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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. 


