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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
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Raju oraz wizerunku głowy Chrystusa na mapie, a Rainer Wal
ter tekstami na mapie dotyczącymi Raju. Kolejna grupa zatytu
łowana jest prosto: „Gerwazy z Tilbury”, a znalazły się w niej 
trzy teksty: James Binns i Shelagh Banks (im nauka zawdzię
cza nową, z 2002, dwujęzyczną edycję Otia imperialia Gerwaze
go) próbują określić koleje „rozwoju intelektualnego” Gerwa
zego z Tilbury, Michael Rothmann pisze o tendencjach w dzie
le Gerwazego do aktualizowania i regionalizowania, inaczej 
mówiąc: racjonalizowania zjawisk naturalnych i ich przyczyn, 
a piszący te słowa stara się zagranicznym uczonym przybliżyć 
(i w pewnych punktach rozwinąć) kontrowersję pomiędzy Sta
nisławem Kętrzyńskim a Oswaldem Balzerem co do osoby 
polskiego informatora Gerwazego z Tilbury (Wincenty Kadłu
bek?). Oczywiście, postać i dzieło Gerwazego z Tilbury, który 
poczynając od lat trzydziestych XX w. (Richard Uhden) był 
(i jest) postrzegany jako realny lub bodaj ideowy twórca mapy 
z Ebstorfu, przewija się także w niektórych innych rozprawach 
omawianego tomu, zwłaszcza w następnej ich grupie, zatytu
łowanej: „Mapa świata z Ebstorfu. Przekaz wiedzy, datacja, 
uczoność”. Znalazło się tu 7 artykułów. Anna-Dorothee von 
den Brincken zajęła się śladami znajomości wschodniego 
chrześcijaństwa na mapach XII-XIV w. Armin Wolf, najbar
dziej w chwili obecnej zdecydowany obrońca tezy autorstwa, 
o przynajmniej ideowej inspiracji Gerwazego z Tilbury, w ob
szernym artykule polemizuje z niedawno (w 2001 r.) opubliko
waną gruntowną monografią Jürgena Wilkego (zob. St. Źródł. 
42, 2004, s. 131-135), zrywającą związek mapy z Gerwazym 
z Tilbury i datującą mapę na koniec XIII lub początek XIV w. 
Polemika dotyczy wszystkich, formalnych i merytorycznych, 
punktów wywodu Wilkego i przynosi kilka nowych, dotąd nie 
występujących w nauce, punktów widzenia. Jürgen Wilke w ar
tykule o nowoodkrytych w Ebstorfie fragmentach rękopiśmien
nych nie omieszkał wykorzystać, prawem redaktora, okazji do 
podważenia części argumentacji swego adwersarza, a ten sam 
punkt widzenia konsekwentnie reprezentuje kolejny autor, 
Hartmut Kugler, w artykule pod symptomatycznym tytułem 
„Mapa świata z Ebstorfu bez Gerwazego z Tilbury”. Folker 
Reichert analizuje obraz Austrii na mapie, Brigitte Englisch 
zastanawia się nad „koncepcją i systematyką treści” mapy 
z Ebstorfu, a Martin Warnke snuje refleksje na temat medial
nych aspektów mapy (vor und nach dem Buch). W ostatniej 
grupie, „Rozwój kształcenia klasztornego od Reformacji do 
dzisiaj”, znajdujemy dwa artykuły: Inge Magera o polityce kla
sztornej książąt doby Reformacji w aspekcie kształcenia oraz 
podsumowujący i zamykający całość artykuł Andreasa Hesse
go: „Klasztor i wykształcenie obecnie — kontynuacja i zmia
na”. Podkreślić należy bogactwo i jakość w znacznej części bar
wnego materiału ilustracyjnego. Jestem przekonany, że omó
wiony tom może być przydatny nie tylko znawcom średnio
wiecznej myśli geograficznej i kartografii, lecz także wszystkim 
zainteresowanym średniowieczną kulturą intelektualną i pro
cesem kształcenia, zwłaszcza w klasztorach żeńskich.

J. S.

Deutschsprachige Literatur des Mittelalters im östli
chen Europa. Forschungsstand und Forschungsper
spektiven, herausgegeben von Ralf G. P ä s l e r, Die

trich S c h m i d t k e ,  Universitätsverlag Winter, 
Heidelberg 2006, ss. XI + 567.

Są to rozszerzone materiały konferencji zorganizowanej 
w październiku 2003 r. pod tytułem identycznym z tytułem pu
blikacji przez heidelberski zespół (Forschungsstelle) Reperto
rium der deutschsprachigen geistlichen Literatur des Mittelal
ters im östlichen Europa. W tomie znalazło się, nie licząc zwię
złej przedmowy i krótkiego bilansującego zakończenia (Zu den 
künftigen Aufgaben einer mediävistischen Germanistik im östli
chen Europa) pióra drugiego z redaktorów, 28, niekiedy dość 
obszernych i w przeważającej większości zaopatrzonych w so
lidny aparat naukowy, artykułów, dotyczących przeważnie sta
nu rozpoznania średniowiecznego (częściowo także wczesno- 
nowożytnego) niemieckojęzycznego dziedzictwa piśmiennicze
go w różnych regionach dawnego, obecnie należącego już do 
przeszłości, życia niemieckiego na wschód od samych Niemiec. 
Systematyczna, długofalowa działalność, mająca na celu ujaw
nienie i zewidencjonowanie możliwie wszystkich zachowa
nych, a rozproszonych i często jeszcze w ogóle nie rozpozna
nych świadectw, rozpoczęła się przed ponad 100 laty w ramach 
Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. Koleje tego przedsięwzię
cia i uzyskane dotąd rezultaty przedstawia Jürgen Wolf w arty
kule o archiwum rękopisów przechowywanych w Berlińsko- 
-Brandenburskiej Akademii Nauk. Klaus Klein z kolei przed
stawił Marburger Repertorien zur Überlieferung der deutschen L i
teratur des Mittelalters. Chwila do refleksji nad osiągnięciami 
i perspektywami badań nad literackim aspektem wielowieko
wej obecności Niemców w Europie Wschodniej (largo sensu) 
została wybrana trafnie, jako że stopniowo zauważalne stają 
się korzystne dla nauki przemiany mentalności i polityki kultu
ralnej w krajach dawnego bloku wschodniego po przełomie 
ustrojowym schyłku lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
minionego stulecia, uprzednio nacechowanych niechęcią, 
a przynajmniej zdecydowaną rezerwą w tym zakresie. Jako 
przykłady rozumienia znaczenia badań nad niemiecką spuści
zną kulturalną w naszym kraju można wymienić choćby mal- 
borską konferencję naukową z września 2004 r. na temat „Sre- 
dniowieczna kultura w pruskim państwie Zakonu Krzyżackie
go” wraz z jej „Nachleben” (organizatorem był Jarosław Wen
ta, którego nazwisko nieraz pada w artykułach zamieszczonych 
w omawianej księdze), czy szczecińską edycję polskiego prze
kładu „Pomeranii” Tomasza Kantzowa. Jednocześnie jednak 
w naukowej polityce RFN dają się zauważyć niepokojące, na 
ogół tłumaczone względami finansowymi, tendencje do ograni
czania i marginalizowania tego rodzaju długofalowych, z pun
ktu widzenia decydentów zapewne zbyt staroświeckich, przed
sięwzięć naukowych. Pozostałe artykuły zostały uszeregowane 
w porządku terytorialnym. Najwięcej miejsca zajęła problema
tyka piśmienności w państwie Zakonu Krzyżackiego (łącz
nie z inflanckim odłamem), dalszymi punktami ciężkości są: 
Sląsk z Morawami i Czechami, pojedyncze artykuły dotyczą 
Austrii i Węgier. Najczęściej chodzi o sprawozdania z badań 
i prezentację nowych odkryć w różnych bibliotekach Europy 
Wschodniej.

Z artykułów dotyczących Polski (oprócz ziem państwa 
krzyżackiego) wymienię dwa artykuły polskich autorów: Piotra 
Beringa, porównujący niemieckie i polskie przedstawienia 
wielkanocne (Osterspiele) na przełomie średniowiecza i czasów 
nowych, oraz Stanisława Prędoty o rękopisach niderlandzkich




