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Słowianom połabskim. Ważna praca G. Labudy, Wezwanie 
wschodniosaskich  feudałów  do  walki  ze Słowianami  z roku  1108 
(w tegoż: Fragmenty  dziejów  Słowiańszczyzny  zachodniej,  t. III, 
Poznań 1975, s. 233-269), podobnie jak inne prace autorów 
polskich, pozostały co prawda nieznane G. Constable, ale mimo 
tego praca tak wytrawnego znawcy epoki zasługuje na uwagę. Po 
kompetentnej analizie dotychczasowego stanu badań nad doku-
mentem i opowiedzeniu się — zgodnie z tendencją  zdecydowanie 
przeważającą  dziś w nauce a wbrew m.in. H. Krabbemu i H. Beu-
mannowi — za autentycznością  i „oficjalnym"  charakterem prze-
kazanego w jednym tylko rękopisie tekstu, podejmuje Consta-
ble (nie on pierwszy, ale w oparciu o samodzielne rozważania) 
próbę określenia zasadniczego celu „manifestu"  i tym samym 
usytuowania go w ideowych i politycznych prądach  epoki. Jest 
to zdaniem autora przede wszystkim wyraz potężniejącego  du-
cha krucjatowego, z tym nie sposób się nie zgodzić, natomiast 
budzi zastrzeżenie widoczna w artykule tendencja do marginali-
zowania politycznych (pogranicza sasko-słowiańskiego) czy spo-
łeczno-osadniczych aspektów sprawy. Biblijna, „dalekosiężna", 
tchnąca  duchem krzyżowym, frazeologia  tekstu nie powinna, 
jak sądzę,  zamazywać aktualnych interesów inicjatorów i sygna-
tariuszy tekstu, nawet jeżeli te musiały jeszcze z takich czy in-
nych względów poczekać 40 lat (do słynnej wyprawy krzyżowej 
na Słowian połabskich z 1147 r.) na rzeczywistą  (zresztą  dość 
niefortunną,  choć nie zupełnie bezowocną)  próbę realizacji. 
Na s.296-299 autor załączył  angielski (pierwszy poza niemiec-
kim) przekład tekstu z odpowiednim komentarzem. 

J.  S. 

Suger, La Geste  de  Louis VI  et autre  œuvres, présen-
tation de Michel B u r (Acteurs de l'Histoire), Im-
primerie Nationale, Paris 1994, 16x22 cm, ss. 292; 
Suger, Oeuvres, 1.1: Ecrit  sur la consécration  de  Saint-
-Denis. L'œuvre administrative.  Histoire  de  Louis VII. 
Texte établi, traduit et commenté par Françoise 
G a s p a r r i (Les Classiques de l'Histoire de France 
au Moyen Âge, 37), Les Belles Lettres, Paris 1996, 
ss. LXXXII + 267. 

Seria wydawnicza „Aktorzy Historii", licząca  już kilkana-
ście tomów, poświęcona jest prezentacji — dla szerokiego od-
biorcy — źródeł historycznych podstawowych dla poznania dzie-
jów Francji, których autorzy należą  do aktywnych uczestników 
i „twórców" tych dziejów. Suger (1081-1151), sławny opat pod-
paryskiego opactwa Saint-Denis (od 1122) i regent królestwa 
(1137-1140, 1147-1149), z pewnością  do takich postaci się kwa-
lifikuje.  Bardzo znacząca  była także rola wielkiego opata dla 
rozwoju dziejopisarstwa francuskiego,  bowiem jego Dzieje Lud-
wika VI  zapoczątkowały  sławną  później „szkołę" historiogra-
ficzną  z Saint-Denis, z jej Chroniques  de  Saint-Denis  a zwła-
szcza ukończonymi w 1273 r. i sławnymi Grandes  Chroniques  de 
France. 

Działalność pisarska Sugera rozwinęła się szczególnie w okre-
sie czasowego wycofania  się z aktywnej działalności politycznej 
w latach 1140-1147. Wówczas właśnie, w latach 1140-1144 po-
wstało podstawowe dzieło Sugera, Vita  Ludovici  Grossi regis = 
Geste de  Louis VI  (w rzeczywistości chodzi tu o gesta,  a nie vita 
zmarłego w 1137 r. Ludwika VI) oraz „raport" z prac nad re-
konstrukcją  kościoła opackiego, tzn. Libellus  de  consecratione 

Ecclesiae S. Dionysii = Mémoire  sur la consécration de  l'église 
abbatiale de  Saint-Denis.  Od zimy 1144-1145 r. rozpoczął  pisać 
biograficzne  Liber de  rebus in Administratione  sua gestis = 
Mémoire  sur son administration  abbatiale  oraz niedokończoną 
historię panowania Ludwika VII (Vita  Ludovici  Junioris  regis = 
Fragment  de  la vie de  Louis VII).  Traktaty De consecratione i De 
Administratione,  sławne ze względu na ich znaczenie dla dysku-
sji o początkach  gotyku, znane są  polskiemu czytelnikowi, m.in. 
dzięki pracom Georga Duby i Otto von Simsona. Wszystkie dzie-
ła Sugera były wielokrotnie wydawane i tłumaczone, m.in. w zna-
nej edycji A. Lecoy de la Marche z 1867 r. 

Znaczenie pierwszego z prezentowanych wydawnictw łą-
czy się z osobą  wydawcy, Michela Bura, autora najnowszej, grun-
townej biografii  Sugera. Wstęp i komentarz wydawniczy jest tu 
zatem najwyższej próby. Z tej też publikacji zaczerpnąłem  cyto-
wane wyżej francuskojęzyczne  tytuły dzieł Sugera. Opublikowa-
ne tu tłumaczenia wszystkich dzieł Sugera stanowią  poprawio-
ną  przez M. Bura wersję starszych tłumaczeń. 

Większe znaczenie ma drugie z prezentowanych wydaw-
nictw. Jest to bowiem pierwszy tom długo oczekiwanego nowe-
go, krytycznego i pełnego wydania dzieł Sugera w wersji orygi-
nalnej wraz z ich nowym tłumaczeniem. Tom pierwszy zawiera 
wszystkie dzieła Sugera oprócz pierwszego, tzn. Vita  Ludovici 
Grossi), którego nowa edycja nie była tak pilna, ponieważ dys-
ponujemy jego krytycznym wydaniem i tłumaczeniem dokona-
nym przez H. Waqueta w tej samej serii wydawniczej „Les Clas-
siques de l'Historie de France au Moyen Âge". 

Wydanie traktatu o konsekracji kościoła św. Dionizego (Li-
bellus  de  consecratione) oparł F. Gasparri na rękopisie watykań-
skim z XII w. (Vat. Reg. lat. 571), a brakujący  w tej kopii ko-
niec traktatru uzupełnił na podstawie pochodzącego  z paryskie-
go opactwa św. Wiktora piętnastowiecznego kodeksu Paris Ar-
senal 1030. Taktat o działalności Sugera jako opata (Liber  de 
rebus in Administratione)  opublikowany został na podstawie je-
dynego znanego rękopisu, który powstał w opactwie Saint-De-
nis w latach ok. 1160-1180 (Paris, Bibl. Nat. lat. 13835). Wresz-
cie fragmenty  z dziejów Ludwika VII (Vita  Ludovici  Junioris) 
wydane zostały na podstawie siedmiu rękopisów, przy czym dla 
edycji pierwszej części najważniejszy był pochodzący  z końca 
XII w. rękopis Paris Bibl. Nat. lat. 12711, a dla części drugiej — 
podobnie datowany kodeks Paris Bibl. Nat., lat. 12710. Obszer-
ny, kompetentny wstęp prezentujący  Sugera jako człowieka, poli-
tyka, opata i pisarza oraz jego dzieła, szczegółowy komentarz 
edytorski i historyczny, słowniczek oraz indeksy osób i miejsco-
wości uzupełniają  tę podstawową  odtąd  edycję większości dzieł 
Sugera. 

M.  D. 

La bibliothèque  de  l'abbaye  de  Clairvaux  du XII  au 
XVIIIe  siècle,  sous la dir. de André Ve r n e t, t. 2, Les 
manuscrits  conservés,  Première partie: Manuscrits 
biblique,  patristique  et théologiques,  notices établies 
par Jean-Paul B o u h o t et Jean-François G e n e s t, 
Brepols, Paris-Turnhout 1997, ss. 768, 26 ryc. 

Wspaniała biblioteka Clairvaux została po kasacie opactwa 
w okresie Rewolucji Francuskiej w znacznej mierze rozproszo-
na. Największa jej część zachowała się w Bibliothèque munici-
pale w Troye. Istotna część zbioru znajduje się także w Monpel-
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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). 


