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Całość zamyka indeks, przydatny ze względu na szerokość podejmowanej problematyki.
Brak natomiast podsumowania, do jakiego przyzwyczaiła nas konwencja cyklu „konferencji
badań nad Europą Środkowo-Wschodnią”. Na zakończenie omówienia tego konkretnego tomu
warto wskazać na znaczenie całej tej serii, publikującej sukcesywnie materiały z marburskich
spotkań. Ostatnio (zob. omówienia na łamach Roczników Historycznych 83, 2017, s. 294-297,
oraz w niniejszymi tomie, s. 245-247) skupiają się one, inaczej niż w poprzednich latach, na
starszych dziejach, podejmując różne intrygujące zagadnienia średniowieczne, ujmowane zawsze
przekrojowo, porównawczo i możliwie interdyscyplinarnie. Przynosi to z zasady ciekawe teksty,
przeważnie opatrzone ważną refleksją wprowadzającą, która porządkuje problematykę i punktuje istotne pytania, a także równie inspirującymi podsumowaniami (czego tym razem niestety
zabrakło). Mamy tu chyba rozwijający się zalążek inicjatywy, która w regionalnym wymiarze
zdaje się, toutes proportions gardées, nabierać analogicznego znaczenia, jakie w mediewistyce
odgrywa seria Vorträge und Forschungen, której poszczególne tomy stają się „kolektywnymi
monografiami” kolejnych ważnych zagadnień historii europejskiej. Przedsięwzięciu życzyć
trzeba zatem kontynuacji, a organizatorom, zwłaszcza zaangażowanemu w redakcję wszystkich
trzech tomów Norbertowi Kerskenowi, należą się wyrazy najwyższego uznania.
Tomasz Jurek (Poznań)
https://orcid.org/0000-0003-4519-0883

Studieren im Rom der Renaissance, hg. von Michael M a t h e u s, Rainer Christoph
S c h w i n g e s (Repertorium Academicum Germanicum Forschungen Bd. 3), vdf
Hochschulverlag AG, Zürich 2020, ss. VIII + 244.
Wśród badaczy dziejów średniowiecznych i nowożytnych wędrówki na włoskie uniwersytety cieszą się ciągle niesłabnącą popularnością. Zainteresowanie wzbudzają zwłaszcza ośrodki
w Bolonii i Padwie o ustalonej międzynarodowej renomie, rolę bardziej lokalną przypisuje się
natomiast pozostałym uczelniom. Taki podział wpływów zostaje poddany dyskusji w recenzowanej książce, wydanej przy wsparciu Szwajcarskiej Akademii Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Niemieckiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Podejmuje ona temat obecności
ultramontanów na uniwersytetach rzymskich, kurialnym i miejskim. Tom przynosi materiały
sesji naukowej zorganizowanej w 2012 r. przez wspomniany Niemiecki Instytut Historyczny,
ale stanowi też chronologiczną kontynuację książki Brigide Schwarz: Kurienuniversität und
stadtrömische Universität von ca. 1300 bis 1471 (mit prosopographischen Anhängen), z 2013 r.
Wskazać należy, że całość dostępna jest pod adresem: <https://vdf.ch/studieren-im-rom-der-renaissance-e-book.html>.
Zbiór obejmuje osiem artykułów, z których pierwszy, pióra Michaela Matheusa (Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, przedtem dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego
w Rzymie), ma charakter wprowadzający w problematykę roli rzymskich uczelni aż do sacco di
Roma w 1527 r. (s. 1-32). Autor omawia literaturę przedmiotu, wskazując na dominujący obraz
Rzymu jako peryferyjnego ośrodka akademickiego, który przełamują dopiero prace Christiane
Schuchard, Roberta Gramscha czy przywołanej już B. Schwarz. Następnie relacjonuje podstawę źródłową, w której widzi główną przyczynę dotychczasowych nieporozumień. Niemal
zupełny brak własnej spuścizny obydwu uniwersytetów Wiecznego Miasta sprawia mianowicie, że jedyną drogą oszacowania wielkości i zakresu immatrykulujących się tam studentów
staje się mozolna i rozległa kwerenda w zasobach zewnętrznych, rozsianych po całej Europie.
Szczególnie pomocne wydają się uwagi M. Matheusa o uniwersytecie kurialnym, dotyczące
wielkości jego kadry profesorskiej (zdominowanej przez jurystów) czy ekstraordynaryjnych
form uzyskiwania promocji. W kolejnym artykule (s. 33-52) Suse Andresen (Uniwersytet Techniczny w Darmstadt) i współredaktor tomu R.Ch. Schwinges (Uniwersytet w Bernie) zbierają
przy pomocy bazy Repertorium Academicum Germanicum rzymskich studentów z obszarów
niemieckojęzycznych (łącznie z Państwem Krzyżackim) z lat 1370-1580, a otrzymaną grupę
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100 osób (92 pewnych i 8 przypuszczalnych) analizują pod kątem czasu przybycia (większość
po 1471 r.) oraz pochodzenia geograficznego (przesunięcie ciężaru z północno-zachodnich na
środkowe i południowe rejony Rzeszy) i społeczne (elity szlacheckie i miejskie). Pożyteczne
są spostrzeżenia o coraz częstszej od połowy XV w. praktyce włączania Rzymu w trasy uniwersyteckich wojaży czy nierzadkich przypadkach podejmowania studiów przez zagranicznych
posłów i osoby składające w Kurii supliki o prebendy. Praktyczną realizację postulatu kwerendy
źródłowej poza Rzymem podejmuje wspomniany M. Matheus, który na podstawie przypadków
Wilhema von Enckenvoirta (pochodzącego z Brabancji kardynała zmarłego w 1534 r.) i Ulryka
von Huttena (pisarza w służbie cesarskiej) omawia przykładowe modele rzymskich studiów
ultramontanów (s. 53-97). Dla pierwszego Rzym stanowi jedyne znane miejsce kształcenia
uniwersyteckiego, a studia te realizowane były równocześnie z wieloletnią pracą w Kurii papieskiej. Zwieńczone zostały licencjatem z prawa kanonicznego, o czym szczegółowo informuje
dokument poświadczający wystawiony na prośbę kapituły katedralnej w Liège w 1505 r. Dla
Huttena pobyt w Rzymie stanowił jedynie krótki przystanek na szlaku włoskich uniwersytetów.
Szerzej omówiony został dialog Huttena Vadiscus sive Trias Romanus (1519), w którym Hutten
podjął krytykę rzymskiego systemu zdobywania stopni akademickich. Rozwinięcie tego wątku
przynosi obszerny artykuł (s. 97-161) Andreasa Rehberga (Niemiecki Instytut Historyczny w Rzymie), który podejmuje zagadnienie działalności promocyjnej komesów papieskich. Mianowani
głównie dla nadawania uprawnień notariuszy publicznych i legitymizacji dzieci z nieprawego
łoża, od 1442 r. zaczynają oni także nadawać stopnie akademickie. Autor pokazuje ewolucję tych
uprawnień, ich funkcjonowanie, a także pochodzenie geograficzne komesów (wśród których
było dwóch Polaków: Stanisław Ostroróg i Jan Łaski), szerzej przyglądając się pontyfikatom
Juliusza II (1503-1513) i Leona X (1513-1521); liczba komesów wzrosła z 13 za pierwszego
do 119 za drugiego z tych papieży. Ważne uwagi przynosi ponadto omówienie zebranych
z rzymskich akt notarialnych przypadków udzielania promocji przez dwóch komesów w latach
1508/1509 i 1513/1514.
Polską perspektywę wędrówek uniwersyteckich do Rzymu przedstawia Marek Daniel Kowalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego (s. 163-189), który określa wielkość zjawiska (37 osób),
wyraźnie słabnącego po 1471 r., co w pewnej mierze wynika ze stanu zachowania źródeł. Autor
poświęca uwagę zwłaszcza nieufnemu raczej stosunkowi polskich kapituł katedralnych do
rzymskich studiów i procesowi ograniczania w tych gremiach elementu nieszlacheckiego (którym pozostały ostatecznie nieliczne prebendy doktorskie). Wskazuje, że faktycznie w Rzymie
studiowało (głównie prawo kanoniczne) niewielu Polaków. Nieznacznie zmieniona i skrócona
wersja tego tekstu ukazała się niezależnie w wersji angielskiej (Polish Students in Rome in the
Second Half of the 15th Century, w: Universitätsstudium und Gesellschaft in Mitteleuropa vom
15. bis 18. Jahrhundert, Kraków 2017, s. 113-137).
Następują artykuły dwóch badaczek włoskich, Anny Esposito (Uniwersytet La Sapienza
w Rzymie) i Anny Modigliani (Uniwersytet w Viterbo). Pierwsza rozważa problem składu
społecznego dwóch rzymskich kolegiów dla ubogich studentów: Capranica i Nardini, powstałych odpowiednio w 1456 i 1484 r. (s. 191-202). Autorka wskazuje na rejestry zarządzającego
kolegiami bractwa San Salvatore ad Sancta Sanctorum (którego rektor wybierany był z udziałem studentów) jako kolejne źródło dla poszukiwań rzymskich ultramontanów. W przypadku
popularniejszej Capraniki odnajduje pod koniec XV i na początku XVI w. kilka przypadków,
w tym jednego Niemca. A. Modigliani szczególnie interesuje natomiast oddziaływanie ożywionej
od drugiej połowy XV w. kultury intelektualnej Kurii na mieszczaństwo Rzymu (s. 203-215),
czego probierzem stają się zasoby księgozbiorów mieszczan i miejsca podejmowanych przez
nich studiów uniwersyteckich. Biblioteki były raczej niewielkie i słabo zaopatrzone, a po naukę
udawano się na uniwersytety pozarzymskie. Zbiór kończy tekst Paula Sebastiana Moosa dotyczący relacji astronoma i matematyka Jana Regiomontana z włoskim środowiskiem naukowym
w czasie jego pierwszego pobytu w Rzymie (s. 217-242). Autor uściśla chronologię tego pobytu
(1461-1466), a wykorzystując sumiennie listy Regiomontana, ustala także grupę jego głównych
partnerów intelektualnych, spośród których pierwszorzędną rolę przypisuje jego patronowi,
kardynałowi Bessarionowi. Dla polskich badaczy ważne wydają się uwagi o znajomości
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Regiomontana z Marcinem Bylicą z Olkusza, którego P.S. Moos identyfikuje z krakowskim
uczonym występującym w dialogu astronoma z 1464/1465 r.
Prezentowany zbiór pomyślany została jako kolejny element budujący obraz uniwersytetów
rzymskich jako ważnego miejsca kultury intelektualnej o zasięgu ponadregionalnym. Zadanie to
wypełnia jedynie częściowo. Dowodzi bowiem znacznej atrakcyjności wśród Niemców i Polaków (co wynikało w pewnej mierze z ich kontaktów z Kurią), ale zabrakło jednak jakościowych
analiz potencjału naukowego tych ośrodków, a pewne uwagi, przedstawione zwłaszcza przez
A. Modigliani, wskazują raczej, że Rzym ustępował Bolonii i Padwie.
Michał Bartoszak (Poznań)
https://orcid.org/0000-0003-3483-8306

FANNY MÜNNICH, Der sächsische Adel an den Universitäten Europas: Universitätsbesuch,
Studienalltag und Lebenswege in Spätmittelalter und beginnender Frühneuzeit, Bd. 1-2,
Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig in Komission bei Franz Steiner Verlag,
Stuttgart 2019, ss. VI + 1352.
Zainicjowane niegdyś przez Rainera Christopha Schwingesa niemieckie badania nad
społecznymi dziejami uniwersytetów wzbogaciły się o książkę Fanny Münnich. Jest to rozprawa doktorska, ukończona w 2017 r. pod opieką Ennona Bünza w Instytucie Historii, Sztuki
i Orientalistyki Uniwersytetu w Lipsku. Praca spotkała się już z uznaniem, uzyskując w 2019 r.
nagrodę fundacji prof. Manfreda Rudersdorfa, przyznawaną przez Komisję Historii Saskiej
Akademii Nauk.
Podstawowym pytaniem stawianym przez F. Münnich jest problem stosunku saskiej szlachty
do wykształcenia uniwersyteckiego jako elementu służącego zachowaniu jej dominującej roli.
Autorka dostrzega bowiem w przemianach końca średniowiecza i początku wczesnej nowożytności (modernizacja państwa i wynikająca stąd jego biurokratyzacja oraz profesjonalizacja
kadr, zmiany warunków społecznych, gospodarczych czy politycznych, konkurencja mieszczaństwa i większa dostępność studiów akademickich) siły zagrażające czołowej dotychczas
pozycji społecznej tej warstwy. Analizą nie obejmuje jednak całej szlachty, pomija jej nieliczną,
górną część (dysponującą władztwem terytorialnym) i skupia się wyłącznie na szlachcie niższej
z ziem saskich w granicach z 1547 r. (s. 9-22). Konieczny wstępny krok, polegający na zebraniu
wszystkich przypadków studiującej szlachty, wykonała głównie na podstawie źródeł proweniencji
uniwersyteckiej. Były to przede wszystkim metryki i księgi promocji, choć wykorzystane zostały
także akta rektorskie czy księgi nacji niemieckiej (oczywiście ze świadomością niższego stopnia
uchwytności studentów dla Italii i Francji, zwłaszcza do połowy XVI w.). Narzędziem analizy
uczyniła natomiast bardzo popularną ilościową metodę prozopograficzną; podkreślając jednak
jej ułomności, uzupełnia ją o metody jakościowe, m.in. analizę listów i kazań pogrzebowych
(s. 35-49). Rozdział I, pełniący rolę wprowadzenia, otwiera charakterystyka stanu szlacheckiego
Saksonii (s. 52-60). Istotne są tu uwagi o różnicowaniu się od ok. 1440 r. niższej szlachty na
posiadającą dobra „urzędowe” i „pisemne” (ta ostatnia grupa zajmowała nieco znaczniejszą
pozycję), jak również zastrzeżenie o uwzględnianiu wyłącznie studentów z rodzin szlacheckich
poświadczonych dla pierwszej połowy XV w. (głównie opierając się na wykazach posiadaczy
dóbr znanych od 1442 r.). Dalej Autorka omawia instytucjonalizację nauczania szkolnego
i uniwersyteckiego, wraz z próbami jego ujednolicenia na tym obszarze pod koniec XVI w.
(s. 61-82), oraz historyczny rozwój wzorców szlacheckiego wychowania, który w omawianym
okresie celował w przyswojenie sobie pewnych elementów zarówno militarnej kultury rycerskiej,
jak i uczonej kultury dworskiej (s. 81-94).
Właściwą analizę zagadnienia przynosi następny, obszerny rozdział II (s. 95-303), gdzie
F. Münnich rozpatruje wybrane problemy kształcenia uniwersyteckiego saskiej szlachty. Rozpoczyna edukacją przedakademicką (s. 95-114), wskazując różne drogi jej uzyskiwania: prywatna nauka w domu, na dworze i publiczna w szkołach. Dla tych ostatnich (m.in. przy pomocy

