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ni się od znanego martyrologium brzewnowskiego z XII w. (Praga, 
BN, VI G 11). Autor uważa, że jego pierwowzór był proweniencji 
włoskiej, a jego import łączył  się z wysiłkami Innocentego III 
w kierunku unifikacji  liturgii. 

Dużo miejsca poświęcono dziejom Brzewnowa i benedyk-
tynów czeskich w XVII-XVIII w., czyli w okresie ich rozkwitu, 
zwłaszcza kulturowego. Według V. Urfusa  w okresie krótkich 
rządów  Józefa  I (1705-1711) pojawiają  się nowe, absolutystycz-
ne akcenty w polityce cesarza wobec Kościoła czeskiego, które, 
po stagnacji podczas długiego panowania Leopolda I, sygnali-
zuje nowe trendy rozwijające  się później w ciągu  całego stule-
cia. J. Royt, zwracając  na podstawie ikonografii  uwagę na roz-
wój kultu św. Wojciecha w XVII-XVIII w., bliżej zajął  się miej-
scem legendy Wojciechowej w wystroju opactw w Brzewnowie 
i Broumowie. Rozwój demograficzny  populacji Broumowa 
w XVII-XVIII na podstawie ksiąg  metrykalnych (od 1632 r.) 
oraz spisów ludności przedstawiła E. Canovâ. 

Specjalną  uwagę poświęcono trzem wybitnym postaciom 
benedyktynów z XVIII w. Dwa modlitewniki benedyktyńskie 
z XVIII w., autorstwa Aemiliana Malha oraz Józefa  Bonawen-
tury Pitra (Pitera), jednej z najważniejszych postaci kultury cze-
skiej połowy XVIII w., gruntownie scharakteryzował A. Stich. 
Zaś J. Linda omówił koncept kazań Pitra z lat 1735-1752. W do-
datkach do swojej pracy zestawił katalog osiemnastowiecznych 
kaznodziejów brzewnowskich oraz wykazy datowanych i nieda-
towanych konceptów kazań Pitra. Wreszcie J. H a n z a l sporzą-
dził krótki biogram Franciszka Stefana  Raustenstraucha (1734-
-1784), wybitnego opata brzewnowskiego w latach 1773-1784. 

Kilka prac poświęconych zostało współczesnym dziejom 
benedyktynów czeskich. V Babicka i T Kalina na podstawie spi-
sów konwentów benedyktyńskich z 1930 i 1950 r. ukazali skład 
narodowościowy i społeczny opactw w Brzewnowie, Broumowie, 
Rajhradzie i Emaus w Pradze. Dzieje opactwa w Braumowie po 
1918 r. naszkicował Johannes Zeschick. 

Na zakończenie prezentacji tego pożytecznego tomu przy-
pomnijmy, że z inicjatywy badaczy niemieckich ukazał się w 1993 r. 
bardzo ważny zbiór gruntownych studiów poświęconych dziejom 
Brzewnowa, Broumowa oraz benedyktynów czeskich, bez znajo-
mości którego nie sposób dziś zajmować się historią  czarnych 
mnichów w Czechach (zob. Tausend  Jahre  Benediktiner  in den 
Klöstern  Brevnov, Braunau und  Rohr, im Auftrag  der  Abteien 
Brevov und  Braunau in Rohr, hrsg. J. Hofmann  (Studien und 
Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner 
Zweige, Ergänzugsband, 33, St. Ottilien 1993). 
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Corpus  of  British  Medieval  Library Catalogues,  t. 1-4, 
The British Library in associacion with the British 
Academy, London 1990-1996. 

Wydawnictwo ma na celu publikację zachowanych źródeł 
pozwalających  poznać zbiory średniowiecznych bibliotek angiel-
skich. Oprócz katalogów sensu stricto,  wydawcy uwzględniają  tak-
że inwentarze, spisy czytelników i wypożyczających,  wzmianki o rę-
kopisach oraz wypisy nowożytnych erudytów. Każdy tom opatrzo-
ny jest wstępem i komentarzem krytycznym oraz indeksami (inci-
pitów, rękopisów, autorów średniowiecznych, tytułów dzieł anoni-
mowych). 

Tom pierwszy przynosi edycję katalogów z 40 bibliotek kla-
sztorów mendykanckich (The  Friar's  Libraries, ed. K. Humphreys, 
1990, ss. XIII, 281). 

Tom drugi zawiera krytyczną  edycję Registrum Anglie de 
Libris Doctorum et Auctorum veterum (ed. R. A. B. Mynors, 
R. H. Rouse, M. A. Rouse, 1991, ss. XLXIX, 346), dzieła po-
wstałego w XIV w. na podstawie bibliotek 185 instytucji ko-
ścielnych. W sumie notuje ono ok. 1400 tytułów dzieł z zakresu 
literatury antycznej, patrystycznej i średniowiecznej. 

Tom trzeci poświęcony jest bibliotekom trzech zakonów 
(The  Libraries of  the Cistercians,  Gilbertines  and  Premonstraten-
sians, ed. D. N. Bell, 1992, ss. XXX, 340). Niestety, z ok. 130 
angielskich opactw cysterskich zachowały się tylko trzy katalogi 
(opactwa w Flaxey, Meaux, Rievaulx), z 50 opactw premonstra-
tensów — też trzy (Bradsole, Tichfield,  Welbeck), a z gilbertyń-
skich — ani jeden. Wydawcy oparli się zatem przede wszystkim 
na spisie zawartości bibliotek klasztornych dokonanym na pole-
cenie Henryka VIII przez Johna Lelenda w latach 1536-1542. 
W sumie udało im się zgromadzić i w części zrekonstruować ka-
talogi 24 opactw cysterskich, 7 premonstrateńskich i 5 gilber-
tyńskich. 

Tom czwarty objął  źródła dotyczące  bibliotek z 60 klasz-
torów benedyktyńskich (English  Benedictine  Libraries. The 
Shorter  Catalogues,  ed. R. Sharpe, J. P. Carley, R. M. Thomson, 
A. G. Watson, 1996, ss. XXX, 931). 

Aż pięć dalszych tomów poświęconych będzie innym bib-
liotekom benedyktyńskim, w Canterbury (św. Augustyna i św. 
Marcina), Douvres, Durham i Peterbourough. Poza tym plano-
wane są  oddzielne tomy poświęcone bibliotekom innych zakonów 
(np. kartuzów, kanoników regularnych św. Augustyna, na obsza-
rze Szkocji), kapituł katedralnych i kolegiackich oraz uniwersyte-
tów (Oxford  i Cambridge). 
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Joachim Vennebusch, Die homiletischen  und hagio-
graphischen Handschriften  des  Stadtarchiv  Köln,  Teil 1. 
Handschriften  der  Gymnasialbibliothek  (Mitteilun-
gen aus dem Stadtarchiv von Köln. Sonderreihe: Die 
Handschriften  des Archives, VI/1), Böhlau-Verlag, 
Köln-Wien 1993, ss. XVI, 336. 

Okresami bardzo bliskie kontakty Polski z Nadrenią  i Ko-
lonią  sprawiają,  że z zainteresowaniem śledzimy postępującą 
edycję katalogu rękopisów przechowywanych w zbiorach koloń-
skich. Pierwsze pięć tomów poświęcone było teologicznym ko-
deksom łacińskim przechowywanym w Stadtarchiv Köln: w su-
mie 482 kodeksy i 123 fragmenty  (J. Vennebusch, Die theologische 
Handschriften  des  Stadtarchivs  Köln,  1976-1989). Obecny zawiera 
kodeksy homiletyczne i hagiograficzne.  Tom pierwszy obejmuje 
91 kodeksów z Gymnasialbibliothek w Kolonii, tom drugi — kil-
ka różnych kolekcji mniejszego znaczenia. Większość opisanych 
tu rękopisów pochodzi ze supresjonowanych klasztorów koloń-
skich. Prócz jednego dwunastowiecznego, pozostałe powstały 
w późnym średniowieczu, głównie w XV w. Wśród nich uwagę 
zwracają  liczne zbiory kazań (w sumie ponad 5000 homilii oraz 
traktaty związane  z reformą  zakonną. 

M.  D. 


