


Zapiski krytyczne i sprawozdania 

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, 
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społecznej i politycznej w Lombardii początku  XIII w. Z kolei 
R. Citeroni zajęła się dziejami konwentu św. Mikołaja w latach 
ca. 1270-1305, gdy wrastał on w struktury miejskie Treviso. G. P. 
Bustro opracował dzieje archiwum klasztornego, wskazując  m.in. na 
proces „racjonalizacji" i formalizacji  pisma (Schriftlichkeit).  Istotne 
znaczenie mają  dokonane przez R. Citeroni zestawienia przeorów 
(1236-1305) i podprzeorów (1234-1305) oraz charakterystyki sylwe-
tek czterech wybranych zakonników klasztoru św. Mikołaja. Proces 
formowania  się przestrzeni klasztornej możliwy jest do prześledze-
nia dzięki dokonanemu przez G. P. Bustro zestawieniu pierwszych 
wzmianek źródłowych, poświadczających  istnienie kościoła i klaszto-
ru oraz ich wyodrębnionych części. 

Insediamento  e svilupo dell'ordine  dei  fratri  Predicatori  in 
Germania nel secolo XIII  przedstawiła Maria Grazia Del Fuoco, 
która zestawiła też daty powstania klasztorów dominikańskich 
w XIII w. na obszarze dzisiejszych Niemiec. 

Dwie ostatnie prace publikowane w tomie dotyczą  kazno-
dziejstwa dominikańskiego w końcu XIII i na początku  XIV w. 
Problemem tym zajęła się Letizia Pellegrini (Predicazione,  cate-
chesi e „sermo corporeus":  una raccolta  domenicana  di  „exem-
pla"  della  fine  del  XIII  secolo), która opublikowała indeks ogól-
ny i analityczny Summula  exemplorum  oraz wybrane trzy exem-
pla (Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, ms. 635), a także, na 
przykładzie brata Jordana z Pizy działającego  we Florencji na 
początku  XIV w., Cecilia Ianella (Aspetti  penitenziali  in fratre 
Giordano  da  Pisa). 

Tom kończy indeks geograficzny  i osobowy. 

M.D. 

Michael Menzel, Predigt  und Geschichte.  Histori-
sche Exempel  in der  geistlichen  Rhetorik  des  Mittelal-
ters,  Beihefte  zum „Archiv für  Kulturgeschichte", 
Heft  45, Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, 
ss. 435. 

Fenomen historycznego materiału funkcjonującego  w ka-
zaniach XII-XIV w. stał się przedmiotem zainteresowań au-
tora rozprawy habilitacyjnej przygotowanej na uniwersytecie 
w Monachium. Ten typ exemplów jest właściwy tylko późnemu 
średniowieczu. Ich początek  wiąże  się z drugą  połową  XII w. 
zaś rozkwit z IV soborem laterańskim (1215) i początkami  za-
konów kaznodziejskich. Genezę tego rodzaju exemplów nale-
ży wiązać  z Paryżem, jednym z najważniejszych miejsc studiów 
teologicznych od XII do XIV stulecia. Historyczne exempla są 
głęboko zakorzenione w antycznej tradycji retorycznej. U Gui-
berta z Nogent (OSB zm. 1124) w Quo ordine  sermo fieri  debeat 
słowo exemplum jeszcze nie pada a simplices historiae ad  vete-
rum gesto  to jeszcze tylko historie biblijne. Funkcja exemplów 
w późnośredniowiecznym kazaniu jest jasna. Po thema, prothe-
ma, divisio  i distinctio  następuje dilatatio,  gdzie jest miejsce na 
słowa Pisma Świętego. Z pomocą  definicji,  opisów, metafor 
i exemplów słowa Pisma Świętego powinny zostać pogłębione. 
Religia chrześcijańska poprzez swoją  historyczną  orientację 
stworzyła sytuację, w której dzieje biblijne Ludu Bożego po-
świadczają  zamiary Stwórcy. Jego plan to dzieje zbawienia, aż 
po sąd  ostateczny. 

Tytułem wprowadzenia autor omówił retoryczną  trady-
cję historycznych exemplów i ich rolę w ars praedicandi.  Bardzo 
wartościowe jest ujęcie dziejów kazań aż po IV sobór laterań-

ski, który dla kazań stanowi istotną  cezurę. Tradycyjne prawo 
do kazań biskupów oraz kleru parafialnego  i zakonnego stanęło 
w XII w. wobec wędrownych kaznodziejów, katarów, walden-
sów, humilatów i niebezpieczeństwa zagrożenia monopolu na 
duszpasterstwo, także ze strony zakonów żebraczych. Kazaniom 
zakonów żebraczych autor poświęcił cały podrozdział. Domini-
kański student np. powinien być wyposażony dla kazań w Pismo 
Święte, księgę z historiami i następną  z sentencjami. Na ogół 
kojarzy się to z Historia  Scholastica  Piotra Comestora i Senten-
cjami Piotra Lombarda. Dla zilustrowania dziejów kazań aż po 
wiek XIV posłużyły autorowi dzieła Wilhelma z Peyraud, Gui-
berta z Tournai, Thomasa z Lebreton i Johannesa z San Gimi-
giano. Dzieje są  w nich potraktowane jako prawda wewnętrzna 
w sensie pozabiblijnych paraleli oraz prawda abstrakcyjna w sen-
sie struktur metaforycznych  w kontekście rozpoznania, potwier-
dzenia i dowodu. 

Bardzo istotną  częścią  książki  są  dzieje zbiorów exemplów 
relacjonowane w dwóch podrozdziałach, tj. do XIII oraz w XIII 
i XIV w. Te ostatnie dzieli się według porządków:  teologiczne-
go, rzeczowego, alfabetycznego  i co nas najbardziej interesu-
je historycznego. Jest ważne, że exempla historyczne znajduje-
my we wszystkich typach zbiorów. W przypadku chronologicz-
nie porządkowanych  exemplów głównym przedstawicielem jest 
Wincenty z Beauvais, powiązany  z dworem króla Francji Lud-
wika IX. Speculum  historiale  ma być klasycznym przedstawicie-
lem rodzaju. Autor wyraźnie rozdziela zbiory exemplów i histo-
riografię,  jakkolwiek ta druga także była cytowana w kazaniach. 
Podobnie jak w przypadku zbiorów exemplów autor dzieli dzie-
jopisarstwo na powstałe do XIII w. i te z XIII i XIV w. W XIII 
i XIV w. obserwować można wzmocnienie tendencji do wyko-
rzystywania historiografii  w kazaniach. Według autora tej notki 
przenikanie się wątków  ze zbiorów exemplów i z historiografii 
jest wzajemne a to ze względu na wykorzystywanie ogólnie do-
stępnych tekstów historiograficznych  jako chronologicznie upo-
rządkowanego  zbioru materiału. To ostatnie autor książki  słusz-
nie zauważa. Niezależnie czy są  to dzieje klasztoru, kapituły, 
miasta czy kraju wykorzystywano teksty do konstrukcji kazań. 
Oczywiste było zastosowanie do tego kronik papieży i cesarzy. 
Istotne było przede wszystkim dydaktyczne opracowanie mate-
riału, które decydowało o możliwych zastosowaniach. Spośród 
dzieł franciszkańskich  używać miano w kaznodziejstwie dzieła 
Salimbene z Parmy i Chronica XXIVgeneralium. 

J.  W. 

Markus Müller, Die spätmittelalterliche  Bistums-
geschichtsschreibung.  Überlieferung  und Entwicklung, 
Beihefte  zum „Archiv für  Kulturgeschichte", Heft  44, 
Böhlau Verlag, Köln, Weimar, Wien 1998, ss. 541. 

Niemiecka historiografia  może się poszczycić kolejną  inte-
resującą  rozprawą  poświęconą  średniowiecznemu dziejopisar-
stwu. Autor napisanej we Freiburgu Bryzgowijskim dysertacji 
tworzy pojęcie Bistumsgeschichtsschreibung,  gdzie umieszcza 
wszystkie teksty historiograficzne  związane  z biskupstwami nie-
zależnie od typu czy tytułu (chronicon,  historia vitae, gesta, cata-
logus episcoporum). Generalną  cechą  tych tekstów jest wpisywa-
nie pojedynczych kościołów biskupich w całość dziejów kościoła 
jako instytucji prowadzącej  do zbawienia. W późnym średnio-
wieczu biskup jest przedstawiany jako dobry pasterz i obrońca 


