


Z A P I S K I K R Y T Y C Z N E I S P R A W O Z D A N I A 

Śląsk  i Czechy  a kultura  Wielkomorawska,  red. Krzy-
sztof  Wa c h ow s ki, Uniwersytet Wrocławski, Cen-
trum Badań Sląskoznawczych i Bohemistycznych, 
Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, Wroclaw 
1997, ss. 148. 

Książka  przedstawia rezultaty konferencji  archeologów 
polskich i czeskich z 1995 r. Jak zwykle, najwięcej miejsca zaję-
ła kwestia przynależności ziem południowej Polski do Wielkich 
Moraw. Za taką  przynależnością  w wypadku Dolnego Śląska 
wraz z południową  Wielkopolską  oraz ziemiami zamieszkany-
mi przez Serbów opowiedział się zdecydowanie K. Wachowski 
(Północny zasięg ekspansji  Wielkich  Moraw  w świetle badań  ar-
cheologicznych).  Badacz ten datuje ją  na okres po ekspansji na 
Czechy ok. 885 r. Obszarem wypadowym miała być Kotlina 
Czeska, a droga na Dolny Śląsk  wiodła przez Kotlinę Kłodzką. 
Tezę tę poparł P. Kouril na podstawie rezultatów nowszych ba-
dań nad północnym przedpolem Bramy Morawskiej, a zwłasz-
cza grodziska Chotêbuz-Podobora. Interpretacji tej sprzeciwił 
się jednak D. Abłamowicz (Górny  Śląsk  a Wielkie  Morawy.  Fak-
ty i mity). Według niego, poza grodem w Chotêbuzu „badania 
i materiały archeologiczne nie dostarczają  nam żadnych, wy-
raźnych wskazówek mówiących  o zniszczeniu lub przebudowie 
w górnym Nadodrzu istniejącego  modelu kultury społecznej, 
w wyniku ekspansji przybyszów z terenu Wielkich Moraw". 
P. Boroń dowodził, że duże budowle halowe, spotykane także 
na ziemiach polskich, występują  „głównie na terenie Wielkich 
Moraw i na terenach z tym państwem i z tą  kulturą  powiąza-
nych". Z kolei nowsze badania nad wczesnośrednioweczną  Ma-
łopolską  wkazują,  że jej rozwój „przebiegał w okresie plemien-
nym między połową  VII a końcem X w. własną,  specyficzną  tyl-
ko dla niej drogą...  Nie ulega też wątpliwości,  że mieszkańcy 
Małopolski utrzymywali przez cały ten okres kontakty z terena-
mi ościennymi (Kaganat awarski, Wielka Morawa, Węgry, Cze-
chy, Ruś)" (J. Poleski, Kontakty  interregjonalne  mieszkańców Ma-
łopolski  w VI-X  wieku). 

Archeolodzy stale pogłębiają  wiedzę o kontaktach ziem 
Polski z kręgiem wielkomorawskim, a następnie czeskim. Przy-
kładów szczegółowych dostarczyły prezentowane na tej konfe-
rencji odkrycia wpływów wielkomorawskich w grodach dolno-
śląskich  w Starym Książu,  Dobromierzu, Gilowie, Granicznej 
i Niemczy (K. Jaworski) i w leszczyńskim Bruszczewie (M. Brzo-
stowicz) oraz oddziaływań południowych na ceramikę śląską 
(P. Rzeźnik). 

Czytelne archeologicznie wpływy wielkomorawskie są 
z pewnością  dowodem kontaktów gospodarczych i kulturowych, 
nie muszą  być jednak, jak słusznie dowodzi w podsumowaniu 

G. Labuda, dowodem zależności politycznej od Wielkich Mo-
raw. Takie stanowisko zajął  też K. Polek (Północna  i zachodnia 
granica państwa wielkomorawskiego  w świetle badań  historycz-
nych). Być może dalsze badania pozwolą  na ostateczne rozwią-
zanie tej „odwiecznej" zagadki historycznej. 

Pozostałe publikowane w tomie prace poświęcone były Cze-
chom w okresie wielkomorawskim (M. Śolle, N. Profantova, 
A. Bartoskova) oraz rezultatom nowszych badań w Libicach 
(J. Princova-Justova). 

M.D. 

P.-A. Burton, „Bibliotheca  Aelrediana  secunda". 
Une  bibliographie  cumulative  (1962-1996)  (Textes et 
études du Moyen Âge, 7), Brepols/Féderation Inter-
nationale des Instituts d'Études Médiévales, Lou-
vain-la-Neuve 1997, ss. 210. 

W ostatnich latach bardzo rozwinęły się badania nad dzie-
łami i postacią  Aelreda z Rievaulx (1110-1167), uważanego za 
najwierniejszego i najoryginalniejszego ucznia św. Bernarda 
z Clairvaux. Dobrze się zatem stało, że zasłużone wydawnictwo 
Brepols zdecydowało się wydać tę pracę, stanowiącą  kontynu-
ację opublikowanej w 1962 r. w ramach Instrumenta  patristica 
przez Anselma Hoste „Biblioteca Aelrediana".  A Survey  of  the 
Manuscripts,  Old  Catalogues,  Editions  and  Studies  concerning St. 
Aelred  of  Rievaulx. 

P.-A. Burton omawia opublikowane w latach 1962-1996 
krytyczne edycje i tłumaczenia dzieł Aelreda oraz poświęcone 
mu prace, w tym także hasła ze słowników i encyklopedii. Dob-
rym pomysłem był także wybór tych wcześniejszych edycji i prac 
na temat Aelreda uwzględnionych przez A. Hoste, które nadal 
zachowują  wagę. Tę bardzo pożyteczną  publikację uzupełnia 
indeks osób i rzeczy. 

Dodajmy wreszcie, że obchody rocznicy powstania cyster-
sów nadal podtrzymują  zainteresowanie postacią  Aelreda i jego 
utworami. Wspomnieć tu można wydane po 1996 r. tłumacze-
nia na francuski  części jego kazań (Aelred de Rievaulx, Ser-
mons. Première collection  de  Clairvaux,  traduction et notes par 
G. de Briey, présentation générale par G. Raciti (Pain de Cîte-
aux, 3e série, 11), Abbaye Notre-Dame du Lac 1997) i homilii 
(Aelred de Rievaulx, Homélies  pour l'année  liturgique,  de la col-
lection des Sermons  inédits  publiés par C. H. Talbot, Rome 
1952, première partie. Traduction et notes P.-G. Trudel, préface 
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E. Connor (Voix monastiques, 10), Abbaye Notre-Dame du 
Lac 1997). 

M.D. 

Najstarsze  pisma kartuzów,  wstęp i oprac. Rafał  W i -
tkowski, Witold Lesner, przekład Rafał  Wi-
tkowski, Edward Skib ińsk i , Anna Świder-
ków na, Benedyktyni tynieccy (Źródła monastycz-
ne, 15), Wyd. Benedyktynów, Tyniec-Kraków 1997, 
ss. 296. 

Tom ten rozpoczyna podserię „średniowiecze" serii „Źród-
ła monastyczne", zasłużonej dla publikacji w polskim przekła-
dzie najważniejszych tekstów związanych  z monastycyzmem. 
Otwiera go obszerne Wprowadzenie  autorstwa R. Witkowskie-
go, przedstawiające  początki,  rozwój i duchowość kartuzów. 
W liczącej  aż 100 stron bibliografii  zestawiono m.in. literaturę 
nt. kartuzji istniejących  na ziemiach polskich lub też związa-
nych z nimi więzami filiacyjnymi.  Powody zestawienia tak ob-
szernej bibliografii  nie są  jednak do końca jasne. Nie jest to 
bowiem ani bibliografia  pełna ani w dobrym znaczeniu tego 
słowa selektywna. Zadaniem autora w tego typu opracowaniu 
jest wskazanie czytelnikowi najważniejszych opracowań w hie-
rarchii ich wartości naukowej i użytkowej, a nie przerzucanie 
na niego tego, praktycznie niewykonalnego bez samodzielnego 
zgłębiena całej literatury (wszak to rola autora), zadania. 

Główną  część pracy stanowią  polskie tłumaczenia pism 
pierwszych kartuzów. Otwiera je Żywot  starszy (Vita  antiquior) 
Brunona z Kolonii (zm. 1101), jeden z pierwszych żywotów za-
łożycieła kartuzów napisany w połowie XIII w. przez anonimo-
wego autora. Cieszy przetłumaczenie dwóch listów Brunona pi-
sanych z kalabryjskiej kartuzji La Torre, a adresowanych do Ra-
oula Żelaznego i do wspólnoty z La Grande Chartreuse, w któ-
rych przedstawia zalety życia kontemplatywnego. Nie do koń-
ca pewne, choć bardzo prawdopodobne, jest autorstwo Bruno-
na w wypadku również wydanego w tłumaczeniu jego Wyznania 
wiary (Professio  fidei).  Dodajmy, że tradycja przypisuje Brunono-
wi (zapewne niesłusznie) jeszcze autorstwo komentarzy do Psal-
mów (Expositio  in Psalmos, PL 152, 638-1420) i do listów św. 
Pawła (Expositio  in epistolas S. Pauli, PL 153, 9-567). Dobrym 
pomysłem było udostępnienie w tłumaczeniu wszystkich dziewię-
ciu listów Guigona I, zwanego też Guigonem z Kastell (zm. 
1136), piątego  przeora La Grande Chartreuse i właściwego twór-
cy zakonu kartuzów. Najważniejszy z nich to List do  nieznanego 
przyjaciela o życiu w odosobnieniu,  stanowiący  podsumowanie sta-
nowiska Guigona w kwestii powołania kartuskiego. Słusznie zre-
zygnowano z tłumaczenia 476 medytacji napisanych przez Guigo-
na w latach 1109-1115 (The  Meditations  of  Guigo, prior of  the 
Charterhose,  translated with Introduction by A. Gordon Mursell 
(Cistercian Studies Series, 155), Kalamazoo, Michigan: Cistercian 
Publications, 1995). Z pewnością  natomiast na polską  edycję za-
sługuje podstawowe dzieło Guigona — spisane przez niego mię-
dzy 1121 a 1128 r., na prośbę Hugona biskupa Grenoble, przeo-
rów nowych kartuzji (Bernharda z Portes, Humberta z St-Sulpice 
i Milo z Meyriat) oraz Piotra Czcigodnego Zwyczaje  kartuskie 
(Coutumes  de  Chartreuse,  éd. [M. Laporte] (Sources chrétiennes, 
313), Paris 1984). 

Bardzo ważne miejsce w literaturze dewocyjnej zajmuje 
udostępniony polskiemu czytelnikowi traktat Scala  claustralium 

(tu jako List drugi  o życiu kontemplacyjnym),  autorstwa innego 
przeora Wielkiej Kartuzji, Guigona II (zm. 1192/3). Oddzia-
ływał on bowiem na czternastowieczną  devotio  moderna.  Inne 
prace Guigona II (12 medytacji) są  mniejszej wagi. Mniejsze, 
w porównaniu z poprzednimi, znaczenie, mają  też dwa krótkie 
listy św. Antelma z Chignin (zm. 1178), których tłumaczenie 
zamyka ten bardzo pożyteczny tom. Całość uzupełniają  indeksy 
(biblijny, imion i nazw). 

M.  D. 

Exordium  magnum Cisterciense  siue Narratio  de  initio 
Cisterciensis  Ordinis.  Auctore Conrado,  monacho Cla-
ravallensi  postea Eberbacensi  ibidemque  abbate. Ad 
codicum fidem  recensuit Bruno G r i e s s e r, mona-
chus Augiae Maioris (Mehrerau) (Corpus Christia-
norum, Continuatio Mediaevalis, 138), Brepols, Tur-
nhout 1997, ss. XLVI, 455; Conrad d' E rb a c h, Le 
Grand  Exorde  de  Cîteaux,  ou Récit  des  débuts  de  l'Or-
dre  cistercien,  traduit par A. Piéborg (f),  intro-
duit par B. P. M c G u i r e; avec la collaboration de 
M.-G. Dubois, P.-YÉmery, P. Verne t,D.Choi-
s se le t , J. Ber l ioz , Cl. Carozzi , P. Col lomb; 
sous la direction de Jacques B e r l i o z (Cîteaux — 
Studia et documenta, 7), Brepols/ Cîteaux. Commen-
tarii Cistercienses, 1998, ss. XXXV, 556; Thesaurus 
fontium  Cisterciensium,  I.  Exordium  Magnum  auctore 
Conrado  Eberbacensi,  Series A — Formae (Corpus 
christianorum, Thesaurus patrum Latinorum), Cu-
rante CETEDOC, Brepols, Turnhout 1998, ss. XXI, 
180,13 mikrofisz. 

Na fali  obchodów 1000 rocznicy narodzin cystersów otrzy-
maliśmy krytyczną  edycję, francuskojęzyczne  tłumaczenie oraz 
opracowanie leksykograficzne  (pierwsza część) jednego z naj-
ważniejszych dzieł ilustrujących  początki  zakonu cysterskiego 
i jego rozwój do końca XII w. Jest ono przypisywane z dużym 
prawdopodobieństwem Konradowi (zm. 1221), mnichowi w Clair-
vaux, a następnie opatowi (od 1213 r.) w Eberbach (koło Hei-
delbergu). Jego powstanie datuje się na przełom XII i XIII w. 
Oparte na starszych źródłach i tradycji, ma szczególne znacze-
nie dla poznania nastrojów i tendencji panujących  wśród cyster-
sów w przełomowym dla nich okresie końca XII w., gdy zakon 
stanął  wobec konieczności określenia kierunków dalszego roz-
woju. 

W dziele wyraźne są  akcenty antybenedyktyńskie oraz chęć 
gloryfikacji  Bernarda z Clairvaux. Ważne miejsce zajmują  też 
liczne exempla. Wskazuje to na przeznaczenie dzieła, które słu-
żyło wewnątrzklasztornemu  kaznodziejstwu. Stąd  też olbrzymi 
sukces Exordium  magnum, mierzony liczbą  kopii. 

Pierwsza księga poświęcona jest początkom  Cîteaux i jego 
pierwszym opatom. Druga — świętemu Bernardowi z Clairvaux 
i jego bezpośrednim następcom. Księgi trzecia i czwarta ukazu-
ją  przykłady świętości cystersów, zarówno mnichów jak i kon-
wersów. Wreszcie piąta  i szósta poświęcone są  budującym  przy-
kładom zaczerpniętym spośród nie-cystersów. 

Pierwsze wydanie krytycznej edycji B. Griessera miało 
miejsce w 1961 r. Obecna edycja jest więc wznowieniem, popra-
wionym i uzupełnionym przez anonimowych autorów. Uwzględ-
nili oni całą,  ogromną  przecież, wydaną  po 1961 r. literaturę 


