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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 
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oraz edycje krytyczne źródeł, w tym zwłaszcza dzieł św. Bernar-
da i znany, nadal podstawowy zbiór Cîteaux.  Documents primi-
tifs.  Texte  latin et traduction  française,  introduction et bibliogra-
phie F. F. de Place, traduction G. Ghislain, F. J.-Ch. Chri-
stophe, Commentarii Cistercienses. Cîteaux 1988. Niestety, nie 
poprawiony został indeks imion i miejscowości. 

Edycję powyższą  dobrze uzupełnia tłumaczenie francuskie 
Exordium  magnum, pierwsze od 1843 r., przygotowane przez 
grono wybitnych badaczy. Wstęp, autorstwa B. B. McGuire 
(i w części P. Verneta), prezentuje utwór, podkreślając  jego 
aspekty polemiczne i propagandowe, a także autora i źródła. Bo-
gata dokumentacja źródłowa pomija jednak wspomniane Cîte-
aux. Documents primitifs  z 1988 r. Słownik terminów, indeks osób 
i miejscowości oraz rzeczy ułatwiają  korzystanie z pracy. Pomo-
cą  w lekturze służy zarys życia cystersów w XII-XIII w. pióra 
P. Verneta. 

Ważne miejsce zajmują  dołączone  do tomu cztery studia 
tematyczne. Najpierw J. Berlioz (Pénitence  et confession)  ukazuje 
wagę tego zagadnienia w epoce powstawania Exordium  magnum. 
P. Y. Émery (La  notion de  „mérite")  dowodzi, że termin ten 
w zasadzie odpowiada pojęciu „świętości". Ewolucję La de-
stinée après la mort od V do XII w. omówił M.-G. Dubois. 
Wreszcie Cl. Carozzi (Les  médiateurs)  przedstawił antropolo-
giczne i teologiczne aspekty życia mnichów „między" dwoma 
światami: ziemskim i boskim. 

Obie edycje uzupełnia rozpoczęte pod egidą  dobrze zna-
nego CETEDOC opracowanie leksykograficzne  Exordium 
magnum. 

M.D. 

Regardez  le rocher d'où  l'on  vous a taillés.  Documents 
primitifs  de  la Congrégation  Bénédictine  du Mont-Oli-
vet, texte latin et traduction française,  par les moi-
nes de l'Abbaye Notre Dame de Maylis, avec la 
collaboration de Marie-Pascal Dickson, Pierre 
Franceschini, Réginald Grégoire, Giorgio P i -
c a s s o, Dominique P i o r e l (Studia Olivetana, 6), 
Abbaye Notre Dame, Maylis 1996, ss. 678. 

Zbiorowy wysiłek najwybitniejszych współczesnych znaw-
ców dziejów monastycyzmu włoskiego opłacił się sowicie. 
Otrzymaliśmy bowiem podstawowy korpus trudno nieraz do-
stępnych źródeł ilustrujących  średniowieczne dzieje oliwetan. 
Zostały one opublikowane wraz z równoległym tłumaczeniem 
francuskim,  obszernym komentarzem historycznym oraz biblio-
grafią. 

Najwięcej miejsca zajmują  źródła normatywne. Kolejno znaj-
dziemy tu: dokument fundacyjny  opactwa Monte Oliveti Maggiore 
(1319 r., s. 65-73), suplikę opata i konwentu tego opactwa do papie-
ża Klemensa VI w sprawie zatwierdzenia kongregacji (1344 r., s. 76-
-81) oraz dwie bulle papieża z tegoż roku: potwierdzającą  fundację 
(Vacantibus  sub religionis,  s. 84-87) i zezwalającą  na zakładanie pod-
ległych mu przeorstw, a zatem na utworzenie kongregacji (Solicitu-
dinispastoralis  officium,  s. 90-95). 

Kolejne dwa publikowane źródła tworzą  podstawy organi-
zacji oliwetan. Są  to tzw. „Akt zaufania"  (1347 r., s. 120-123), 
przekazujący  w ręce opata Monte Oliveti pełnię władzy nad 
formującą  się kongregacją  oraz regulujące  jej funkcjonowanie 
Constitutiones  congregationis  Montis  Oliveti  (s. 134-203), uchwa-

lone przez kapitułę generalną  w 1350/1351 r. Ostatnim opubli-
kowanym źródłem normatywnym jest Abreviatio observantiaque 
ordinis  Montis  Oliveti  (s. 412-425) z końca XV w., które stanowi 
streszczenie statutów oliwetańskich z 1445 r. Te ostanie, jak rów-
nież statuty z 1397 r. oraz znane już z 1350/1351 r., wydał wcze-
śniej P. Lugano, Il  primo corpo di  Constituzioni  monastiche per 
l'Ordine  diMontoliveto,  Roma 1911. 

Źródła historiograficzne  reprezentuje edycja podstawowej 
dla poznania wczesnych dziejów oliwetan do połowy XV w. kroni-
ki (s. 233-302) Antoniego z Bargi (zm. 1452) oraz tzw. Chronicon 
Chancellariae  (s. 323-403), powstałej w latach 1462-1485, może 
w okresie, gdy po raz pierwszy opatem generalnym został Dome-
nico Airoldi de Lecco (1484-1488). Nieznany z imienia mnich, 
zapewne desygnowany do tej roli przez opata, pisał ją  w klimacie 
„powrotu do źródeł". Jego celem było ukazanie początków  kon-
gregacji w sposób jaśniejszy i krótszy, niż uczynił to Antonio de 
Barga, z którego kroniki szeroko zresztą  korzystał. 

Każda edycja poprzedzona jest obszernym wstępem edy-
torskim i historycznym, w którym przedstawione są  nie tylko 
kwestie autorstwa i datacji, ale i okoliczności historyczne po-
wstania danego przekazu, a także jego interpretacja oraz wkład 
w poznanie dziejów, organizacji wewnętrznej i duchowości śred-
niowiecznych oliwetan. Stanowią  one zatem wręcz niewielkie roz-
prawy, zmierzające  do ukazania narodzin i klimatu duchowego 
oliwetan. 

W obszernej bibliografii  zestawiono prace poświęcone dzie-
jom oliwetan w XIV i XV w. (s. 457-468). Indeksy cytatów z Bi-
blii i Reguły  św. Benedykta, postaci historycznych, miejscowości 
oraz wyrazów łacińskich (s. 426-456) oraz zestawienie chronolo-
giczne (s. 469-474) ułatwiają  korzystanie z tego cennego wydaw-
nictwa. 

M.  D. 

Ifratri  Predicatori  nel  Duecento, „Quaderni di storia 
religiosa", III, 1996, ss. 291. 

Trzeci tom „Quaderni di storia religiosa" poświęcony zo-
stał wybranym zagadnieniom początków  dominikanów oraz ich 
ekspansji i rosnącego  wpływu w ciągu  XIII w. Łączy  się zatem 
w spójną  całość z tomem poprzednim, poświęconym Religiones 
novae. Odpowiada też na wyraźnie rysujący  się w ostatnich la-
tach renesans badań nad początkami  mendykantów, w tym do-
minikanów. Wolne od dawnych uwarunkowań apologetycznych 
lub ideologicznych, otwierają  one nowe możliwości badawcze. 

Cel, jaki postawili sobie tym razem redaktorzy tomu, to 
próba nowego spojrzenie na początki  dominikanów oraz ukaza-
nia cech wyróżniających  ich spośród innych rozwijających  się 
w XIII w. zakonów żebraczych. Problemem tym zajął  się Luigi 
Canetti (Intorno  all'  „idolo  delle  origini":  la storia deiprimi  fratri 
Predicatori),  który starał się ukazać rolę, jaką  w tym procesie 
odegrała działalność św. Dominika z Caleruega oraz szybko 
rozwijający  się jego mit jako „fundatora"  zakonu. 

Bardzo ważne miejsce w prezentowanym tomie zajmuje opra-
cowanie dziejów obecności dominikanów w Treviso w XIII w. auto-
rstwa Daniela Rando, Raffaella  Citeroni i Gian Paolo Bustro (Ifra-
tri Predicatori  a Treviso  nel XIII  secolo). D. Rando ukazał genezę 
osiedlenia się dominikanów w Treviso i powstania tu (1230) ich 
sławnego klasztoru św. Mikołaja. Dużym walorem jego studium 
jest usytuowanie tego problemu na szerokim tle sytuacji kościelnej, 


