Jacquese Le Goff : Intelektuálové ve středověku 

   Historik Le Goff je známou osobností světové historiografie a knihu Intelektuálové ve středověku napsal v roce 1957. O celkovém charakteru knihy se dá říci, že pojednává a rodícím se světě městské civilizace a ovšem i o postavení, údělu, podmínkách života a charakteru středověkých učenců. Na vydání knihy se ani po 30 letech nemuselo nic předělávat, což svědčí o autorově vyspělém stylu. Objevily se sice nové poznatky, ale autorův přístup k dějinám univerzit a celkovému světu středověku se nemění. Le Goff též nezvykle použil ryze novověký pojem „intelektuál“ pro středověkého učence, protože je přesvědčen, že jak středověký učenec, tak moderní vědec používají stejné pracovní nástroje – pero a knihu. Přesně to vystihuje dobový latinský název pro vzdělance – litteratus, který poukazuje na znalost písma jako základní výsadu středověkého intelektuála.
   Schopnost číst a psát byla také k podnětem středověkým vzdělancům, aby se vydělili od okolního světa a vytvořili novou společenskou vrstvu (inteligenci) a novou instituci středověkého světa (universitu). Ačkoliv středověká vzdělanost navazovala bezprostředně na antické vzory, hlavně na Aristotela, vznik univerzity jako autonomní školské instituce náleží až křesťanskému středověku. Autor však upozorňuje také na výlučnost univerzity v ryze agrární společnosti středověku, jejíž většina celý život zápasila o holé přežití a vzdělání bylo stále luxusním statkem.
   V knize je dán velký prostor ukázkám ze středověkých pramenů. Konfrontovány jsou i názory jiných historiků; takto je zmíněn například Marc Bloch či Gordon Leff ad. Kniha je celkově rozčleněna do 3 kapitol a každá z nich ještě rozdělena na články.
   

   1. kapitola – 12. století jako zrození intelektuálů
V úvodní části je vysvětlen zrod měst a s ním i zrod intelektuála, který je v této době hlavně klerik, jinak též philosophus, jak tento termín hojně propagoval Siger z Brabantu. V následující části se autor táže, zda opravdu proběhla karolinská renesance, uvážíme-li, že knihy nebyly reprezentantem vzdělání ale bohatství. Rovněž role přepisování knih nebyla pro mnichy žádnou větší činností než takovou, která jim jako šiřitelům písma zajišťovala vstup do ráje. Autor vyzdvihuje všeobecně známý arabský přínos evropské vzdělanosti a také arabsko-evropskou spolupráci, např. v Cluni u Petra Ctihodného, kde byla zřízena skupina vzdělanců pro překlad Koránu. Zajímavou kapitolou je část pojednávající o goliardech – potulných učencích i buřičích, jež svými básněmi vyjadřovali kritiku stávající společnosti. Mezi goliardy patřil Abélard, jehož životní osudy jsou zde vylíčeny jakož i spory s Bernardem z Clairvaux. Na závěr je zmíněn vliv vědecké a filozofické činnosti např. v Chartres – systém tzv. quadrivia (aritmetika + geometrie + astronomie + hudba), hluboký zájem o tvar Země, povahu prvků, sílu větru; zdůrazněna role Alexandra Makedonského jako vědce – žáka Aristotelova a Šalamouna, hebrejského učence a mystika. V duchovní oblasti odkaz Vergilia a směrů humanistických (člověk je členem vesmírného řádu a obdařen rozumem). 
   2. kapitola – 13. století - problémy dospělosti
Zde je rozebírána problematika studia na středověkých univerzitách. Situace ve 13. století je charakterizována vznikem městských cechů a opadáváním populační exploze. Univerzity jsou zakládány v Boloni, Paříži a Oxfordu a na jejich nezávislosti se již podílí pouze papež v opozici vůči králi. Poslání univerzit není zatím jasné, někteří historici se domnívají, že se na nich učilo teprve číst a psát. Délka studia činila 6 let (po 2 letech titul bakalář) poté byl udělen titul doktor svobodných umění. Organizace studia se řídila též svátky a církevními posty. Zbožnost byla důležitým rysem, čehož dokladem je jednak úcta před patronem studentů Sv. Mikulášem, jednak zdůraznění Ježíše mezi učenci na obrazech. Náčiní učence se skládalo z knihy, pultu, pera, inkoustu, křídy, tabule a  kousku pemzy. Za úplný zrod jsou považovány kvestie, tedy komentáře k textu, poté disputace jako připravená rozmluva na dané téma a vše vrcholí kvodlibetem – rozmluva na libovolné téma, jež je scholastickým základem a nesmírným přínosem vědeckému bádání vůbec. Závěrem jsou zmíněny spory světského a řádového duchovenstva a konflikty se žebravými řády. Rozpolcení v duchovní sféře je prezentováno dvěma  Aristoteli – aristotelismem (Sv. Tomáš Akv. a Albert Veliký) a averroismem (Siger z Brabantu).
   3. kapitola – Od univerzitního vzdělance k humanistovi
Hned v úvodu je poukázáno na stagnaci demografického růstu, morové epidemie ( 1348 ), hospodářský úpadek v důsledku snížení objemu drahých kovů. Výrazným mezníkem je požadavek a zvyšování platů za přednášky některými mistry. Vzdělání se tak stává výsadou spíše bohatých a staré listiny deklarující právo na bezplatné vystudování pozbývají platnosti.  Dosažení  doktorátu se stává pro obyčejného člověka výjimečnou událostí, nově je zaváděn požadavek udělovat titul doktor jen rodinným příslušníkům dříve jmenovaného doktora. S dědičností titulu se snižuje pochopitelně kvalita. Univerzitní koleje se stávají obchodními centry, nastává stále hlubší rozluka víry a rozumu, častý je příklon k mystice. Le Goff zmiňuje novou vlnu zakládání univerzit. Ale jsou to již umělé výtvory králů a papežů. Důležitou událostí je založení první národní univerzity v Praze, jejíž národní charakter byl zakotven roku 1409. Vzdělanci v této době dostávají politický krunýř. V Paříži vládne zkostnatělá scholastika prezentující se Occamovým nominalizmem (důraz na logiku slova, definice, významy slov…). Univerzity se otvírají šířícímu se humanizmu. Ve Florencii je otevřena platónská akademie, následuje návrat k mystice a vyzdvižení Platóna. Protiklad mezi středověkým intelektuálem a humanistou lze pozorovat ve zobrazení. První je zobrazen jako profesor plně zaujatý výkladem, obklopen žáky; humanista jako učenec v pohodlně zařízené pracovně, kde se mohou jeho myšlenky svobodně rozvíjet.

