zapewne pod koniec 
pierwszej dekady XV w. przez Epifaniusza  Mędrca, wydawa-
nego drukiem kilkakrotnie, ostatnio na s. 50-263 wymienionej 
publikacji pod redakcją  Prochorowa (wraz z przekładem no-
worosyjskim). Pozostałe informacje  o Stefanie,  przede wszystkim 
z kronik ruskich, są  nieliczne i — także ze względu na późne 
niekiedy pochodzenie zabytków — o różnym stopniu wiarygod-
ności. Fiński autor wymienionego w nagłówku artykułu propo-
nuje dość radykalną  reinterpretację osobowości i działalności 
Stefana,  polegającą  na dostrzeżeniu w nim przede wszystkim 
gorliwego eksponenta moskiewskiego ośrodka politycznego, 
którego biskupia konsekracja była wadliwa z kanonicznego 

punktu widzenia (jako że „«richtige» Prälaten [przede wszyst-
kim biskupi Nowogrodu i Rostowa — J. S.] abwesend und «fal-
sche» anwesend waren" — s. 498]), a dokonania wśród Zyrian 
były niewielkie, jeżeli nie wręcz iluzoryczne. Prawdopodobnie 
schyłek życia spędził on w Moskwie z konieczności, gdyż Ste-
fan  był — jak sądzi  Korpela — po prostu uciekinierem ze swe-
go biskupstwa, jako że kraj permski przypadł definitywnie  książę-
tom moskiewskim dopiero w drugiej połowie XV w. W ogó-
le Stefan  był „bohaterem" wylansowanym dopiero przez Mos-
kwę. Żywot pióra Epifaniusza  mógłby co prawda świadczyć 
o rychłych początkach  kultu, ale tradycja rękopiśmienna nie 
sięga dalej niż do drugiej połowy XV w. i, zdaniem Korpeli, 
uległa celowym zabiegom manipulacyjnym, podczas gdy ślady 
kultu i pamięci w Permie są  późne (od XVII w.) i zastanawia-
jąco  nikłe. Niewykluczone, że stanowisko J. Korpeli okaże się 
zbyt jednostronne; dobrze byłoby, gdyby poddane zostało we-
ryfikacji  naukowej. 

J.  S. 

Albrecht C l a s s e n , The  Medieval  Monastery  as 
a „Gesamtkunstwerk".  The  Case  of  the „Heideklöster" 
Wienhausen  and Ebstorf,  „Studi Medievali", III ser., 
43, 2002, fasc.  2, s. 503-534. 

Grupa żeńskich klasztorów w pobliżu północnoniemiec-
kiego Lüneburga, zwanych niekiedy od tzw. Pustkowia Lüne-
burskiego (Lüneburger Heide) Heideklöster  — Wienhausen, 
Ebstorf,  Lüne, Medingen, Walsrode i Isenhagen, z których nie-
które istnieją  do dziś jako ewangelickie domy zakonne dla 
pań (Damenstifte),  dopiero stosunkowo niedawno doczekała się 
dokładniejszych badań, obejmujących  zarówno aspekty prozo-
pograficzne,  jak również ekonomiczne i religijne (zob. zwła-
szcza H. Dose, Evangelischer  Klosteralltag.  Leben in Lüneburger 
Frauenkonventen  1590-1710, untersucht  am Beispiel Ebstorf, 
Hannover 1994; I.-C. Riggert, Die Lüneburger  Frauenklöster, 
Hannover 1996). Coraz więcej uwagi poświęca się w nauce, 
która korzysta z publikowanych od czasu do czasu inwenta-
rzy, katalogów i kodeksów dyplomatycznych, również osiągnię-
ciom kulturalnym wspomnianych wspólnot klasztornych, za-
równo w zakresie architektury, rzeźby i malarstwa (kodeksowe-
go i naściennego), jak również piśmiennictwa. A. Classen, zna-
wca późnośredniowiecznego piśmiennictwa kobiet, proponuje 
zastosowanie do badań nad kulturą  wspomnianej, jasno wyróż-
niającej  się z otoczenia grupy klasztorów żeńskich nieprzetłu-
maczalnego pojęcia Gesamtkunstwerk,  wywodzącego  się z ba-
dań nad historią  sztuki, możliwego jednak do zastosowania 
w znacznie szerszym znaczeniu, a oznaczającego  integralny sy-
stem różnych wartości i osiągnięć  określonej grupy społecz-
nej, powiązanych  pomiędzy sobą.  Pojęcie to stosowano dotąd 
do takich złożonych fenomenów,  jak katedra gotycka, miasto 
i klasztor średniowieczny; Classen uważa (s. 504), że także np. 
dorobek życiowy i pisarski Hildegardy z Bingen nadaje się do 
objęcia pojęciem Gesamtkunstwerk.  Lüneburskie konwenty 
żeńskie wywodziły się ze zbliżonych, nietrudno uchwytnych 
środowisk społecznych, pozostawały w różnorakich wzajemnych 
powiązaniach,  podlegały identycznym wpływom zewnętrznym 
(polityczna sfera  wpływów Welfów,  Reformacja),  rozwijały wie-
lostronną  aktywność literacką,  artystyczną  i religijną,  co praw-
da najczęściej nie najwyższego lotu, ale wśród tego dorobku 
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znajdują  się dzieła wybitne i unikatowe, w dodatku zawierające 
dobitne, niekoniecznie oczywiste w żeńskich klasztorach, wątki 
i treści świeckie, jak słynne gobeliny Tristanowskie w Wienhau-
sen czy wielka mappa mundi  w Ebstorfie.  Zabytki znalazły się 
w centrum uwagi Classena, doczekując  się bardzo interesującej 
i na ogół przekonującej  interpretacji ideowej i społecznej. 
„Certainly, there is no proof  for  a hypothetical claim that there 
was a master plan for  all the art works and the literary produc-
tions, which might challenge our use of  the term «Gesamtkun-
stwerk», but many of  the nuns contributed to the same goal of 
spiritual, visual, and intellectual glorification  of  God in their 
convent, and in this sense fulfilled  their purpose of  providing 
a framework  for  female  piety which drew both from  the theo-
logical tradition and secular literature, from  the visual and pla-
stic arts" (s. 533). 

J.  S. 

Lesen, Schreiben,  Sticken  und Erinnern.  Beiträge  zur 
Kultur-  und Sozialgeschichte  mittelalterlicher  Frauen-
klöster,  herausgegeben von Gabriela S i g n o r i, Re-
ligion in der Geschichte. Kirche, Kultur und Gesell-
schaft,  Bd.7, Verlag für  Regionalgeschichte, Biele-
feld  2000, ss. 232. 

Badania nad sytuacją  społeczną  kobiet w średniowieczu, 
w tym nad ich rolą  kulturotwórczą,  należą  do bardziej dyna-
micznie rozwijających  się w obrębie mediewistyki (u nas zob. 
E. Potkowski, Kobiety  a książka  w średniowieczu  — wybrane 
problemy,  Kwart. Hist., 105, 1998, 3, s. 3-18). Jeżeli nawet stan 
naukowego rozpoznania postaci i dzieł kobiet, które potrafiły 
przełamać społeczne i ideowe szranki swojej płci na tyle, by 
pozostawić współczesnym i potomnym owoce własnego pióra 
— pomijając  może tak prominentne postacie, jak Hroswita 
z Gandersheimu, Heloiza, Hildegarda z Bingen czy Christine 
de Pizan — daleki jest od zadowalającego,  to cóż dopiero mó-
wić o innych, mniej spektakularnych, a kto wie, czy nawet nie 
ważniejszych dziedzinach, spowitych najczęściej anonimowo-
ścią,  w których niewiastom dane było oddziaływać i tworzyć. 
Co najwyżej zajmowano się co głośniejszymi oświeconymi 
przedstawicielkami sfer  dworskich, takimi jak Alienor (Eleo-
nora) akwitańska, które odgrywały rolę mecenasów, inspirato-
rów i adresatek dedykowanych im dzieł; w sferze  zainteresowa-
nia raczej literaturoznawców niż historyków pozostawała jak 
dotąd  kobieca inspiracja artystyczna twórców męskich. Do 
dziedzin najmniej zbadanych należą  różne formy  aktywności 
kulturalnej (słowa użyte w tytule omawianej tu pracy tylko czę-
ściowo je ujmują)  średniowiecznych zakonnic, choć z różnych 
przyczyn właśnie w klasztorach niewiasty miewały niekiedy naj-
większe możliwości takiej aktywności, a w niektórych okresach 
(np. w Galii późnomerowińskiej czy w Niemczech doby ottoń-
skiej) możliwości te były szczególnie intensywnie i owocnie wy-
korzystywane. 

Omawiany zbiór zawiera 9 tekstów pióra przeważnie młod-
szej generacji badaczek (i trzech badaczy) i jest częściowym 
pokłosiem sympozjum, jakie odbyło się pod koniec październi-
ka 1998 r. w klasztorze w dolnosaskim Ebstorfie.  Przedmiotem 
obrad i artykułów były rozmaite formy  piśmienności w żeń-
skich klasztorach historycznych Niemiec, od hagiografii,  po-
przez kroniki klasztorne, dzienniki, księgi rachunkowe, testa-

menty, modlitewniki, nekrologi, tzw. Schwesternbücher,  aż do 
działalności skryptorskiej i iluminatorskiej, wreszcie wyobraże-
nia plastyczne (przedstawienia dedykacyjne, tablice ołtarzowe, 
tkaniny artystyczne), a nawet inicjatywy budowlane. Chronolo-
gicznie na pierwszym miejscu należy wymienić artykuł Katri-
nette Bodarwé Ein Spinnennetz  von Frauenklöstern.  Kommuni-
kation  und  Filiation  zwischen sächsischen Frauenklöstern  im Früh-
mittelalter  (s. 27-52), w którym na podstawie reguł filiacyjnych, 
źródeł komemoratywnych oraz uchwytnych źródłowo między-
klasztornych „wędrówek" rękopisów autorka rekonstruuje sieć 
wzajemnych powiązań  pomiędzy wpływowymi klasztornymi 
fundacjami  Ludolfingów  we wczesnośredniowiecznej Saksonii. 
Punkt ciężkości zbioru spoczywa jednak na późnym średnio-
wieczu. Martin Armgart w tekście „Hat  daß  closter  zugenom-
men nach der  reformation  in güttern,  zinsen und  gulten  ". Kloster-
reform  und  Wirtschaft  bei den  Speyerer  Dominikanerinnen 
(s. 11-26) na przykładzie konwentu dominikanek św. Marii 
Magdaleny koło Spiry przedstawił wpływ reformy  zakonnej 
drugiej połowy XV w. na gospodarkę (skutki nie od razu były 
pozytywne i sporo wysiłku trzeba było włożyć w jej uzdrowie-
nie) i związaną  z nią,  wyraźnie od tej chwili bujniej rozwijającą 
się piśmienność klasztoru, przede wszystkim o pragmatycznym 
charakterze. Postać Marii Magdaleny jest motywem przewodnim 
okazałej (156/158 cm szerokości, 597/617 cm długości) tkaniny, 
sporządzonej  prawdopodobnie w obrębie lat 1460-1480 w er-
furckim  klasztorze magdalenek (obecnie u tamtejszych urszu-
lanek). Okoliczności powstania tego dzieła, jego treść ikono-
graficzną  i ideową  oraz możliwe funkcje,  jakie miało pełnić 
w życiu konwentu, także w związku  z reformą  klasztorną,  stały 
się przedmiotem rozważań Kristin Böse (Der  Magdalenentep-
pich des  Erfurter  Weißfrauenklosters  im Spiegel  des  spätmittelal-
terlichen  Reformgedankens.  Bildinhalt  und  Herstellungsprozeß, 
s. 53-89, w tym 10, niestety czarno-białych, ilustracji). Aspekty 
społeczne w ujęciu komparatywnym (dwa klasztory dominika-
nek) wysuwają  na czoło Christian Folini i Alberto Palai w stu-
dium Die Dominikanerinnenklöstern  Töß  [k. Winthertur] und 
St.  Katharinental  [k. Dießenhofen].  Sozialgeschichtliche  Annähe-
rungen (s. 91-108). Stosunkowo obfita,  wytworzona w samych 
klasztorach spuścizna pisarska pozwoliła m.in. uchwycić różni-
ce społecznego ich oddziaływania (m.in. co się tyczy rekrutacji 
nowicjuszek oraz kręgów donatorów). Gudrun Gleba („Ock 
grote  Arbeyt myt Scryven  vor dyt  convent gedan."  Die spätmitte-
lalterlichen  Klosterreformen  Westfalens  in ihrem liturgischen  und 
pragmatischen  Schriftgut,  s. 109-122), wychodząc  od wyznania 
Anny Roede, historiografki  i archiwistki westfalskiego  klasztoru 
Herzebrock (diec. Osnabrück) z drugiej połowy XVI w., zwra-
ca uwagę na znaczenie reformy  klasztornej jako żywo odczu-
wanej cezury w dziejach konwentu, od której rozpoczynano no-
wą  chronologię i która wymuszała wprowadzanie nowych ty-
pów piśmienności. Na ogół rezultatem reformy  było także i to, 
że bardziej niż uprzednio dbano o poziom wykształcenia sióstr. 
Różne sytuacje, w których praktykowano głośne czytanie w kla-
sztorach żeńskich formacji  devotio  moderna  (przede wszystkim 
lektura w refektorium),  oraz różne czytywane treści analizuje 
Carine Lingier („Hongerich  na den  worden  Godes".  Reading  to 
the Community  in Women's  Convents  of  the Modern  Devotion, 
s. 123-147). Gabriela Signori (Leere  Seiten:  Zur  Memorialkul-
tur eines nicht regulierten  Augustiner-Chorfrauenstifts  im ausge-
henden  15. Jahrhundert,  s. 149-184), przedstawiła, na przykła-
dzie klasztoru Klingental k. Bazylei niejako drugą  i jeszcze 
mniej znaną  stronę medalu, tj. opór wielu konwentów przeciw 
tendencjom reformatorskim.  Wystawione na niechęć i różno-


