Artykuły recenzyjne i recenzje
nych wyżej, należałoby wymienić niemieckojęzyczny artykuł podpisanego Die Legende von den Ebstorfer Märtyrern als Zeugnis
über die politischen und ethnischen Verhältnisse in Nordostdeutschland im Mittelalter, Lëtopis. Jahresschrift des Instituts für
sorbische Volksforschung В 18 (1971) 1, (s. 64-79), zabytek o którym mowa analizowany był także niejednokrotnie w nauce
niemieckiej, zwłaszcza w znanej oczywiście Huckerowi monografii Hartmuta H a r t h a u s e n a z 1966 r. Druga uwaga
krytyczna dotyczy sposobu korzystania z Kroniki Wielkopolskiej, którą Autor—zupełnie nieświadomy dorobku nauki polskiej,
po części przynajmniej recypowanego także przez naukę niemiecką, uważa w dalszym ciągu za dzieło biskupa poznańskiego
Boguchwała II, w związku z czym mogło się w tym skądinąd wzorowym heurystycznie studium (s. 171) znaleźć sformułowanie,
jakoby informacja o Guncelinie znajdowała się „in der Vision des Bischofs Boguchwał von Posen aus dem Jahre 1249" i tym
bardziej zasługiwała na wiarę, że biskup „bereits geboren wurde, als Gunzelin noch lebte und Heinrich von Schwerin noch ein
junger Mann war". Na szczęście powyższe kuriosum nie wpływa decydująco na całość wywodów Huckera, co więcej:
czternastowieczna niewątpliwie geneza Kroniki Wielkopolskiej (czy odpowiedniej jej partii), oraz jej związek jeżeli nie z samym
Jankiem z Czarnkowa, to przynajmniej z kręgiem biskupa zwierzyńskiego Andrzeja, raczej wzmacniają niż zmniejszają zaufanie
do północnoniemieckich informacji Kroniki czy jej najważniejszej interpolacji.
Jerzy Strzelczyk

Marek D e r w i c h , Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa
— Wroclaw 1992, PWN, ss. 670, tab., il., mapy na wkładce, res.
W ostatnich kilkudziesięciu latach zajmowano się różnymi nurtami monastycyzmu w średniowiecznej Polsce, a zwłaszcza
dziejami poszczególnych wspólnot klasztornych. Obecnie trwają ożywione badania nad dziejami cystersów oraz franciszkanów,
a wcześniej sporo uwagi poświęcono dominikanom i różnym odłamom kanonikatu regularnego. Zajmujący ważne miejsce
w strukturach Kościoła na ziemiach polskich zakon benedyktyński nie wzbudza odpowiedniego żywego zainteresowania
historyków, choć i w tym względzie dokonuje się ostatnio spory postęp. Należy wskazać choćby na badania Józefa P ł o c h y ,
Zbigniewa P e r z a n o w s k i e g o , czy niestrudzoną działalność wydawniczą benedyktynów tynieckich, a zwłaszcza O. Pawła
S c z a n i e c k i e g o . Wspomnieć trzeba również o interdyscyplinarnych badaniach zespołu pobenedyktyńskiego w Mogilnie,
którymi kierowała Jadwiga C h u d z i a k o w a oraz o pracach wykopaliskowych na terenie opactwa tynieckiego. Szczególne
znaczenie mają prace archeologiczne w Lubiniu prowadzone przez zespół pod kierunkiem Zofii K u r n a t o w s k i e j . Mimo
tych osiągnięć brakuje nadal nowoczesnych monografii poświęconych poszczególnym polskim wspólnotom benedyktyńskim. Tę
właśnie lukę próbuje zapełnić Marek D e r w i c h . Jego najnowsza praca poprzedzona została gruntowymi kwerendami
źródłowymi oraz szeregiem drobniejszych publikacji dotyczących problemu.
Klasztor św. Krzyża na Łysej Górze nie cieszył się zbytnią popularnością wśród uczonych, temat ten podejmowany był
raczej przygodnie. Obszerne studium Marka D e r w i с h a będące monografią tej placówki benedyktyńskiej przedstawia jej
dzieje od początku XII w., aż po wiek XVI (z licznymi dygresjami przenoszącymi czytelnika w XVIII stulecie). Praca składa się
z czterech części, w których Autor omówił kolejno: źródła dotyczące historii opactwa (s. 47-141); następnie poświęcił obszerny
rozdział początkom klasztoru (s. 142-275); w kolejnym przedstawił analizę uposażenia klasztornego do początków XVI w. (s.
276-434); ostatnia część rozprawy dotyczy szeroko rozumianej działalności benedyktynów z Łysej Góry (s. 435-548). Całości
dopełniają rozdział historiograficzny (s. 19-46), wstęp (s. 15-18), krótkie podsumowanie (s. 547), obszerna bibliografia
(s. 550-598), streszczenie w języku francuskim (s. 599-603) oraz indeks, tabele i mapy.
Rozważania na temat klasztoru łysogórskiego rozpoczął M. Derwich od przedstawienia dorobku historiografii. Poznanie
przeszłości klasztoru zapoczątkowały prace ks. Józefa G a c k i e g o . Z okresu późniejszego należy wskazać na badania P.
D a v i d a, J. D ą b r o w s k i e g o , M. N i w i ń s k i e g o , czy T. S z y d ł o w s k i e g o . Ostatnio na uwagę zasługują
m.in. prace H. Ł o w m i a ń s k i e g o, G. L a b u d y i T.M. T r a j d o s a .
Kolejny rozdział poświęcony jest w całości rozważanom na temat spuścizny źródłowej dotyczącej klasztoru św. Krzyża.
Składa się on z dziesięciu podrozdziałów, wśród których najobszerniejszy jest ten poświęcony źródłom przechowywanym
w dawnym archiwum i bibliotece klasztornej (s. 48-92) oraz losom tejże biblioteki po kasacie klasztoru w 1819 r. (s. 92-106).
Dalej omówione zostały dzieje archiwum i jego zasobu po 1819 r. (s. 106-113). W następnych podrozdziałach przedstawiono
źródła pochodzenia pozaklasztornego, wskazano na materiały przechowywane w miastach, prepozyturach i kościołach
klasztornych (s. 113-115). Nieco uwagi poświęcono też historiografii klasztornej (s. 115-129) oraz rejestrom cudów relikwii
drzewa Krzyża Św. (s. 129-130). Ten fragment pracy uzupełniły uwagi Autora dotyczące źródeł komemoratywnych (s. 131-132),
inskrypcji i napisów (s. 132-133), pozostałości dawnych budowli (s. 134) oraz innych źródeł (s. 135-141). Rozdział ten, mimo iż
nie zawiera drobiazgowej analizy źródłoznawczej wykorzystanego materiału jest istotny dla następnych części pracy, gdyż
wprowadza czytelnika w cały zasób podstawy źródłowej dotyczącej opactwa łysogórskiego informując wyczerpująco o miejscach
przechowywania, wydaniach, losach poszczególnych rękopisów i dokumentów. Można jedynie zarzucić Autorowi, iż nie starał
się wskazać wyraźniej, które z źródeł mają znaczenie podstawowe dla dziejów opactwa, które drugorzędne, a które jedynie
uzupełniające.
Obszerny III rozdział poświęcił M. Derwich początkom klasztoru. Punktem wyjścia do zasadniczych rozważań stały się dla
Autora dokumenty jędrzejowskie z 1166/1167 r. (Mieszka Starego, Kazimierza Sprawiedliwego oraz Janika i Gedki), w których
jako świadek wystąpił łysogórski opat Milwan. Sporo miejsca zajęło poszukiwanie korzeni klasztoru na podstawie źródeł
materialnych (s. 173-192), a zwłaszcza prowadzonych na Łyścu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych badaniach
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archeologicznych. Dalej zastanawia się M. Derwich nad przekazem Kroniki Wielkopolskiej dotyczącym początków opactwa, by
przejść do przeprowadzenia szczegółowej analizy udziału komesa Wojsława w fundacji. Autor ostatecznie uznaje Wojsława za
współfundatora i omawia tradycję klasztorną o tym traktującą (zresztą późną, bo XV-wieczną), a także przedstawia postać
owego możnego. Następne części tego rozdziału dotyczą legend klasztornych o początkach opactwa (s. 238-268). Pierwsza z nich
tzw. legenda o św. Emeryku (poświadczona w końcu XIV w.) wiąże powstanie klasztoru z tym świętym. Druga, tzw. czeska,
powstała zapewne dopiero w XVI w. i łączyła początki klasztoru z Dobrawą. Ostatecznie Autor ustala, że klasztor został
założony w latach 1132-1138 (może 1135/6-1137) przez Bolesława Krzywoustego przy aktywnym udziale komesa Wojsława
i odrzuca jednocześnie wiarygodność wątków węgierskiego i sazawskiego w tradycji łysogórskiej. Zwraca też uwagę, że opactwo
nie powstało na terenie osadniczo pustym, za jaki przez lata uważano rejon Łysogór oraz podkreśla, iż u podstaw fundacji leżały
zadania misyjne i gospodarcze w Radomskiem i na Lubelszczyźnie.
Rozdział IV rozprawy dotyczy uposażenia opactwa św. Krzyża i składa się z pięciu części. Pierwsza z nich poświęcona jest
majątkowi klasztornemu do 1351 r. Datę tę wprowadzono słusznie uznając, że ważną cezurą w gospodarczych dziejach placówki
łysogórskiej było wystawienie przez Kazimierza Wielkiego dokumentu podsumowującego stan posiadania klasztoru. Autor
dokonuje tutaj przeglądu poszczególnych włości opactwa próbując wyłuskać ze źródeł Х1П- i XIV-wiecznych (głównie
dokumentów) najstarszy zrąb uposażenia i pokazać jego rozwój do połowy XIV w. Zwraca też uwagę na ważki problem
działalności osadniczej, w tym kolonizacyjnej, mnichów łysogórskich.
Kolejna część tego rozdziału zawiera analizę rozwoju majątku klasztornego do 1529 r. Autor omawia uposażenie do 1427 г.,
przyspieszenie procesów osadniczo-gospodarczyćh w latach 1427-1450, szczytowy okres w rozwoju ekonomicznym przypadający na lata 1451-1487/9 oraz czasy stagnacji w latach 1487/9-1529. Stan uposażenia w znacznym stopniu oddają zamieszczone na
końcu rozprawy tabele nr 1-3 i 6 (s. 634-656), w których zestawiono nie tylko poszczególne posiadłości, ale również czerpane
z nich dochody, znajdujący się tam inwentarz, ludzi, karczmy, młyny, stawy itp.
Osobne rozważania poświęcił wrocławski mediewista nadaniom solnym, których początek odniósł do czasów Leszka
Białego i Grzymisławy, oraz dziesięcinom klasztornym (ich zestawienie w tabl. 4 i 5). Obszerne wywody o uposażeniu kończy
ustęp na temat regaliów oraz początków, rozwoju i zasięgu zwolnień immunitetowych jakimi cieszyły się dobra benedyktynów
łysogórskich. Najwcześniejsze znane egzempcje pochodzą z nadań Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego, choć zdaniem
Autora można domniemywać, iż pewne zwolnienia na rzecz klasztoru poczynił już Kazimierz Sprawiedliwy, a z pewnością Leszek
Biały i Grzymisława.
Ostatni wreszcie rozdział poświęcony został szeroko rozumianej działalności benedyktynów łysogórskich w średniowieczu.
Stan zachowania źródeł umożliwił pełniejsze prześledzenie owej działalności dopiero od przełomu XTV/XV w. W dziewiętnastu
podrozdziałach znajdujemy szczegółowe rozważania dotyczące tak wewnętrznych spraw opactwa, jak również wpływu konwentu
na najbliższą okolicę, czy zaangażowania w sprawy polityczne Królestwa. Autor obszernie omówił zagadnienie reform
wewnątrzklasztornych przeprowadzonych przez opata Mikołaja Drozdka w latach trzydziestych XV w. oraz kwestię
uczestnictwa mnichów w misjach na wschodzie państwa jagiellońskiego. Istotne wydają się uwagi o ośrodku pielgrzymkowym
w klasztorze oraz duszpasterstwie i działalności kaznodziejskiej. Dodatkowo dowiadujemy się tu o działalności budowlanej,
twórczości muzycznej i historiograficznej, o skryptorium klasztornym, kontaktach opactwa z Uniwersytetem Krakowskim oraz
liturgii. Znalazło się też tutaj miejsce na omówienie działalności charytatywnej i medycznej.
M. Derwich wyznaczył sobie ambitny cel opracowania całościowej monografii średniowiecznych dziejów benedyktyńskiego
opactwa św. Krzyża i skrupulatnie cel ten zrealizował. Mimo jego własnych zastrzeżeń, iż brakuje w niej pewnych zagadnień
związanych z życiem wewnątrzklasztornym i zestawienia opatów i mnichów (s. 17), wydaje się, że otrzymaliśmy obszerne
kompendium wiedzy o średniowiecznych gospodarzach łysogórskiego klasztoru. Za ważne osiągnięcie Autora trzeba uznać
opracowanie późnośredniowiecznych dziejów opactwa oraz zagadnień zamieszczonych w rozdziale V rozprawy, a nazwanych
„działalnością benedyktynów z Łysej Góry". Dzięki tej części pracy poznajemy, przynajmniej częściowo, zakonników
w bezpośrednim działaniu na różnych płaszczyznach od gospodarczej, przez pewne elementy życia wewnątrzklasztornego,
społeczną, kulturową po polityczną. Być może jednak dla czytelności całej rozprawy należało z ostatniej części zrezygnować
i opracować ją szerzej w postaci drugiego tomu.
W wyniku lektury książki nasuwa się też szereg uwag. Po pierwsze kwestia ewentualnego dokumentu Kazimierza Sprawiedliwego,
którego hipotetyczne istnienie Autor zakłada kilkakrotnie (s. 50-52 i 411). Nie dysponujemy obecnie żadną wzmianką źródłową
0 istnieniu w przeszłości nie tylko dokumentu tego księcia, ale nawet śladem po jakichkolwiek jego nadaniach (nawet w formie ustnej)
dla klasztoru z Łyśca. Zakon benedyktyński wyraźnie nie cieszył się poparciem Kazimierza, a jego miejsce zajęły wspólnoty cysterskie
1 kanonickie. Z występowania wspólnie z księciem opata Miłowana (dwukrotnie: 1167 i 1189) trudno wyciągać jakieś daleko idące
wnioski i łączyć ten fakt z ewentualnym wystawieniem dokumentu. Za możliwe natomiast trzeba uznać nadanie przez tego księcia
jakichś zwolnień immunitetowych. Roboczo można przyjąć hipotezę, iż powstałemu w latach trzydziestych XII w. klasztorowi
egzempcję nadał Bolesław Kędzierzawy, a potwierdzali ją kolejni princepsi (nie wystawiając dokumentów), aż do Leszka Białego.
Analogii szukałbym w nadaniach immunitetów dla bożogrobców z Miechowa i cystersów z Jędrzejowa.
Kolejną kwestią dyskusyjną jest niewątpliwie sprawa opata łysogórskiego Miłowana, a konkretnie jego statusu społecznego.
O ile wywód Autora dotyczący jego awansu z opactwa św. Krzyża na opactwo tynieckie wydaje się przekonujący, o tyle uznanie
go za osobę „niskiego urodzenia" (s. 162) jest wnioskiem pochopnym. Nie upoważnia do tego ani podstawa źródłowa, ani
badania językoznawcze. Zapewne bezpieczniej pozostać przy stanowisku o jego rodzimym pochodzeniu.
Za kontrowersyjne trzeba też uznać twierdzenie, że autorem Kroniki Wielkopolskiej był Janko z Czarnkowa (s. 194).
Sprawa autorstwa tego dzieła oraz czas jego powstania nie są dotąd jednoznacznie rozstrzygnięte. Osobę Janka jako
ewentualnego autora Kroniki trzeba rozpatrywać jako pewną alternatywę dla wcześniejszych i obecnych badań. Wydaje się, że
w tej kwestii Autor zbyt śmiało buduje kolejne hipotezy na twierdzeniu, które powinno być poddane szerszej dyskusji.
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Mało przekonujący wydaje się też wywód dotyczący zapożyczenia wzorców architektonicznych dla pierwszego kościoła
klasztornego. M. Derwich skłania się ku tezie, że wzór ów zaczerpnięto z kolegiaty w Wiślicy poprzez należący do
Wojsławiców-Powałów kościół w Kijach. Prościej można wytłumaczyć ten fakt, iż opactwo łysogórskie powstało z fundacji
książęcej, podobnie jak pierwsza kolegiata wiślicka (tu fundatorem był zapewne syn założyciela opactwa na Łyścu Henryk
Sandomierski). Wzorce wędrowały więc w obrębie dynastii, o ile nie przynieśli ich sami mnisi. Wbrew twierdzeniu Autora wydaje
się, że początki kościoła w Kijach można również wiązać z dynastią piastowską (bobry z Kijów były przedmiotem nadania
książęcego dla joannitów zagojskich tuż po połowie ХП w.), a konkretnie z Henrykiem Sandomierskim.
Zbyt skąpe i rozproszone na kartach książki są wywody dotyczące motywacji fundacyjnych. Konstatacja, iż chodziło
0 jakieś zadania misyjne i gospodarcze na terenie dawnego Sandomierskiego jest dużym uproszczeniem. Dominuje tutaj
spojrzenie od strony konwentu, a z pola widzenia uszedł fundator. Zabrakło szerszej refleksji o jego roli i motywacjach, które nim
kierowały. Poszerzenie o tę problematykę wzbogaciłoby książkę M. Derwicha. Należy też postawić pytanie czy owe zadania
misyjne i gospodarcze leżały u podstaw decyzji o fundacji, czy może były jej skutkiem? W zestawieniu bibliograficznym
zamieszczonym na końcu książki oraz w przypisach nie dostrzegamy ważnej w tej kwestii rozprawy Romana M i c h a ł o w s k i e g o „Princeps fundator" (Warszawa 1989) oraz kilku drobniejszych prac tego autora.
Niewątpliwie dyskusyjne są też uwagi Autora na temat ewentualnego pobytu benedyktynów w Skowieszynie nad Wisłą, czy
też czasowego posiadania przez klasztor łysogórski Opatowa. Trudno jednak w tych kwestiach prowadzić polemikę, gdyż
pozostają one od dziesięcioleci w sferze dyskusji, zresztą bez widoków na ostateczne rozstrzygnięcie (dotyczy to zwłaszcza
Opatowa).
Listę wątpliwości należałoby zamknąć uwagami bardziej szczegółowymi. Omawiając udział Wojsława w fundacji
świętokrzyskiej pominął Autor przyczynek pióra Władysława S e m k o w i c z a pt. „Ród Powałów", ważny o tyle, że były to
pierwsze istotne uwagi o genealogii Wojsławiców. Szkoda również, że przy omawianiu związków klasztoru z Uniwersytetem
Krakowskim nie został wykorzystany Album Studiosorum (może również Liber promotionuml), a tylko indeks do tego dzieła
opracowany w 1974 r. Osobny problem to datacja wielokrotnie przywoływanych w pracy dokumentów jędrzejowskich. Ostatnio
kwestionuje się ustaloną na przełom 1166/1167 r. przez W. Semkowicza datę opisywanych w nich czynności. Janusz Bieniak
uważa, iż w grę wchodzi początek lutego 1168 г., moim zdaniem chodzi o jesień 1167 r. Sprawa ta będzie zapewne jeszcze
przedmiotem dyskusji. W rozważaniach o nadaniach soli należało chyba uwzględnić pracę Antoniny K e c k o w e j o salinach
ziemi krakowskiej do Х1П w. I wreszcie uwaga natury technicznej — czytelność rozprawy poprawiłaby staranniejsza redakcja
1 korekta.
Kończąc uwagi do pracy M. Derwicha trzeba podkreślić, iż w wielu wypadkach zdawał on sobie sprawę ze słabości
proponowanych hipotez, a większość kwestii budzących wątpliwości jest od lat sporna i nie rozwiązana. W sumie otrzymaliśmy
kolejną pozycję ważną dla rozwoju badań nad dziejami Kościoła polskiego, która zapowiada wznowienie badań nad rodzimymi
wspólnotami benedyktyńskimi. Ważnym osiągnięciem Autora jest przełamanie dotychczasowego stereotypu opracowań dziejów
klasztorów, które skupiały się głównie na zagadnieniach związanych z fundacją i uposażeniem, a rzadko zasięgiem
chronologicznym obejmowały całe średniowieczne dzieje danej instytucji. Atutem pracy jest spożytkowanie obszernej podstawy
źródłowej i próba krytycznego wykorzystania późniejszej, XVI-XVIII-wiecznej tradycji klasztornej. Trzeba jeszcze raz
podkreślić, że starał się Autor pokazać benedyktynów łysogórskich w działaniu. Nie wyliczając dalej szczegółowych ustaleń
trzeba stwierdzić, że historycy zajmujący się dziejami Kościoła, a szczególnie monastycyzmu, będą wielokrotnie wracali do
lektury monografii opactwa świętokrzyskiego pióra Marka Derwicha.
Józef Dobosz

Vera Lex Historiae. Stadien zu mittelalterlichen Quellen. Festschrift für Dietrich Kurze zu seinem
65.Geburtstag am 1. Januar 1993. Herausgegeben von Stuart J e n к s, Jürgen S a r n o w s k y und
Marie-Luise L a u d a g e, Köln — Wien — Weimar 1993, Böblau Verlag, ss. XVII + 499.
Okazały tom studiów dedykowanych długoletniemu ordynariuszowi historii średniowiecznej na Wolnym Uniwersytecie
berlińskim, znanemu zwłaszcza z cennych prac nad duchowością i ruchami zakonnymi europejskiego średniowiecza, zasługuje na
uwagę czytelników Studiów Źródłoznawczych ze względu na szczególnie silne osadzenie poszczególnych artykułów w źródłach,
z reguły w ogóle dotąd nie znanych lub w bardzo ograniczonym zakresie wykorzystywanych w nauce. Część autorów zamieściła
w księdze wręcz edycje tekstów.
W krótkim (s. V-VII) wstępie redaktorzy tomu przedstawiają postać i dorobek Jubilata; — na stronach 495-499
Marie-Luise L a u d a g e zestawiła wykaz jego dotychczasowych publikacji naukowych. Piętnaście dedykowanych Dietrichowi
K u r z e m u rozpraw podzielonych zostało na trzy grupy, z których dwie pierwsze (Brandenburgia i wschodnia część Europy
środkowej; historia duchowa i kościelna) wyodrębnione zostały na podstawie kryterium rzeczowego, podczas gdy część trzecia
— raczej nieoczekiwanie — została zaopatrzona tytułem „przyczynki uczniów [Jubilata]". W pierwszej grupie znalazło się pięć
rozpraw. Kaspar E 1 m, „Propugnator et defensor totius ordinis". Arnold van Monnickendam, Abt von Lehnin (1456-67) und
Altenberg (1467-1490) (s. 1-38), przedstawia nietypowe losy kontrowersyjnego opata wymienionych konwentów cysterskich,
który swe brandenburskie opactwo opuścił w sposób niezupełnie jasny, w każdym razie niezgodny z regułą, a także w nowym
miejscu spotkał się z ostrą opozycją. Knut S c h u l z wydał drukiem i opatrzył stosownym wstępem i komentarzem dwa statuty
czeladników (tkaczy i szewców) Starego i Nowego miasta Brandenburga z początku XV wieku (s. 39-62). Ludwig

