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Die „Regularis  Concordia  " und ihre altenglische  Inter-
linearversion,  mit Einleitung und Kommentar hrsg. 
von Lucia Korn ex l (Münchener Universitäts-
-Schriften.  Philosophische Fakultät. Texte und Un-
tersuchungen zur Englischen Philologie, 17), Wil-
helm Fink, München 1993, ss. CCXXIII, 424, 6 ryc.; 
David N. Dum vi l le , English  Caroline  Script  and 
Monastic  History.  Studies  in Benedicitinism.  A. D. 950-
-1030 (Studies inAnglo-Saxon History, VI), The Boydell 
Press, Woodbridge 1993, ss. X, 196, 16 ryc. 

Król anglosaski Edgar (964-975) dążył  do reformy  mona-
stycyzmu poprzez przywrócenie w opactwach jego królestwa ści-
słej obserwancji benedyktyńskiej. Celowi temu służyć miał zwoła-
ny przez niego synod w Winchester, w którym udział wzięli liczni 
biskupi, opaci i opatki oraz nieznani nam bliżej mnisi-reformato-
rzy. Decydującą  rolę odegrali przywódcy „stronnictwa reform": 
Dunstan, arcybiskup Canterbury (o nim zob. ostatnio St  Dunstan. 
His  Life,  Times  and  Cult,  ed. N. Ramsay, M. Sparks, Tim Tat-
ton-Brown, The Boydell Press, Woodbridge 1992), Ethelwold, 
biskup Winchester i Oswald, biskup Worcester. Celem refor-
matorów była unifikacja  consuetudines  obserwowanych w róż-
nych opactwach, przy próbie zachowania pewnych różnic wy-
nikających  ze specyfiki  miejsca. Efektem  obrad było powstanie 
Regularis  concordia.  Wydawczyni za jej głównego redaktora uwa-
ża Ethelwolda — brak jednakże na to dowodów źródłowych. 

Regularis  concordia  przechowała się tylko w dwóch kodek-
sach. Pierwszy, starszy (British Library, London, Cotton Fausti-
na B III (F)), z końca X lub początku  XI w., posłużył za pod-
stawę edycji Thomasa Symonsa (Regularis  concordia  Angliae na-
tionis monachorum sanctimonialiumque,  London, 1953). Drugi, 
z drugiej połowy XI w. (British Library, Londyn, Cotton Tiberius 
A III (T)), zawiera staroangielskie, interlinarne tłumaczenie tek-
stu łacińskiego. Na tym rękopisie oparła się L. Kornexl, wydając 
równolegle tekst łaciński (z odmiankami rękopisu F) oraz staroan-
gielski. Gruntowny komentarz (ok. 250 s.) oraz erudycyjny aparat 
edytorski uzupełniają  tę podstawową  dla kwestii powstania i re-
cepcji Regularis  concordia  pracę. 

Przypadek zapewne sprawił, że równocześnie z powyższą 
edycją  ukazała się monografia  D. N. Dumville'a, poświęcona 
początkom  i rozprzestrzenianiu się minuskuły karolińskiej w An-
glii i ukazująca  rolę, jaką  odegrały w tym procesie opactwa be-
nedyktyńskie oraz wspomniana wyżej reforma  monastyczna zwią-
zana z synodem w Winchester i Regularis  concordia. 

Według Autora nowe pismo przeniknęło do Anglii razem 
z pisarzami, przybywającymi  z kontynentu w ostatnich latach pa-
nowania króla Aethelstana. W drugiej połowie X w. rozpowszechni-
ło się w skryptoriach opactw benedyktyńskich oraz w kancelarii 
królewskiej. Dużą  rolę w tym procesie odegrało związane  z refor-
mą  monastyczną  rozprzestrzenianie się łacińskiego tekstu Reguły 
św. Benedykta z dołączonym  do niego tłumaczeniem staroangiel-
skim, dokonanym przez Ethewolda. Autor podkreśla rolę Oswal-
da oraz Dunstana i skryptorium jego opactwa katedralnego w Can-
tenbury. Tu właśnie na początku  XI w. powstała charakterystycz-
na dla kultury anglosaskiej forma  karoliny — tzw. Englishness. 
Oprócz niej D. N. Dumville wyróżnia trzy inne rodzaje minuskuły 
karolińskiej funkcjonujące  w Anglii, bardziej lub mniej związane 
z wcześniejszymi pismami insularnymi. 

M.  D. 

Jacques de Vi try, „Histoire  occidentale".  Historia 
occidentalis.  Tableau  de  l'Occident  au XIIIe  siècle,  tra-
duction par Gaston D u c h e t - S u c h a u x , Intro-
duction et notes par Jean L o n g è r e (Sagesses 
chrétiennes), Les Éditions du Cerf,  Paris 1997, 
ss. 359. 

Jakub z Vitry (ok. 1165-1240), kardynał Tusculum, napisał 
swoje główne dzieło, Historia  Hierosolimitana  abbreviata, w la-
tach 1220-1225. W znanej postaci składa się ono z dwóch ksiąg. 
Trzecia księga wspomniana jest tylko w przedmowie do całego 
dzieła wydanej przez Jana z Bongars (Gesta  Dei per Francos, 
Hannover 1611, s. 1047-8). Jednakże we wcześniejszej edycji 
F. Moschusa (Iacobi  de  Vitriaco...  Libri duo...,  Douai 1597, re-
print Westmead, Farnbourgh 1971) brak zarówno owej przedmo-
wy, jak i wspomnianej w niej trzeciej księgi. W wielu rękopisach 
do Historia  Hierosolimitana  abbreviata bywała dołączona  przypisy-
wana Jakubowi z Vitry późniejsza kompilacja, oparta na Historia 
Damaniata Oliwiera z Pederborn oraz zaczerpniętego z różnych 
utworów opisu Ziemi Świętej. Uwzględni! ją  w swoim wydaniu 
także Jan z Bongars. Najprawdopodobniej zatem przedmowa znana 
z jego edycji jest także jakąś  późniejszą  kompilacją. 

Pierwsza księga Historia  Hierosolimitana  abbreviata, zwy-
czajowo nazywana Historia  orientalis,  powstała — według J. Longè-
re — w 1220 r. Jakub z Vitry przedstawił w niej religię muzuł-
manów, opisał Ziemię Świętą  oraz zarysował dzieje i przyczyny 
trzech pierwszych krucjat (1096-1192). Księga druga to właśnie 
wydana obecnie w tłumaczeniu francuskim  Historia  occidenta-
lis. J. Longère datuje ją  na lata 1223-1125. 

Księga pierwsza, Historia  orientalis,  cieszyła się znacznie 
większą  popularnością  od księgi drugiej. Zawierała bowiem in-
formacje  egzotyczne i mało znane. Stąd  też często bywała ko-
piowana samodzielnie, bez księgi drugiej. Inaczej było z tą  osta-
tnią,  która zawsze (a przynajmniej w znanych jej 24 rękopisach) 
występuje wspólnie z Historia  orientalis.  Właściwie samodzielny 
byt zapewniło Historia  occidentalis  dopiero współczesne, pod-
stawowe wydanie J.-F. Hinnebuscha (Fribourg, 1972). 

Historia  occidentalis  jest wyraźnie utworem niedokończo-
nym. J.-F. Hinnebusch, za klasyczną  monografią  P. Funka (Ja-
kob von Vitry,  Leben und  Werke,  Leipzig-Berlin 1909, reprint 
Hildesheim 1973) przypuszczał, że Jakub z Vitry zrealizował 
plan utworu sygnalizowany w prologu, a zatem ostatnie rozdziały 
(miały być poświęcone wpływowi krucjat i pielgrzymek na oso-
by świeckie) są  zaginione. Jednakże wobec jednoznacznej wymo-
wy zachowanej bazy rękopiśmiennej, zgodzić się wypadnie z J. Lon-
gère, że znany nam obecnie tekst Historia  occidentalis  przedstawia 
sobą  taki stan dzieła, jaki wyszedł spod pióra Jakuba z Vitry, a za-
tem z nieznanych powodów nieukończony. 

Jakub z Vitry, świetny kaznodzieja, kreśli w Historia  occi-
dentalis  obraz chrześcijaństwa zachodnioeuropejskiego w pier-
wszej połowie XIII w. — obraz, dodajmy, de  facto  ograniczony 
do Francji. Mimo dekadencji duchowej i moralnej chrześcijan 
(rozdz. I-IV), powoli dokonywała się odnowa Kościoła. Ważną 
rolę odgrywało w niej kaznodziejstwo (rozdz. VI-X), zakony 
(rozdz. XI-XXXIII) oraz kler świecki (rozdz. XXXIV-XXXVI) 
i sprawowane przez niego sakramenty (rozdz. XXXVII-
-XXXIX). Tej ostatniej części, poświęconej teologii pastoralnej 
sakramentów, autor nie dokończył. 

Jak wiadomo, Jakub z Vitry był kanonikiem regularnym 
św. Augustyna. Nic też dziwnego, że w swoim dziele im właśnie, 
reprezentującym  voie médiane  et royale,  poświęca aż 11 rozdzia-
łów. Odnoszą  się one do Reguły  św. Augustyna i kilku wybra-



Zapiski krytyczne i sprawozdania 235 

nych opactw ją  realizujących  (XXI), premonstratensów (XXII), 
kanoników z kongregacji Arrouaise (XXIII) oraz paryskiego opac-
twa Świętego Wiktora (XXIV), trynitarzy (XXV), tzw. za-
konu z Santiago (XXVI), dominikanów (XXVII), humiliatów 
(XXVIIII), kongregacji szpitalnych (XXIX), kanoników świec-
kich (XXX) i kanoniczek świeckich (XXXI). Interesują  go tak-
że inne formy  życia zakonnego: eremici (XII) i benedyktyni (XIII, 
XX), a zwłaszcza powstałe na ich bazie nowe zakony mnisze 
i eremickie: cystersi ((XIV-XV) z bliskimi im kalatrawensami 
(XVI) i niewielką  kongregacją  Val-des-Choux (XVII), kartu-
zi (XVIII), grandmontanie (XIX), a także franciszkanie  (XXXII). 

Kompetentny, wyczerpujący  wstęp wydawniczy autor-
stwa J. Longère (s. 7-49) uzupełniają  uwagi dotyczące  stylu 
(J.-F. Hinnebusch, s. 50-52) oraz tytułu dzieła (G. Duchet-Su-
chaux, s. 52-54). Tłumaczenie opatrzone jest dobrym komenta-
rzem historycznym, a całość tej pożytecznej edycji uzupełnia 
indeks postaci historycznych, nazw geograficznych  i terminów 
(s. 422-458). 

M.  D. 

Sancti  Bonaventurae Sermones dominicales  ad  fidem 
codicum  nunc denuo editi studio et cura Jacobi Gui-
di B o u r g e r o l (Bibliotheca Franciscana Schola-
stica Medii Aevi, 27), Grottaferrata  1977; Saint  Bo-
naventure.  Sermons de  tempore.  Reportations du ma-
nuscrit Milan, Ambrosienne A11 sup. Nouvelle édi-
tion critique par Jacques Guy Bourgerol , Paris 
1990; Saint  Bonaventure.  Sermons de  diversis.  Nouvel-
le édition critique par Jacques Guy B o u r g e r o l, 
Les Éditions franciscaines,  Paris 1993, t. 2, ss. 886, 
340; J. G. Bourgero l , La nouvelle  édition  critique 
des  sermons de  saint  Bonaventure.  Un  bilan,  „Revue 
Mabillon", 4 (= 65), 1993, s. 49-82. 

Zakończyła się krytyczna edycja kazań św. Bonawentu-
ry, które dotychczas były dostępne tylko w t. 9 jego Opera om-
nia (1901). J. G. Bourgerol rozpoczął  ją  w 1977 r., gdy ukazał 
się tom zawierający  50 Sermones  dominicales,  napisanych przez 
Bonawenturę w latach 1267-1268 na podstawie zapisek słucha-
czy. Drugi tom, wydany w 1990 r., zawierał Sermones  de  tempo-
re, według rękopisu mediolańskiego (A 11 sup.). Oba tomy przed-
stawiały zbiory kazań w układzie nadanym im przez Bonawenturę. 

Inny charakter ma tom trzeci. Zawiera on różne kazania 
de  tempore i de  sanctis zebrane przez wydawcę z 63 rękopisów. 
Niektóre z nich pojawiły się już — w innej redakcji — w dwu 
zbiorach poprzednio opublikowanych. 

Wydanie jest wzorowe. W obszernym wstępie wydawca wy-
czerpująco  przedstawia podstawę rękopiśmienną.  Przy każdym ka-
zaniu podany jest jego numer w edycji z 1901 r. oraz Repertorium 
J. B. Schneyera. W przypadku kilku wersji, wydawca publikuje je 
wszystkie. 

W oddzielnym artykule J. G. Bourgerol podsumował naj-
ważniejsze osiągnięcia  edycji kazań Bonawentury. Oprócz usta-
lenia autentyczności, a co za tym idzie liczby kazań (419) oraz 
krytyki podstawy rękopiśmiennej, ważne są  stwierdzenia doty-
czące  prothema i struktury kazań. Przyniosły one nowe dane 
dotyczące  relacji między reportatio  a redakcją  oraz między oral-
nością  a piśmiennością  kazań. Pracę kończą  rozważania na te-

mat miejsca Biblii i exempla w kazaniach Bonawentury oraz syn-
tetyczny zarys jego kaznodziejstwa. 

M.  D. 

Zdenka Hled^kovâ, Jana Zachova, Zivot  Ar-
nosta z Pardubic  podle  Valentina  Krautwalda,  Pardu-
bice 1997, ss. 128. 

Zywot pierwszego arcybiskupa praskiego Ernesta (Ar-
nosta) z Pardubic (zm. 1364), spisany w 1516 r. przez Ślązaka 
z pochodzenia, Walentyna Krautwalda z Nysy (ok. 1490-1545), 
do tej pory w ogóle nie był znany. Został on przygotowany za-
pewne w związku  z planami kanonizacji Ernesta, do której osta-
tecznie nie doszło z powodu reformacji.  Mimo swego wczesnohu-
manistycznego charakteru, żywot opiera się na starszej, średnio-
wiecznej tradycji biografii  Ernesta, wywodzącej  się od augustia-
nina Jana z Kłodzka, Benesza z Weitmile i Wilhelma z Lestkova 
oraz na tekstach historiograficznych  dotyczących  dziejów Czech 
i Śląska  (m.in. kronikach Eneasza Sylwiusza, Marignoli, Kronice 
książąt  polskich).  Jako podstawa wydania tekstu łacińskiego żywo-
tu posłużył dobrze znany wydawcom źródeł polskiego i śląskiego 
średniowiecza watykański kodeks Chigi Q. II.51. Edycji towarzy-
szy równoległe tłumaczenie na język czeski (pióra J. Zachovej). 

Wydanie poprzedza obszerne studium wstępne opracowa-
ne przez Z. Hledikovą,  zawierające  biografię  Ernesta, zestawie-
nie podstawowej literatury oraz prezentację okoliczności powsta-
nia żywotu wraz z sylwetką  Walentyna Krautwalda. Z kolei J. Za-
chova przedstawiła rozwój średniowiecznej biografistyki  zwią-
zanej z Ernestem. Uzupełnieniem edycji żywotu jest wydanie 
autograficznych  zapisek Ernesta O radości  i pięknie niebiańskiej 
ojczyzny, komentujących  Liber de  apibus Tomasza z Chantimpré 
w rękopisie klasztoru trzebońskiego (dziś Biblioteka Narodowa 
w Pradze, sygn. XII B 2; wyd. J. Zachova). 

W.  M. 

Jean Leclercq, Miłość  nauki a pragnienie  Boga, 
przekł. Małgorzata B o r k o w s k a (Źródła mona-
styczne, 14), Wyd. Benedyktynów, Kraków-Tyniec 
1997, ss. 285. 

Monastycyzm chrześcijański należy do tych wielkich zja-
wisk w historii naszej cywilizacji, które nie mogą  prawidłowo 
funkcjonować  bez ciągłego  nawiązywania  do swoich korzeni. 
Stanowią  je, z jednej strony (wspólne dla całego Kościoła) — 
Biblia i Ojcowie Kościoła, z drugiej — twórczość literacka i pra-
wodawcza „Ojców" i „klasyków" monastycyzmu. Ich aktualność 
widoczna jest w codziennym życiu mnicha (np. język, system war-
tości, sposób widzenia świata), a jej waga ujawnia się ze szczegól-
na mocą  w momentach kryzysów i zmian. 

Niezastąpionym  wprowadzeniem do tego zagadnienia jest 
przepełnione erudycją  oraz znajomością  i miłością  tematu, kla-
syczne dzieło J. Leclercqa L'amour  des  lettres  et le désir  de  Dieu. 
Initiation  aux auteurs monastiques du  Moyen  Age, wydane po raz 
pierwszy w 1957 r., a następnie wielokrotnie wznawiane i tłu-
maczone na niemal wszystkie języki świata. 


