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Bibliografię dla Niemiec przeglądnął Ludwig Falkenstein. Właściwym 
autorem tekstu jest J .-L . Lemaître.

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów, przykładowego dos
sier wybranego świętego (św. Pardulfusa) oraz indeksu bibliograficz
nego. Każdy rozdział jest poprzedzony zarysem syntetycznym. Na
stępnie autorzy krótko charakteryzują poszczególne rodzaje źródeł 
z wskazaniem na metody ich krytyki naukowej, ukazują rozwój hi
storyczny, wreszcie zestawiają podstawowe repertoria generalne, ko
lekcje rękopiśmienne i edycje drukowane. Tekst przynosi liczne rady 
i wskazówki dotyczące zarówno kwestii metodycznych, jak i czysto 
praktycznych: sposobu kwerendy i wykorzystania wydawnictw, usta
lania faktów hagiograficznych, a także, np. struktury mszy rzymskiej 
przed soborem watykańskim II, itp.

Podkreślmy, iż wiele z cytowanych prac opatrzonych zostało krót
szym (np. modelowa, do naśladowania) lub dłuższym komentarzem. 
Dotyczy to zwłaszcza wielkich kompendiów i edycji źródłowych (np. 
BHL, AS). Autorzy zestawiają edycje źródłowe wraz z późniejszymi 
dodatkami, przedstawiają ich nieraz skomplikowaną strukturę, dają 
konkordancje. Z  zasady nie uwzględnione zostały recenzje.

Obszar interesujący autorów obejmuje, pod względem rzeczowym: 
Kościół katolicki, pod względem chronologicznym: średniowiecze (jed
nak ze stosunkowo częstymi nawiązaniami do czasów nowożytnych), 
a pod względem terytorialnym: teoretycznie całą Europę i Bliski 
Wschód, praktycznie — przede wszystkim Francję i, w zakresie ko
niecznym dla odbiorcy, kraje zachodniej Europy.

W poświęconym historii i metodologii hagiografii rozdziale I (Hi
stoire et m éthode, s. 120) autorzy przedstawiają definicje i istotę ha
giografii, jako jednej z nauk historycznych zajmującej się historią 
i kultem świętych. Zestawiają ważniejsze hasła encyklopedyczne i słow
nikowe na temat hagiografii oraz słowniki świętych. Oddzielnie przed
stawione zostały dzieje świętości i kanonizacji oraz początki kultu 
świętych, w tym ostatnim przypadku z podziałem na męczenników 
oraz biskupów.

Ważne jest zwłaszcza podkreślenie specyfiki i różnorodność źró
deł hagiograficznych, których nie można badać bez rozpoznania dans 
quel esprit, quelles circonstances, dans qu el m ilieu et dans qu el but 
(s. 2) powstawały. Za H. Delehay’em (C inq , s. 12-14, 17)
przypominają, że, poza nielicznymi wyjątkami, część literacka tekstu 
hagiograficznego nie daje się wykorzystać dla odtworzenia biografii 
świętego. Jedynie dwa elementy: miejsce pochowania (topograficzny) 
i anniwersarz śmierci (chronologiczny), jako ważne dla hagiografa,
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zasługują a p ń ori na zaufanie. One też wystarczają do identyfikacji 
świętego (s. 15-16).

Kolejne rozdziały poświęcone zostały prezentacji rozmaitych kate
gorii źródeł wykorzystywanych przez hagiografów.

W rozdziale II (Passions, vies et m iracles, s. 21-57) przedstawio
no główne zbiory źródeł hagiograficznych. Po kilku uwagach na te
mat każdej z trzech wymienionych w tytule podstawowych kategorii 
przekazów (pasji, żywotów i spisów cudów), autorzy zestawiają kolej
no: 1. Badania nad tekstami, najpierw wydanymi, na czele z wspaniałą 
Bibliotheca hagiographica latina antiquae et m ediae aetatis (t. 1-2, 
Bruksela 1898-1899) z jej dwoma suplementami (Suplem enti editio 
altera auctior, Bruksela 1911 i Novum Supplem entum , wyd. H. Fros, 
Bruksela 1986), następnie rękopiśmiennymi, w tym podstawowe ka
talogi rękopisów; 2. Zbiory tekstów, z bardzo ciekawym przedsta
wieniem kolekcji średniowiecznych (s. 33-41), krótką prezentacją edy
cji X V I-X V II w. (s. 41-46), wyczerpującą charakterystyką poczynań 
Bollandystów (tu struktura A cta Sanctorum , s. 46-52) i pobieżnym 
zarysem późniejszych edycji, z położeniem szczególnego nacisku na 
M onumentu G erm aniae H istorien. Na koniec omawiają dwie edycje 
L iber pon tificalis (MGH i L. Duchesne).

W części poświęconej kultowi liturgicznemu świętych (rozdz. III: 
L e culte liturgique des saints, s. 59-102) najpierw omówione zostały 
poszczególne typy ksiąg liturgicznych, a następnie ich rola dla kultu 
świętych. Część pierwsza stanowi zestawienie bibligraficzne. W czę
ści drugiej omówione zostały kolejno: 1. Mszały (tu użyteczna struk
tura mszy romańskiej przed soborem watykańskim II, s. 75-76), z sze
roką charakterystyką sakramentrzy (s. 84: schemat ewolucji, s. 85 - 
-86  sakramentarze typu Gelazjańskiego, Paduense, Hadrianum i we
dług Supplementów Benedykta z Aniane) i stacjonałów (s. 87-88: 
lista kollekt i stacji); 2. Księgi oficjów, z użytecznym porównaniem 
oficjum rzymskiego i monastycznego (s. 94-96); 3. Rytuały i profe- 
sjonały; 4. Litanie.

Ze względu na ich wagę dla hagiografa, oddzielny rozdział (IV — 
L es m artyrologes, s. 103-134), poświęcony został martyrologiom, czyli 
zestawieniom imion świętych czczonych w Kościele w poszczególne 
dni (w zasadzie odpowiadającym ich anniwersarzom). Po krótkiej czę
ści syntetycznej autorzy omawiają najważniejsze i zestawiają katalog 
zachowanych martyrologiów. Własne doświadczenia badawcze J. Du
bois (s. 135 n. — zestawienie prac) jest najlepszą rekomendacją.

Podobnie rzecz się ma z rozdziałem V: L e  calendrier (s. 135-180) 
— kalendarzom bowiem wiele uwagi poświęcił J.-L . Lemaître (s. 138,
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157 n.). Kolejno omówione zostały części techniczna i ijtur • 
oraz kwestia datacji kalendarza, a także zestawiona bibligrafia o " 5 
litowanych kalendarzy -  jak zwykle, bez materiału środkow oe^' 
pejskiego. Przypomnijmy, że czytelnik polski otrzymał m ed a w ^ ^ ' 
ręki imponujące i niezastąpione opracowanie kalendarza krakowski ° 
pióra Henryka Wąsowicza 2. e&°

Oczywiście, oddzielnego miejsca zabraknąć nie mogło na p0dsl 
wową formę narracyjnego przekazu hagiograficznego -  żywot świ^ 
tego (VI: L a  „Vita": une biographie, s. 161-190). Zdając sobie spra 
wę z wszystkich problemów krytyki historycznej żywotów, autorzy sta 
rali się przede wszystkim dostarczyć czytelnikowi instrumentów ja 
ułatwiających. Ogromnie pożyteczne okazują się wskazówki dotyczące 
lokalizacji miejsc (toponimii Rzymu średniowiecznego (s. 162-163) 
i Francji (s. 163-168), biskupstw, kolegiat i opactw (s. 168-178) 
i osób (papieży (s. 180-181), dostojników kościelnych świeckich 
(s. 181-185) i zakonnych (s. 185-190). Dodajmy, iż uzupełnienie ze
stawionej tu literatury nt. nekrologów i obituarzy (s. 187-188) znaj
dzie czytelnik w przygotowanym przez J.-L . Lemaître’a i M. Derwi- 
cha katalogu nekrologów polskich 3.

Toponimia, w przypadku kultu świętych źródło bogate i ważne (świę
ci lokalni!), jest ciągle mało rozpoznane, a jego użycie wymaga naj
wyższej ostrożności. Autorzy (rozdz. VII: L es saints dans la topony
m ie, s. 191-210) przedstawiają jego krótką, wyważoną charaktery
stykę i przedstawiają rozwój badań nad nim (w kontekście świę
tych) we Francji.

Polem znacznie lepiej poznanym i dla kultu świętych bez porów
nania częściej wykorzystywanym są sztuki plastyczne (rozdz. VIII: 
L es saints dans l'art, s. 211-245). Krótkie przedstawienie rozwoju 
wyobrażeń plastycznych świętych wprowadza czytelnika w główny prob
lem praktyczny: kwestię identyfikacji świętego. Je j też poświęcone 
są dalsze uwagi oraz przytoczona literatura dotycząca ikonografii, 
symboliki i poszczególnych tematów ikonograficznych. Oddzielnie omó
wione zostało obszerne zagadnienie przedstawień świętych w minia
turach (s. 233-244). Ponieważ w tym wypadku identyfikację świę
tego zazwyczaj umożliwia dołączony tekst, autorzy skupili się na cha-

2 H. Wąsowi cz,  Kalendarz ksiąg liturgicznych Krakowa do połowy 16. 
wieku, Lublin 1995.

J--L. L e ma î t r e ,  M. De rwie h, Pour un répertoire des po
lonais, w: Śmierć w dawnej Europie. La mort en Europe au Moyen Âge et à 
l'époque moderne, red. M. D e r wi c h  (Acta Universitatis Wratislaviensis, Hi
storia), Wrocław, w druku.

REC.: DUBOIS, LEMAÎTRE, SOURCES ET MÉTHODES... 385
fl

rystyce technik sporządzania miniatur i omówieniu głównych ro- 
ra jów rękopisów iluminowanych.

Trudno dziś w pełn i p o ją ć  znaczenie kultu relikw ii dla  
o człow ieka. Ł atw o też drw ić z naiw ności ówczesnych wiernych, ze- 

* * Usty dziwacznych relikw ii i przeciwstawnych przekazów . Wszys
tko to m iało jed n ak  podrzędne znaczenie, a  często opin ie tego typu 

oierają się na późnych kom pilacjach  lub źle zrozum ianych tekstach  
° f  247). Ti trafna konstatacja otwiera obszerne rozważania autorów 

t relikwii i relikwiarzy (rozdz. IX: R eliques et 247-
319). Po cennych uwagach metodycznych i zarysie rozwoju kultu 

relikwii, przedstawiają oni poświęcone im hasła słownikowe i litera
turę ogólną, szerzej zatrzymując się na znaczeniu przypisywanym re
likwiom w świetle źródeł (tu m. in. ciekawa charakterystyka D e pig- 
neribus sanctorum  Guiberta z Noget, s. 255-258). Z  kolei następuje 
omówienie mało u nas znanego źródła, jakim są certyfikaty auten
tyczności relikwii -  przypomnijmy za autorami, iż dla historyka nie 
tyle ważna jest autentyczność relikw ii co  kw estia w ja k i sposób m ogła 
ona za taką uchodzić w oczach średniow iecznego człow ieka  (s. 262). 
Sporo miejsca zajmuje zestawienie inwentarzy relikwii oraz badań 
nad poszczególnymi rodzajami relikwii (s. 266-279). Po zagadnieniu 
translacji relikwii (s. 280-292) -  tu interesujący podrozdział na te
mat handlu relikwiami oraz ich kradzieży i grabieży (s. 286-292), 
następuje omówienie relikwiarzy (s. 292-305) i skarbców (s. 305-319).

Pielgrzymki (rozdz. X: L es pèlerinages, s. 321-341), to wielkie zja
wisko religijne i społeczne średniowiecza i czasów nowożytnych, które, 
dzięki ostatnim wysiłkom Haliny Manikowskiej i Hanny Zaremskiej 
powróciły do historiografii polskiej 4 5, kończą omawianą pracę. Po 
przedstawieniu literatury na temat pielgrzymów i pielgrzymek (s. 324- 
-327) -  tu m. in. o znakach pielgrzymich (s. 327), następuje omó
wienie trzech wielkich centrów pielgrzymkowych: Jerozolimy i Zie
mi Świętej, Rzymu i Włoch oraz, szczególnie szerokie, św. Jakuba 
z Compostelli, wreszcie -  pielgrzymek lokalnych. Oddzielne miej
sce poświęcono ex-votom (s. 338-341).

Ostateczna ocena recenzjonowanego kompendium musi wypaść po
zytywnie. Co prawda każdy czytelnik z łatwością znajdzie w niej lu
ki i pominięcia. Niektóre z nich nawet dotkliwe i trudne do wytłu
maczenia -  jak np. pominięcie wielu cennych wydawnictw ency
klopedycznych i słownikowych, w tym także Lexikon  des M ittelalters 5

4 Zob. Peregrinationes. Pielgrzymki w ladturze dawnej Europy (Colloquia me- 
diaevalia 2), red. H. Mani k ows ka ,  H. Z a r e ms k a ,  Warszawa 1995.

5 Bd. 1-7 [Stadt (Rus’)], München-Zürich 1980.
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czy Theologische R ealenzyklopädie 6 (w obu ważne hasła HagiograDL. 
nie mówiąc już o publikacjach z Europy Środkowej. Liczne  ̂  ̂
rzucają się też w oczy w przypadku historiografii skandynawskiej^^ 
Półwyspu Iberyjskiego, a i czytelnik innych krajów z pewnością ^  
będzie miał trudności z przytoczeniem uzupełnień.

Pamiętać jednak trzeba o ograniczonych zadaniach stawianych s 
bie przez autorów książki. Jako praktyczny wstęp do studiów n°t1 
hagiografią przeznaczony dla studenta francuskiego, spełnia ona sw(y 
zadanie znakomicie. Na pewno też może być z wielkim pożytkiem 
wykorzystywana przez wszystkich historyków. Wyważone wskazówk' 
metodyczne i rady praktyczne, imponująca literatura francuskojęzy 
czna, ogólnie bardzo dobry wybór edycji źródłowych i literatury ogól
nej -  to niewątpliwe zalety kompendium, które powinno stać sie 
jednym z ważniejszych „narzędzi pracy” historyka zajmującego się nie 
tylko hagiografią.

Ideałem byłoby dostarczyć w przyszłości podobne kompendium czy
telnikowi polskiemu. Być może przystosowane do lokalnych potrzeb 
tłumaczenie przedstawionej pracy, uzupełnione, jeśli nie o badania 
z całego regionu, to co najmniej polskie, byłoby dobrym rozwiaza 
niem? H

J  Hg. Gerhard K r a u z e  (do t. 12), Gerhard M ü l l e r  t. 1-25 n i Para
psychologie), Berlin/New-York, Walter de Gruyter, 1977.


