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dotarły do biblioteki kapitulnej, a w 1838 r. znalazły się w bib-
liotece seminaryjnej. Inne ważniejsze źródła pochodzenia inku-
nabułów tarnowskich to biblioteki kolegiackie w Wojniczu, No-
wym Sączu  oraz biblioteki parafialne  w Bieczu i Czchowie. Bib-
lioteka tarnowska poszczycić się może posiadaniem 19 inkuna-
bułów unikatowych na skalę krajową,  w tym dwóch na skalę 
europejską.  Najstarszy druk (Catholicon  Jana Balbusa) pochodzi 
ze strasburskiej oficyny  Adolfa  Ruscha i jest datowany na 1470 r. 

Katalog, poprzedzony kompetentnym wstępem, został ze-
stawiony alfabetycznie  według nazwisk autorów bądź  tytułów 
(za Inkunabułami  w zbiorach polskich).  Zawiera, oprócz identy-
fikacji  poszczególnych dzieł, podstawowe informacje  bibliolo-
giczne (opis defektów,  zdobień, opraw, glos, not proweniencyj-
nych). Dostęp do katalogu ułatwiają  przejrzyste indeksy (dru-
karzy i nakładców, wykaz druków według krajów, miast i druka-
rzy, proweniencji) i konkordancje. Ważnym uzupełnieniem tej 
starannie wydanej publikacji są  24 ilustracje, przedstawiające 
m.in. charakterystyczne oprawy i wpisy proweniencyjne. 

Pewne zastrzeżenia zgłosić można do używanych we wstę-
pie form  imion i nazwisk autorów bądź  drukarzy. Autorka nie-
zbyt konsekwentnie używa wersji łacińskich, stąd  np. obok Mi-
kołaja z Lyry (s. 13) pojawia się Nicolaus de z Lyra (!, s. 15), 
obok Manutiusa — Manucjusz (s. 14), obok św. Augustyna (s. 10) 
— s. Augustinus Aurelius (s. 14); mamy też Iacobusa de Bredy 
(!, s. 11). Z kolei w tekście polskim zaskakują  łacińskie określenia 
dla osób dobrze już w naszym języku zadomowionych (np. Albert 
Wielki, Tomasz z Akwinu, Peregryn z Opola). Zabrakło też kon-
sekwencji w rozwiązywaniu  skrótów w cytowanych tekstach (np. 
nr 28, 62, 64, 78, 126). Nie jest jednoznaczne używanie nawiasów 
kwadratowych — nie zawsze wiadomo, czy oznaczają  rozwiązanie 
skrótu, czy ubytek tekstu. 

W.  M. 

Emil N i e d e r h a u s e r, A tôrténetiras  tôrténete  Ke-
let-Európaban,  História. MTA Tôrténettudomanyi 
Intezéte (História könyvtar monografiak,  6), Buda-
pest 1995, ss. 696. 

Opublikowana w serii „Monografii  Biblioteczki Historycz-
nej" Instytutu Historii Węgierskiej Akademii Nauk monografia 
E. Niederhausera zaciekawi badaczy interesujących  się historio-
grafią  środkowo- i wschodnioeuropejską.  W książce  omówiono 
dorobek naukowy historyków polskich, czeskich, słowackich, sło-
weńskich, chorwackich, serbskich, rumuńskich, bułgarskich i ro-
syjskich. Dla czytelnika zagranicznego brakiem jest pominięcie 
Węgier, o których historiografii  ledwo napomknięto w syntetycz-
nym podsumowaniu. 

Autor przyjął  jako granicę ad  quem czas II wojny świato-
wej, nie wahając  się przy tym wspomnieć o badaczach, którzy 
zaczynali swe kariery pod koniec lat trzydziestych, ale ich roz-
wój przypadł już na czasy powojenne. Przy tak zarysowanych 
ramach geograficznych  i chronologicznych dziwi brak omówie-
nia rozwoju nauki historycznej w państwach bałtyckich. Myślę 
tu zwłaszcza o związanej  z Europą  Środkową  Litwie. Kontro-
wersyjne jest też cofnięcie  terminu ad  quem pracy w przypadku 
Rosji na rok wybuchu I wojny światowej, a dla późniejszego okre-
su — skoncentrowanie się wyłącznie  na dokonaniach emigracyj-
nych badaczy rosyjskich. Mimo wszystko i w Związku  Radzieckim 
kontynuowano problematykę obecną  w warsztatach historyków 

przed wybuchem rewolucji (np. badania nad latopisarstwem sta-
roruskim). 

W przypadku każdego z omawianych krajów przedstawiono 
rozwój historiografii  od jej średniowiecznych początków.  W przy-
padku Polski czytamy więc o rocznikach z wymienionym Roczni-
kiem świętokrzyskim  dawnym  (użyta jest ta nazwa, s. 27), żywotach 
św. Wojciecha i Stanisława, a także o „prawdziwych dziełach dzie-
jopisarstwa średniowiecznego", kronikach Galla Anonima, Mistrza 
Wincentego i jego kontynuacjach, a także o Janku z Czarnkowa. 
Osobny podrozdział poświęcony został, co oczywiste, Długoszowi. 
Następnie Autor omawia historiografię  nowożytną,  koncentrując 
się na XIX i pierwszej połowie XX w. Dla każdego z tych okresów 
omawia on instytucje historyczne, czasopiśmiennictwo oraz głów-
ne kierunki badań w układzie rzeczowym, wyróżniając  historię 
państwa i prawa, Kościoła, gospodarczą,  kultury, nauki pomocni-
cze historii, archeologię. W osobnym punkcie ujęto rozwój histo-
riografii  marksistowskiej. 

Zwraca uwagę staranna pisownia nazwisk i nazw (choć 
Mistrz Wincenty pojawia się z przydomkiem „Kadłubiek"). Na-
tomiast tytuły przywoływanych prac podawane są  tylko po wę-
giersku. Nie zawiera ich też ograniczona z konieczności biblio-
grafia.  Praca pozbawiona jest przy tym przypisów, które nie 
zostały wydrukowane z przyczyn finansowych  (wedle informacji 
uzyskanych od badaczy węgierskich). Mimo braków omawiana 
książka  jest cennym punktem wyjścia dla lepszego poznania sła-
bo u nas znanej historiografii  tak bliskich nam geograficznie 
państw. 

R. G. 

Bfevnov  v ceskych dejinâch.  Sbornik  z konference 
pofâdané  ve dnech 14. a 15. zafî  1993. Filozofïckou 
fakultou  Univerzity Karlovy u prfle  itosti milenia 
brevnovského klastera, usporali Marie B lâbova , 
Ivan Hlavacek, Filozofîcka  fakulta  Univerzity Kar-
lovy, Praha 1997, ss. 142, Zsf. 

Jest to już trzeci — po popularnym Tisic  let  benediktinského 
klastera  v Brevnove, red. D. Hejdovâ, P. Preiss, L. Uresovâ, Pra-
ha 1993 i tomie Millénium  brevnovského  klastera  (993-1993). 
Sbornik  statt  o jeho vyznamu a postaveniv ceskych dejinach,  red. 
I. Hlavacek, M. Blâhovâ, Praha 1993 — zbiór studiów przygoto-
wanych przez uczonych czeskich z okazji 1000-lecia najstarszego 
w Czechach opactwa benedyktyńskiego w Brzewnowie. 

Otwiera go zarys średniowiecznych dziejów benedyktynów 
czeskich (Z. Hledîkovâ). Nowsze wyniki badań archeologicz-
nych nad opactwami czeskimi powstałymi w X i XI w. przypo-
mniał P Sommer. Na nich głównie oparł się V. Pisa, próbując 
zrekonstruować dzieje opactwa w Brzewnowie w 1 połowie XI w. 
Rozwój domeny ziemskiej benedyktynów brzewnowskich do koń-
ca XIV w. przedstawił Z. Bohâc. Genezę i rozwój legendy o przy-
byciu do Polski ok. 1000 r. sześciu benedyktynów z Brzewnowa 
przedstawił M. Derwich. Z kolei J. Kxeckovâ omówiła dzieje i za-
sób archiwum klasztornego w Brzewnowie, a M. Kabelkova scha-
rakteryzowała źródła do dziejów muzyki w tym opactwie. 

Ważne znaczenie ma hipoteza P. Chavrâta, według którego 
powstały w latach 1204-1227 w opactwie benedyktyńskim w Pod-
lażicach tzw. Codex  Gigias wzorowany był na podobnym ręko-
pisie znajdującym  się w macierzystym opactwie w Brzewnowie. 
Jednakże zawarte w Codex  Gigias martyrologium wyraźnie róż-


