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lier. Pozostałe rękopisy znaleźć można w różnych bibliotekach 
europejskich, m.in. w Paryżu, Mons, Laon, Budapeszcie, Flo-
rencji czy Londynie. Losy i znaczenie tej biblioteki przedsta-
wił w pierwszym tomie omawianego wydawnictwa André Ver-
net (t. 1, Catalogues  et répertoires,  Paris 1979, w serii „Docum-
nets, études et répertoires publiés par l'Institut de Recherche 
et d'Histoire des Textes"). Tam też wydane zostały zachowa-
ne katalogi i inwentarze dawnej biblioteki Clairvaux (zob. też 
A. Bondéelle-Souchier (Bibliothèques  cisterciennes dans  la France 
médiévale.  Répertoire  des  abbayes d'hommes,  Paris 1991 oraz 
ostatnio, P. Gasnault, Montfaucon,  Dom Jean  Delannes et le cata-
logue des  manuscrits de  l'abbaye  de  Clairvaux,  „Revue Mabil-
lon", 9 (70), 1998, s. 245-254). 

Głównym z nich jest sporządzony  w 1472 r. katalog autor-
stwa Piotra z Virey, zestawiający  ponad 1400 kodeksów. On też 
stanowić będzie szkielet następnych dwóch planowanych tomów 
tego wydawnictwa. Zostaną  w nich bowiem opisane wszystkie 
znane zachowane rękopisy z dawnej biblioteki Clairvaux, we-
dług układu i kolejności zgodnych z katalogiem Piotra z Virey. 
Będzie to zatem próba odtworzenia, według obecnych możli-
wości, stanu biblioteki Clairvaux takiego, jakim opisał go Piotr 
w 1472 r. 

Autorzy niniejszego tomu zestawili ponad 600 zachowa-
nych rękopisów z części pierwszej katalogu Piotra z Virey, tzn. 
litery od A do L. Obejmowały one: 1. Biblica (A 1 — F 9; tu aż 
153 Biblii glosowanych); 2. Libri doctorum  (F 10 — I 26); 3. 
Libri speculative theologiae  (I 30 — L 45). Całość uzupełniają 
zestawienia i indeksy, w tym Table  des  auteurs et oeuvres autor-
stwa Gya Lanoë. 

M.  D. 

T. W e b b e r , A. G. W a t s o n , The  Libraries  of  the 
Augustinian  Canons  (Corpus of  British Medieval Li-
brary Catalogues, 6), The British Library/The Bri-
tish Academy, London 1998, ss. XXVII + 572, 7 ryc. 

Jest to kolejny tom serii wydawniczej Corpus  of  British Me-
dieval  Library Catalogues,  o której pierwszych czterech tomach 
już informowano  na tych łamach (t. 37, s. 232). Jak wiadomo, 
ma ona na celu publikację zachowanych źródeł pozwalających 
poznać zbiory średniowiecznych bibliotek angielskich. 

Obecny tom zawiera edycję 41 inwentarzy lub spisów ksią-
żek dotyczących  księgozbiorów 34 klasztorów. Najstarsze po-
chodzą  z 1186 r., najmłodsze — z okresu supresji anglikańskich 
z lat 30. XVI w. Najobszerniejszy katalog, liczący  1958 pozycji, 
dotyczy biblioteki opactwa w Leicester w końcu XV w. Katalog 
biblioteki przeorstwa Lanthony w Gloucester z ok. 1360 r. za-
wiera 508 pozycji, a Waltham Abbey (Essex) z przełomu XII 
i XIII w. — 132 pozycje. Warto też zwrócić uwagę na fragment 
piętnastowiecznego katalogu (47 pozycji) biblioteki przeorstwa 
w Thurgarton koło Southwell (Nottingshamshire), ponieważ po-
jawia się w nim trzykrotnie imię znanego mistyka, Waltera Hil-
tona (zmarł w tym przeorstwie w 1396 r.). 

M.  D. 

Donatella N e b b i a i - D a l l a G u a r d a , Les livres 
de l'infirmerie  dans  les  monastères médiévaux,  „Revue 
Mabillon", 5 (66), 1994, s. 57-81. 

Biblioteki stanowiły główne, ale bynajmniej nie jedyne miej-
sce, gdzie znajdowały się książki  należące  do danej wspólnoty 
klasztornej, ich rozmieszczenie zależne było bowiem w dużym 
stopniu od przeznaczenia i miejsca wykorzystania. W zakrystii, 
a często bezpośrednio w prezbiterium, przechowywano cenne, 
niezbędne do bieżącego  funkcjonowania  kościoła i odprawiania 
officjum  księgi liturgiczne, brewiarze oraz np. podręczne zbiory 
kazań, w kapitularzu — choćby księgę kapituły (złożoną  z mar-
tyrologium, reguły, nekrologu i perykop), w krużgankach — książki 
stanowiące  codzienną  lekturę zakonników, w refektarzu  — księgi 
przeznaczone do bieżącej  lektury podczas posiłku, w nowicjacie 
— na potrzeby nowicjuszy, w celach zakonników — księgi wy-
pożyczone z biblioteki, a czasami (jak było np. w opactwie na 
Świętym Krzyżu) przeznaczone do kopiowania, a także w opa-
tówce (na użytek opata i jego własny księgozbiór) oraz w celach 
urzędników klasztornych. Specjalne miejsce zajmowała szkoła 
wewnątrzklasztorna  (o ile istniała) z niezbędnymi jej księgami 
oraz inne wyspecjalizowane wewnątrzklasztorne  instytucje, a wśród 
nich infirmeria,  czyli klasztorna „izba chorych". 

Któż nie pamięta sugestywnego opisu bogatych zbiorów 
księgozbioru infirmerii  czternastowiecznego opactwa benedyk-
tyńskiego wyczarowanego na kartach powieści Umberto Eco. 
Ciekawy artykuł D. Nebbiai-Dalla Guarda pozwala na weryfi-
kację tej wizji uczonego i powieściopisarza. 

Praca opiera się na szerokiej kwerendzie w różnorodnych 
źródłach inwentarzowych i katalogowych, które często pozwala-
ją  ustalić lokalizację zestawianych w nich księgozbiorów. Tylko 
jeden ze znanych Autorce zachowanych kodeksów — zawiera-
jący  Exordium  ordinis  cisterciensis i Liber diffinitionum  rękopis 
z cysterskiego opactwa w Lützel — opatrzony został notą  Pro 
infirmitorio  (s. 57). Dużo informacji,  zwłaszcza o organizacji in-
firmerii,  zawierają  skrupulatnie wykorzystane przez Autorkę zwy-
czaje i statuty klasztorne. W statutach dominikańskich z połowy 
XIII w. Humbert de Romanis wręcz stwierdził, że infirmariusz 
powinien mieć Libri quoque pro officio  divino  dicendo  et ad 
legendu  interdum  pro consolatione et edificatione  infirmorum  ut 
sunt vite patrum et similes libri  (Humbertus de Romanis, Consti-
tutiones fratris  ordinis  praedicatorum  seu de  officiis  ordinis,  Me-
diolan 1505, s. 42-45). 

Analiza różnorodnych źródeł i zwyczajów klasztornych po-
zwoliła Autorce na podjęcie próby rekonstrukcji wyglądu  i wy-
posażenia infirmerii,  często wyposażonych w oddzielną  kaplicę 
i krużganki (s. 60-63), umiejętności zakonników zajmujących  się 
infirmeriami  i zachowania chorych oraz życia codziennego 
w infirmerii  (s. 63-67). Dowodzą  one m.in. bardzo praktyczne-
go podejścia zakonników w stosunku do medycyny i „sztuki" 
leczenia. 

Książki  przechowywane w infirmerii  wykorzystywane były 
w dwóch podstawowych wypadkach: choroby zakonnika oraz jego 
śmierci. Musiały się tu zatem znajdować zarówno prace doty-
czące  problematyki medycyny i zielarstwa, jak i księgi liturgicz-
ne i żywoty świętych, a w późnym średniowieczu także różne 
dzieła dewocyjne rozwijające  pobożność indywidualną.  Zdarza-
ło się wówczas, że chory zakonnik „zabierał" ze sobą  do infir-
merii swoje własne książki.  Np. ok. 1470 r. Tomasz Reczer po-
siadał w infirmerii  bawarskiego opactwa w Klosterneuburgu 
oprócz ksiąg  liturgicznych (diurnale,  matutinale,  vigilia)  także 
Malogranatum  i Manipulus  curatorum  (s. 71). 


