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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). 
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Zebrane przez Autorkę informacje  pozwoliły na podjęcie 
próby rekonstrukcji typowego księgozbioru średniowiecznej in-
firmerii  klasztornej oraz jego ewolucji w badanym okresie. Do-
tyczyła ona przede wszystkim przechowywanych tu ksiąg  liturgicz-
nych i dewocyjnych, których wybór zmienia się wraz ze zmiana-
mi zachodzącymi  w pobożności (s. 67-72). 

W mniejszych klasztorach, gdy księgozbiór był niewielki, 
lub w infirmerii  nie było miejsca na przechowywanie rękopi-
sów, niezbędne kodeksy codziennie przynoszono. Praktykę taką 
dobrze opisują  pochodzące  z drugiej połowy XII w. consuetudi-
nes opactwa w Oigny, które nakazywały infirmariuszowi,  aby ad 
matutinas etiam libros afferre  et in ecclesia referre  [...] Libros qui 
in infirmitorio  fuerint,  ante completorium in armario referre  (Le 
coutumier de  l'abbaye  d'Oigny  en Bourgogne  au XII  siècle, wyd. 
P. F. Lefèvre,  A. H. Thomas, Louvain 1976, s. 54-55). 

W aneksie Autorka zestawiła i wydała wzmianki dotyczą-
ce książek  przechowywanych i wykorzystywanych w infirmerii  w wy-
korzystanych przez siebie źródłach (I, s. 74-79, bez wzmianek 
w consuetudines)  oraz zestawiła rodzaje rękopisów liturgicznych 
przechowywanych w infirmeriach  (II, s. 79). Ostatni aneks, nie 
wiążący  się z tematem artykułu, dotyczy próby rekonstrukcji bib-
lioteki kartuzów z Currière (III, s. 79-81). 

M.  D. 

Anna-Dorotheevon d e n B r i n c k e n , Die bewohn-
te Welt  in neuen Sichtweisen  des  13. Jahrhunderts  bei 
Gervasius  von Tilbury  und Jakob  von Vitry,  w: „Mis-
cellanea Mediaevalia". Veröffentlichungen  des Tho-
mas-Instituts der Universität zu Köln; Bd. 27: Gei-
stesleben  im 13. Jahrhundert.  Herausgegeben von Jan 
A. A e r t s e n und Andreas S p e e r . Für den Druck 
besorgt von Frank H e n t s c h e l und Andreas 
S p e e r , Walter de Gruyter, Berlin-New York 2000, 
ss. 604-662. 

W pierwszej części rozprawy wytrawna znawczyni histo-
riografii  i kartografii  średniowiecznej przedstawia stan drugiej 
z nich na przełomie XII i XIII w., dopatrując  się, głównie na 
podstawie mapki świata ilustrującej  jeden z rękopisów traktatu 
Imago  mundi  Honoriusza Augustodunensis (Cambridge, CCC 
Ms. 66, p. 2), a przypisywanej dawniej (nieznanemu skądinąd) 
kanonikowi Henrykowi z Moguncji, obecnie zaś łączonej  z opac-
twem Sawley w Yorkshire (reprodukcja na s. 623), w przeciwień-
stwie do kreatywnych początków  XII oraz końca XIII w., oko-
ło 1200 r. w dziedzinie kartografii  raczej nikłego rozwoju. Przy 
okazji wspomina nieznaną  szerzej w nauce polskiej próbę wcze-
śniejszego o całe stulecie datowania uchwytnych źródłowo po-
czątków  map morskich (portulanów), dotąd  łączonych  z koń-
cem XIII w., podjętą  przez Patricka Gautier Dalché'go w mo-
nografii  Carte  marine et portulan  au XIIe  siècle: le „Liber de 
existencia riveriarum et forma  maris nostri Mediterranei"  (Pise, 
ca.1200) (Collection de l'Ecole française  de Rome, 203), Ro-
me 1995, ale zachowuje wobec niej postawę raczej sceptyczną. 
W rozdziale II znajdujemy interesujący  wywód na temat Otia 
imperialia  Gerwazego z Tilbury (łączoną  z nim wielką  mapę 
świata z Ebstorfu,  choć wpływ Otia imperialia  na nią  jest nie-
wątpliwy,  Autorka — nie dyskutując  z poglądami  odmiennymi 
— datuje dopiero na koniec XIII w.), których II księga (deci-
sio) stanowi rodzaj kompendium historyczno-geograficznego. 

Choć die  Zeitkomponente  spielt  in der  Historiographie  des  Gerva-
sius nur eine mehr als untergeordnete  Rolle  im Gegensatz  zum 
Raum (s. 616), dzieło jego, które, jak słusznie stwierdziła von 
den Brincken, nie znalazło naśladowców (dodajmy: od czasów 
wielkiego Leibnitza — początek  XVIII wieku! — czeka na no-
woczesną  edycję, która by uwzględniła całość stosunkowo ob-
szernej podstawy rękopiśmiennej), zawiera istotne na tle dzie-
jów gatunku cechy nowatorstwa. Należą  do nich: nie unikanie 
autopsji i wychodzenia poza tradycyjny kanon źródeł „literac-
kich" (por. słynne ut ab ipsis indigenis  accepi w glosie w auto-
grafie  Otia w związku  z opisem ziem polskich, nacisk położony 
na zmienność nazw miejscowości historycznych, oparcie się na 
archiwach papieskich — urzędowych wykazach biskupstw i pro-
wincji kościelnych). Dzieło Gerwazego z Tilbury przyniosło pier-
wszy w piśmiennnictwie chorograficznym  typu imago mundi  wy-
łom, polegający  na stosunkowo szerokim uwzględnieniu nowe-
go materiału dotyczącego  Europy środkowo-wschodniej i wschod-
niej (co znajdzie też potwierdzenie na mapie z Ebstorfu,  mimo 
częściowego jedynie zachowania się jej w odpowiedniej partii). 
Reprezentuje jednak obraz świata sprzed „potopu" mongol-
skiego. W III rozdziale przyjrzała się Autorka jednemu z naj-
wcześniejszych zabytków, w którym znajduje się już głuche 
echo ekspansji Mongołów — listowi (nr 8) Jakuba z Vitry do 
papieża Honoriusza III z oktawy wielkanocnej 1221 r. spod Da-
mietty. Co prawda, Jakub z Vitry daleki był jeszcze od uchwy-
cenia rzeczywistego znaczenia nowego mongolskiego czynnika: 
das  weltpolitische  Ereignis  wird  [przez Jakuba] den  Wunschen 
eingepaßt und  nur als momentan erfaßt  (s. 622), ale już wkrótce 
zaktualizowanie się mongolskiego zagrożenia dla Europy oraz 
wielkopomne wyprawy Jana di Piano Carpiniego, Wilhelma Ru-
bruka i innych sprawią,  że Mongołowie i Daleki Wschód znajdą 
się wreszcie w obrębie horyzontu geograficznego  europejskiego 
średniowiecza. 

J.  S. 

Zofia  Kowalska, Die großpolnischen  und schlesi-
schen Judenschutzbriefe  des  13. Jahrhunderts  im 
Verhältnis  zu den Privilegien  Kaiser  Friedrichs  II. 
(1238)  und Herzog  Friedrichs  II.  von Österreich 
(1244).  Filiation  der  Dokumente und inhaltliche  Ana-
lyse,  „Zeitschrift  für  Ostmitteleuropa-Forschung" 47, 
1998, 1, s. 1-20. 

Po zwięzłym ukazaniu najstarszych dziejów Żydów na zie-
miach polskich Autorka przeszła do omówienia przywilejów ży-
dowskich wystawianych w Wielkopolsce i na Śląsku  w XIII w. 
Główną  rolę odgrywa tutaj przywilej ks. Bolesława Pobożnego 
wydany w Kaliszu 24 VIII 1264 r. Nawiązując  do wcześniejszych 
wyników badań nad tym dokumentem, Z. Kowalska scharakte-
ryzowała zawarte w nim 36 artykułów w podziale na cztery gru-
py tematyczne: sądownictwo  nad Żydami, handel, kredyt, stosu-
nek Żydów do ludności chrześcijańskiej. Znaczenie przywileju 
kaliskiego zostało ocenione bardzo wysoko: dzięki niemu Ży-
dzi mieli zagwarantowaną  wolność wyznawania własnej religii, 
własne sądownictwo,  wolność handlu i działalności kredytowej, 
a wszystko to pod opieką  panującego.  Z kolei Autorka zajęła 
się problem wzorców dla przywileju kaliskiego. Jako jego bez-
pośrednią  podstawę wskazała dokument króla czeskiego Prze-
mysła Ottokara II z 29 III 1262 r. (znana jest też jego odnowio-


