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W raz z ukazaniem się „Powoływania władcy w Rocznikach Jan a D ługosza” R. Sobotki, otrzymaliśmy dzieło bardzo doj
rzałe, pisane ze świadomością słuszności przedstaw ianych rozstrzygnięć, nie stroniące od polem ik z utartym i już lub
całkiem świeżymi poglądam i historiografii, wolne od obaw przed zajm owaniem wyraźnego, własnego stanowiska, z praw ni
czą precyzją wyrażające prezentow ane czy proponow ane rozstrzygnięcia — książkę, z k tó r e ja u to r może być napraw dę
dumny.
Jarosław Nikodem
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Historii

Ivan H l a v a c e k , Knihy a knihovny v ceském stredoveku (Studie k jejich dejinâm do husitstvi),
U niverzita Karlova w Praze, N akladatelstvi K arolinum 2005, ss. 395.

Ivan Hlavacek jest uznanym autorytetem w zakresie problem atyki książki ręk o p iśm ien n ejw Czechach, zwłaszcza
w okresie przedhusyckim . Wyniki swoich b adań nad katalogam i księgozbiorów i ich użytkowników, „zestawem ” najpoczyt
niejszych autorów i tekstów, rolą użytkową książki i jejo b ieg iem w średniowiecznych Czechach publikuje już od 1956 r. Od
tego czasu dał się poznać jako wnikliwy i krytyczny badacz pam iątek z odległejprzeszłości, cechujący się wysoką kulturą
pracy naukowej, który przy ferowaniu sądów i stawianiu hipotez badawczych unikał nieudokum entow anych i apodyktycz
nych sformułowań.
Omaw iana książka jest swego rodzaju podsum ow aniem jego pracy naukowej. Zaw iera 15 rozpraw (artykułów), które
ukazały się w latach 1964-1996 i jed en nieopublikowany dotychczas tekst, wygłoszony w 2001 r. w O środku Studiów Mediewistycznych w Pradze. Przygotowując książkę, autor dokonał niezbędnych uzupełnień w bibliografii oraz uwzględnił wyniki
najnowszych badań w tym zakresie, na ile mogły one zweryfikować jego wcześniejsze wnioski i hipotezy. Jak sam napisał we
wstępie, dokonując wyboru tekstów, kierował się przede wszystkim ich reprezentatyw nością dla problem atyki książki rękop iśm ien n ejw średniowiecznych Czechach. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że do p ełn ejsy n tezy historii książki w C ze
chach przedhusyckich jest jeszcze daleka droga i wyraził nadzieję, że przygotowany przez niego zbiór studiów stanie się dla
młodszych badaczy zachętą do jejo p raco w an ia w przyszłości.
Z anim przejdziem y do omów ienia poszczególnych tekstów, w arto przypom nieć, że niektóre z prac I. H lavacka znane
są polskim badaczom historii książki i kultury w średniowieczu. M am tu na myśli artykuły opublikowane w 19781, 19902
i 20023 r. Należy też zaznaczyć, że om aw iana książka pow inna zostać dostrzeżona przez polskich badaczy z jednego jeszcze
powodu. O tóż od bardzo dawna, bo już od przełom u X IX i X X w. dostrzegano czeskie wpływy na piśmiennictwo, kulturę
książki i język polski w okresie średniowiecza. A. B rückner pisał: „Ściekały czechizmy literaturą, [...] wymianą profesorów
i księży, szerzeniem książek czeskich — dedykowali drukarze prascy swe nakłady panom polskim ...”4, a Górnicki w Dworza
ninie wyraził się jeszcze dosadniej: „[...] nasz Polak [...] chociaż nie będzie w Czechach, jedno iż granicę śląską przejedzie, to
już inaczejnie będzie chciał mówić, jed n o po czesku [...], że m u się przyrodzony język prawdziwie gruby widzi [...]”5.
Z asadniczą część książki poprzedza przedm ow a i bibliografia prac I. Hlavacka. Pierwszy tekst traktuje o problem atyce
zw iązanejz funkcją książek w średniowiecznych Czechach do około 1420 r. (Rukopisy , jejich fu n kce a ctenari v ceském state
od nejstarsich dob do husitstvi. Strucny ndstin problematiky, s. 19-35). A u to ra interesowały zwłaszcza funkcje wspólne dla
wszystkich czeskich rękopisów, gdyż tylko takie ujęcie może wyjaśnić wpływ książki rę k o p iśm ien n e jn a kulturę czeską.
W przypadku Czech badania historycznoliterackie w spom agają się dyscyplinami pokrewnymi, bowiem oprócz mediewistyki
swoje zadania m ają także bohem istyka i germ anistyka. G eneralnie autor zakłada, że dzieje książki czeskiejtego okresu na
leży dzielić na trzy etapy: 1) od jejp o cz ą tk ó w do II połowy X III w.; 2) od II połowy X III w. do założenia uniw ersytetu
w Pradze i 3) od założenia uniw ersytetu do 1420 r., przy czym za czas przełomowy uważa X II w., kiedy doszło do założenia
wielu klasztorów, biskupstwa ołom unieckiego i kapituł kolegiackich, co bardzo znacznie powiększyło grupę osób mogących
korzystać z rękopisów łacińskich. D la I. Hlavacka nie ulega wątpliwości, że najstarsze książnice miały charakter liturgiczny
i teologiczny. Jeśli chodzi o funkcje i zawartość zbiorów ksiąg w stuleciu poprzedzającym założenie uniwersytetu, to widocz
ne są ich cechy dydaktyczne, a głównym odbiorcą produkcji rękopiśm iennejbyły instytucje kościelne. D om inow ał w tych
kolekcjach język łaciński, ale w zbiorach prywatnych pojawiały się języki czeski i niemiecki, czego przykładem są biblioteki
Przem ysła O ttokara II i W acława II, zawierające również teksty z zakresu prawa.

1 I. Hlavacek, Przyczynek do czesko-polskich kontaktówksiążkowychzapanowania Przemyślidów, ABMK33,1978, s. 313-328.
2 Tenże, K cesko-polskymkulturnim vztahùmv dobepredhusitske, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Historia XXIV, Nauki humanistyczno-społeczne, 1990, z. 204, s. 79-87.
3 Tenże, Knihy a knihovny naprazské univerzite v dobêpredhusitské, w: Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, pod red. A. Barciaka, Katowice 2002,
s. 311-323.
4 A. Brückner, Dziejejęzykapolskiego, wyd. 2, Lwów1913, s. 80.
5 Cyt. za K. Piekarski, Drobiazgi bibliograficzne, „Exlibris” 5,1924, s. 32-33.
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Szczególne zmiany przyniosło założenie uniw ersytetu. Obserwujemy rozw ójkultury mieszczańskiej, laicyzację literatu 
ry i rozw ójjęzyka czeskiego. N a poszerzenie się kręgu odbiorców wpływ miały w zrost znaczenia p apieru (sporadycznie uży
w anego w I połowie X IV w.) oraz m alejąca rola tradycyjnej estetyki książki, czyli ilum inowania rękopisów. W zrost znacze
nia roli użytkowej kosztem w artości wizualnej powodował spadek cen książek. Rękopisy tego czasu dokum entują rozwój
kulturalny państw a czeskiego przede wszystkim dzięki środowisku uniw ersyteckiemu, ale nie tylko. U widacznia się również
rola dworu monarszego i jego kancelarii oraz kapituły praskiej. W tym czasie Czechy, a zwłaszcza Praga, stają się uznanym
międzynarodowym centrum kultury książki, którego wytwory „roznoszone” są przez studentów wracających do rodzinnych
krajów. W zakończeniu autor postuluje, aby w celu pełnego opracow ania poruszanych problemów, położyć nacisk na b ad a
nia kodykologiczne i paleograficzne.
D rugi tekst dotyczy wczesnych dziejów biblioteki klasztoru brzewnowskiego (Prispèvky k starśim dejinâm knihovny brevnovského klastera. Od nejstarsich dob do husitstvi, s. 36-52). T en najstarszy czeski klasztor benedyktyński zawsze dbał o bib
liotekę, czego ślady znajdujem y do dzisiaj, dzięki kodeksom przepisanym w jego skryptorium i inw entarzom książek. B ra
kuje natom iast źródeł pozwalających naświetlić szerszy kontekst benedyktyńskich zbiorów bibliotecznych w ziem iach cze
skich. Z najstarszych rękopisów brzewnowskich dochowały się tylko pojedyncze egzem plarze. W iadom o, że książki pojawiły
się już wraz z pierwszymi benedyktynami, przybyłymi do Brzewnowa na początku lat dwudziestych X w. Były one dw ojakie
go rodzaju: liturgiczne oraz teologiczne i filozoficzne. Z tego okresu nie zachowały się jednak żadne rękopisy. Istotną p o 
stacią, która praw dopodobnie odcisnęła piętno na księgozbiorze brzewnowskim i mogła być darczyńcą rękopisów był
według I. Hlavacka św. W ojciech, który na początku lat dziewięćdziesiątych X w. zapoznał się z kulturą benedyktynów we
W łoszech, przy czym wiadom o, że posiadał książki już w czasie sw ojejnauki w M agdeburgu. Kolejnym świadectwem zna
czenia księgozbioru są inform acje zaw arte w rękopisach z X I-X II w. Nieco wiadomości zaw iera również kronika Kosmasa,
benedyktyńskiej, jak wiadomo, prow eniencji. W klasztorze czynne było skryptorium. W tym czasie (tj. X I-X II w.) jedynie
biblioteka kapituły praskiej mogła przewyższać brzewnowską liczbą i jakością posiadanych rękopisów, pozostałe zaś biblio
teki klasztorne i kolegiackie były znacznie skromniejsze. W dalszejczęści autor omawia ważniejsze rękopisy brzewnowskie,
np. Laudes sancte Crucis H rab an a M aura z zapiską prow eniencyjną liber Brevnoviensis ecclesie (X I-X II w.).
W kolejnym artykule (Z dejin vysehradské kapitulni knihovny ve stredoveku. Od pocàtkù do husitstvi, s. 53-71),
I. Hlavacek omówił niektóre, ważniejsze jego zdaniem zagadnienia związane z księgozbiorem kapituły wyszehradzkiej
w średniowieczu. Chociaż z najstarszego okresu funkcjonowania te jk a p itu ły nie zachowały się rękopisy, to wielkość jej
księgozbioru i jego znaczenie kulturalne musiały być — jak m ożna się domyślać — znaczne. Potw ierdzać to może wyjątko
wo bogata zawartość archiwum kapituły, które było w okresie rządów Przemyślidów największe w Czechach. Przetrw ało
ono do dzisiaji budzi podziw współczesnych badaczy. K apituła w yszehradzka ufundow ana ok. 1070 r. przez W ratysława II,
miała być przeciwwagą dla kapituły praskiej. O d początku m usiała dysponować choćby księgami liturgicznymi, gdyż inaczej
trudno sobie wyobrazić jejfunkcjonow anie. Z tego względu m ożna przyjąć, że fundatorem podstawowego zrębu księgo
zbioru wyszehradzkiego był fundator kapituły. O prow eniencji owych pierwszych rękopisów również nic nie wiemy. Z e star
szych znany jest natom iast tzw. Ewangeliarz wyszehradzki, który początkowo znajdował się w archiwum kapituły praskiej,
ale w X III-X IV w. był już na W yszehradzie. A u tor uważa za mało praw dopodobne, by dostał się tu drogą zakupu. Logicz
nym rozwiązaniem jest przypuszczenie, że kodeks ten darow ał już u początku fundacji W ratysław II. Analizując dzieło tzw.
kanonika wyszehradzkiego, I. H lavacek doszedł do wniosku, że w X II w. do podstawowego zbioru ksiąg (związanych z o kre
sem fundacji) należały m.in. listy H oracego, może dzieła T ertuliana, A ugustyna i K asjodora, jakieś florilegia, dzieła z zakre
su homiletyki i teologii. D o pow iększenia biblioteki praw dopodobnie doszło za rządów Sobiesława I i Sobiesława II. Przy
próbie rekonstrukcji księgozbioru w okresie od jego początków do ok. 1420 r. autor posłużył się przede wszystkim zapiska
mi proweniencyjnymi i legatam i testam entowymi. Jednak mimo szeregu informacji o konkretnych rękopisach i ich właści
cielach, wiedza o księgozbiorze tejk ap itu ły jest bardzo ogólna i w dużejm ierze hipotetyczna.
Czwarty tekst om aw ianejksiążki zaw iera uwagi na tem at początków bibliotek klasztornych na M orawach (O pocatcich
jihomoravskÿch klàsternich knihoven, s. 72-81). R ozważania autora koncentrują się na okresie od X I w. do m om entu p o 
w stawania m iast i rozwoju zakonów mendykanckich. Specyfika omawianego obszaru polegała na paralelnym istnieniu lite
ratury w językach starosłowiańskim i łacińskim. Jednak znikomy m ateriał źródłowy nie pozw ala odpowiedzieć na pytanie,
gdzie były „produkow ane” i używane kodeksy, a co za tym idzie, porów nania z innymi zbioram i książek należy traktow ać
z dużą rezerwą. W swoich rozważaniach I. Hlavacek bierze pod uwagę przede wszystkim benedyktyński R ajh rad (założony
w połowie X I w.), prem onstrancką Loukę i cysterski V elehrad (z końca X II, ew entualnie z początku X III w.). Miały one
kontakty z klasztoram i z D o ln ejA u strii — K losterneuburg, Göttw eig i M elk. Z placówek czeskich omawia Brzewnow, S tra
hov i Plasy, oraz rolę kulturalną, jak ą musiała odgrywać na omawianym terenie kapituła ołom uniecka.
Przy wspomnianym braku źródeł do początków księgozbiorów przy najstarszych morawskich klasztorach, jedyną możli
wością odtw orzenia ich pierwotnych — hipotetycznych zresztą — bibliotek jest możliwie szerokie, teoretyczne podejście.
Pewne jest, że musiały one posiadać od m om entu swego założenia księgi liturgiczne. Najstarszym rękopisem , jest tzw. Mar
tyrologium Adovo (z II poł. IX lub pocz. X w.), o którego początkach nie wiemy nic, ale obecne w nim zapiski w języku starocerkiewnosłowiańskim pozwalają widzieć pertynencje czeskomorawskie, a co za tym idzie, łączyć go z klasztorem sazawskim. Kolejny, to lekcjonarz rajhradski z X I w. i również związany z tym klasztorem rękopis zawierający żywoty greckich
i egipskich świętych. Z e względu na to, że biblioteka rajhradska była skromniejszą w ersją brzewnowskiej, I. Hlavacek po stu
luje heurystyczne podejście do problem u, zwłaszcza badania kodykologiczne i paleograficzne, które dają szansę na wzboga
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cenie ubogiego obrazu bibliotek klasztorów benedyktyńskich, prem onstranckich i cysterskich na M orawach. W e wszystkich
w spomnianych klasztorach załam anie funkcjonowania podstawowych zbiorów bibliotecznych nastąpiło wraz z dobą husycką. D la nas szczególnie interesująca jest konstatacja autora, mówiąca o kontaktach klasztorów morawskich ze śląskimi
(zwłaszcza Trzebnicą).
Kolejny, piąty tekst, traktuje o czesko-polskich k o ntaktach książkowych za panow ania Przemyślidów (Z cesko-polskÿch kniznich kontaktù v dobëpremyslovskë, s, 82-97), a poniew aż jest on znany zainteresowanym tą tem atyką, gdyż był
drukowany w Polsce, czuję się zwolniony z obowiązku jego omówienia. To samo odnosi się do tekstu siódmego, poświęco
nego polsko-czeskim wpływom kulturalnym doby przedhusyckiej(K cesko-polskÿm kulturnim vztahùm v dobëpredhusitské,
s. 110-119).
W szóstym tekście (Poznâmky k dejinâm ceskÿch knihoven ve 13. stoleti, s. 98-109), I. Hlavacek przedstaw ił niektóre
z istotnych zagadnień badawczych księgozbiorów czeskich z X III w. D o użytkowników książki przed tym okresem należeli
przedstaw iciele kleru świeckiego i zakonnego. Były to przede wszystkim kapituły katedralne praska i ołom uniecka, uzu
pełnione kapitułam i kolegiackimi, z najważniejszą wyszehradzką, a dalej mielnicką i litomierzycką.
W Czechach i na M orawach istniało w tym czasie około 40-45 instytucji klasztornych (w tym osiem żeńskich) i były one
aktywnym odbiorcą i producentem książki. Z niewielu zachowanych źródeł, rysuje się duża rola skryptorium ołomunieckiego, widoczny jest napływ rękopisów prawniczych z Italii, aktywność konw entów cysterskich, benedyktyńskich i prem onstranckich (gdzie powstawały zapiski historiograficzne, hagiograficzne i komputystyczne). Zapew ne dużą rolę odgrywały
studia zagraniczne Czechów, które mogły być ważnym elem entem napływu i „prom ocji” książki po powrocie w rodzinne
strony. O koło połowy X III w. na ziem iach czeskich istniało już około 100 klasztorów (w tym 20 żeńskich), zaczął się rozwój
m iast i fundacji dom inikańskich, w liczbie 18 w Czechach i 10 na M orawach oraz franciszkańskich, odpow iednio — 15 i 8.
Pojawili się również augustianie.
Jedyny dochowany spis książek z tego okresu, to liczący 26 pozycji katalog kolegiaty m ielnickiejz połowy lat siedem 
dziesiątych X III w. Z początku X IV w. (1305 r.) pochodzi testam ent kanonika ołom unieckiego W ernera, zawierający książ
ki, które niewątpliwie były w jego posiadaniu już w X III w. Kolejne dwa spisy książek pochodzą z końca X III w. i p rezentu
ją biblioteki cystersów wyszebrodzkich (45 pozycji) i dom inikanów nymburskich (27 ksiąg).
A utor ustala hipotetycznie m inim alną liczbę rękopisów na ziem iach czeskich w X III w. na około 2 tysiące. Z tego du
ża część musiała trafić na ziem ie czeskie z zagranicy, jak świadczy w zmianka o multa librorum volumina, kupionych za
200 grzywien w 1292 r. w Paryżu, na zlecenie W acława II. Ponieważ ustalenia F. Sm ahela oscylują wokół kwoty ok. 3 grzyw
ny za rękopis w Czechach w końcu X III w., możemy obliczać liczbę nabytych w 1292 r. książek na około 70 sztuk. Jeśli cho
dzi o centrum książki i elity intelektualne, to kluczową rolę odgrywała Praga, gdzie działała szkoła kated raln a oraz pobliska
szkoła na Wyszehradzie.
Ósmy tekst (Dva prispevky k dejinâm nasich knihoven predhusitské doby. M ilevsko-N ym burk, s. 120-135), prezentuje
biblioteki dwóch klasztorów. Założony w 1187 r. klasztor prem onstratensów i kościół farny w Milevsku znane są dzięki oso
bie opata Jarlocha (au to ra kroniki), który żył na przełom ie X II/X III w. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, również
biblioteka tego klasztoru uległa rozproszeniu w okresie pohusyckim. Pewnych przesłanek dostarcza Kronika Jarlocha, k tó 
rej autor musiał korzystać zapewne w trakcie jej pisania z miejscowego zbioru. Podstawowa literatu ra m usiała pochodzić
z klasztoru macierzystego (żeliwskiego), ale uległa zniszczeniu w trakcie wielkiego pożaru w 1194 r., o którym pisze Jarloch.
A utor wylicza następnie kilka kodeksów z okresu od X II do końca X IV w., które przechowywane obecnie w różnych biblio
tekach, znajdowały się niegdyś w Milevsku i zaw ierają noty prow eniencyjne w postaci: et est finis per Wenzeslaum fratrem in
Mylewsk, Milocensis, Liber de M ilewsk, itp. Nasuwa się sugestia, że biblioteka milewska, któ ra w padła w ręce taborytów
w 1420 r., była świadectwem potencjału gospodarczego jednego z najbogatszych klasztorów. D o dziejów księgozbioru koś
cioła farnego w Milevsku wiele wnosi testam ent M artina, w ikarego kościoła św. P iotra w Brnie, który niedługo po 1407 r.
legował farze m ilew skiejsw oje książki. Legat ten, nie zawierający ksiąg liturgicznych, pokazuje, że wędrówki książek z róż
nych ośrodków mogły być częstsze niż się to obecnie wydaje.
K lasztor dominikanów w Nym burku założony został w 1257 r. (lub 1275 r.). K atalog biblioteki klasztornej — Volumina
conventus Numburgensis sunt X XVII, u t patet in reystro — wylicza 27 ksiąg znajdujących się w Nym burku około 1300 r. Jego
znaczenie polega na tym, że jest to jed en z najstarszych spisów ksiąg na ziem iach czeskich.
K olejny tekst m a charakter eseistyczny i zaw iera refleksje historyka odnośnie do problem atyki książek w Czechach
przedhusyckich (Kniha v ceském state v dobepredhusitské. N eko likpozn â m ek a reflexi, s. 136-155). D o najważniejszych k on
statacji autora, zaliczyłbym przypom nienie, iż do 1420 r. dzieje księgozbiorów związane były z instytucjami kościelnymi,
ew entualnie z przedstaw icielam i hierarchii kościelnej. Nie kłóci się z tym stwierdzeniem rola uniw ersytetu praskiego, gdyż
i on powiązany był z Kościołem. Jeśli chodzi o okresy, w których należałoby badać księgozbiory na ziem iach czeskich, to
I. Hlavacek wymienia ich pięć: 1) od upadku W ielkich M oraw do początków państw a Przemyślidów IX /X w.; 2) od pow sta
nia biskupstwa praskiego i pierwszych klasztorów do połowy X II w.; 3) od m om entu pojaw ienia się prem onstratensów i cy
stersów do rozwoju zakonów żebraczych i kultury miejskiej; 4) kulturalne osiągnięcia doby K arola IV do czasu pow stania
uniw ersytetu włącznie; 5) reform acja czeska i dyferencjacja kulturalna społeczeństwa.
Dziesiąty i jedenasty tekst (Studie k dejinâm knihoven v ceském state v dobe predhusitské I, II. Knihovna klastera
trebonského v ràmci knihoven ceskÿch augustiniânskÿch klàsterù, s. 156-207, Nekteré knihovny soukromé, s. 208-251), prezen
tują księgozbiór klasztoru w Trzeboni na tle czeskich klasztorów augustiańskich oraz księgozbiory osób prywatnych.
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K lasztor w T rzeboni założony został w II połowie X IV w. przez jeden z najznamienitszych czeskich rodów, R ożem berków. Z ośm iu kanoników w 1367 r., konw ent powiększył się do 28 w 1382 r. D obrze zarządzany m ajątek klasztoru przynosił
duże dochody. D o podstawowego zbioru rękopisów należały księgi liturgiczne z miejscowego kościoła farnego, darowizny
fundatorów i książki z macierzystego klasztoru rudnickiego. K atalog biblioteki klasztornejpoznajem y dzięki rękopisowi da
tow anem u na lata 1389-1393, znajdującem u się w Bibliotece N arodow ejw Pradze (sygn. XIVG 17, k. 15v-18v). Spis obej
muje 136 książek. Nieco późniejszy, z 1415 r., wylicza 252+42 woluminy. A naliza jakościowa i ilościowa opisanego zbioru
pozwoliła na sformułowanie opinii, iż klasztor w T rzeboni wyróżniał się pozytywnie na tle innych placówek, naw et z krajów
sąsiednich (Niemcy, A ustria, Szwajcaria), nie mówiąc o starych klasztorach czeskich, których znaczenie kulturalne zm niej
szało się już u schyłku X IV i w początkach X V w.
Z księgozbiorów prywatnych szczególne zainteresow anie I. Hlavacka wzbudziły książki teologa W ojciecha Rankowa
z Jeżow a (1320-1388), Tom asza kanonika praskiego (f 1390) i A dam a z Neżetic (f 1414). W ojciech był rektorem uniwersy
tetu praskiego i scholastykiem katedry praskiej. Studiował na Sorbonie, przebywał w Awinionie, być może we W rocławiu
i Oxfordzie. Prowadził dysputy teologiczne z T ottingiem z Oyty, uczestniczył w sporze kapituły p ra sk ie jz Janem z Jenstejna. Jego bibliotekę poznajem y z testam entu, w którym darow ał swoje książki klasztorowi brzewnowskiemu. Ponadto zacho
wał się spis książek wysłanych do W ojciecha z Awinionu. Stwierdzenie, że W ojciech nabywał książki pod kątem własnych
zainteresow ań nie jest oczywiście żadnym odkryciem, ale bezsporną zaletą tych dwóch źródeł jest to, że dzięki nim uzysku
jem y inform acje o kulturze książki w środowisku intelektualistów praskich tejdoby.
Tom asz — kanonik u św. M ichała na Starym Mieście — w kościele należącym do najbogatszych praskich świątyń —
posiadał księgozbiór, który poznajem y z testam entu spisanego około 1390 r. Z biór liczył 20 tytułów i m iał głównie charakter
prawniczy i teologiczny. Ciekawostką jest fakt, że już po śmierci Tom asza w kościele św. M ichała zdarzało się głosić kazania
Husowi i jego przyjacielowi Krystynowi z Prachatic.
K olejny omówiony księgozbiór należał do praskiego wikariusza generalnego A dam a, urodzonego tuż po połowie
X IV w. na M orawach. Swoją karierę rozpoczął od m agisterium sztuk wyzwolonych i tytułu d oktora dekretów, następnie
sprawował urząd rek to ra wydziału praw a w Pradze, wreszcie był wikariuszem generalnym i kanclerzem kapituły wrocław
skiej. Dwa spisy jego książek pochodzą z 1414 r. (drugi z całą pewnością sporządzony był już po jego śmierci). Biblioteka
m a charakter praktyczny i wydaje się, że służyła właścicielowi w jego pracy, gdyż dominowało w n iejp raw o kanoniczne i li
teratu ra religijna w szerokim tego słowa znaczeniu.
D wunaste studium dotyczy kultury książki w Brnie w okresie przedhusyckim, aczkolwiek w przypadku Moraw okres
husycki nie jest już tak wyraźną cezurą dla badaczy zbiorów książek rękopiśm iennych (Kproblematice kniznikultury w Brne
v predhusitske dobe, s. 252-262). Poruszaną problem atykę m ożna podzielić na dwie grupy: związaną z instytucjami kościel
nymi (zwłaszcza kościołam i miejskimi) i rezydującym przy nich klerem oraz klasztoram i minoryckimi, prem onstranckim i,
kartuskim i i augustiańskimi; drugą należałoby wiązać z możnowładcami, zwłaszcza z biblioteką m argrabiego Josta. Szereg
informacji uzyskał autor dzięki analizie kolofonów rękopisów. Znaczenie dla tytułow ejproblem atyki miały jeszcze dwie
szkoły, działające tu już w X III w., studia synów mieszczańskich w W iedniu i Pradze oraz aktywność notariuszy i szlachty
korzystającejz archiwum sądu miejskiego. Tak szerokie podejście do kultury książki w Brnie pozw ala porównywać ten
ośrodek do O łomuńca.
N iektóre aspekty z problem atyki księgozbiorów doby K arola IV i W acława IV na ziem iach czeskich przedstaw ił autor
w postaci trzech przyczynków (Z kn izn i kultury doby Karla IV. a Vâclava IV. v ceskych zemich, s. 263-319). W pierwszym p o 
ruszony został problem książnic K arola IV i jego najbliższych współpracowników. I. Hlavacek przypuszcza, że K arol odzie
dziczył szereg kodeksów po swoim ojcu, Janie Luksemburskim , a ten z kolei po Przemyślidach. Z akłada również, że zainte
resowania książkowe K arola IV były dwojakiego rodzaju. Po pierwsze związane ze sprawowaniem władzy, po drugie — z li
teratu rą narodow ą. Był to władca o niepospolitym intelekcie i znajom ości języków obcych (czeski, francuski, włoski, nie
miecki i łacina). Chociaż nie zachowały się jego książki, możemy o nich wnioskować na podstawie choćby jego autobiogra
fii. Z biór ten musiał być efektem królewskich i dynastycznych ambicji. W ielce praw dopodobne są przypuszczenia, iż w jego
bibliotece znajdowały się takie osobliwości jak K oran. W iemy też, że na jego zlecenie pracow ał kronikarz Pulkawa. R ola
K arola jako m ecenasa książki uwidacznia się, jeśli przypomnimy, że obdarow ał on swymi książkam i wiele czeskich instytucji
kościelnych. Jego biblioteka mogła znajdować się na zam ku praskim , w K arlstejnie, a p o d koniec panow ania — w B randen
burgii. K arol IV miał dla książek wielkie uznanie i był ich „konsum entem ” w szerokim tego słowa znaczeniu, gdyż p o trze
bował ich jako „strawy” duchowej, szukał też pom ocy w ich treści w sprawach dnia codziennego, zwłaszcza jako władca. T a
kie wnioski prow adzą do postaw ienia hipotezy, że na dworze tak K arola IV, jak i W acława IV musiał istnieć urzędnik, zaj
mujący się książkami władcy.
Blisko związany z K arolem IV był E rn est (A rnost) z Pardubic, doradca króla i arcybiskup praski. Wykształcony na wło
skich uniw ersytetach czytał P etrarkę i znał najznakom itsze osoby ówczesnego świata kultury. D bał o stan moralny kleru
sw ojejdiecezji. A u to r naświetlił dwa aspekty jego działalności: problem identyfikacji jego księgozbioru i działalność jako
m ecenasa książki. Zachowało się niewiele rękopisów należących do A rnosta. Wiemy, że woził ze sobą książki i wszystkie
wolne chwile poświęcał na czytanie. Swoje książki darowywał klasztorom i kościołom. Na jego potrzeby działało stale dwóch
lub trzech skrybów. Księgozbiór E rnesta m ożna podzielić na trzy grupy. Przede wszystkim były to rękopisy prawnicze, słu
żące mu w czasie jego studiów prawniczych we W łoszech i w trakcie zarządzania diecezją. D alejrelig ijn e, zwłaszcza litur
giczne, np. Mariale Arnesti, Oracionale dom ini Arnesti archiepiscopi Pragensis, Biblia, Pantheon de virtutibus et vitiis, które

Artykuły recenzyjne i recenzje

199

przeszły na własność klasztorów. Trzecia grupa książek to np. dzieła P etrarki i inne, możliwe że o humanistycznym wy
dźwięku, chociaż sam E rnest był typowym przedstaw icielem średniowiecznego sposobu myślenia.
T estam ent E rn esta z 1352 r. nie w spomina o książkach, stąd podejrzenie, że rozdysponował własną bibliotekę je 
szcze przed śmiercią. W spółcześnie, ślady tego rozdawnictwa możemy odnaleźć, śledząc kolofony i źródła historyczne
w spom inające o Erneście, zwłaszcza biografię pióra W ilhelm a z Lestkova, który napisał o darach E rnesta ecclesiis et aliis
piis locis iuxta necessitates eorum, a Benesz Krabice z W eitm ile mówił o monasteriis et eclesiis et ac aliis piis locis prout
cognouerat indigere.
Inny charakter miała biblioteka Jan a ze Środy, długoletniego kanclerza K arola IV, którego studia literackohistoryczne
oraz protohum anistyczny księgozbiór przysporzyły mu wielkiego uznania i doczekały się też szeregu opracowań. Jego k arie
ra, aczkolwiek znaczna — biskupa litomyskiego, ołom unieckiego, wreszcie wrocławskiego — nie da się porów nać z pozycją,
jak ą miał E rnest z Pardubic. Częste podróże do Italii w okresie gdy pracow ał w kancelarii K arola IV (1353-1374) umożliwi
ły m u poznanie i nabycie dzieł włoskich humanistów. Z jego zbioru znamy Liber viaticus d. Johannis Luthom islensis episcopi,
imperialis cancellarii, Liber pontificalis cum clausuris argenteis deauratis (z glosami z Petrarki) oraz Postyllę M ikołaja Gorry.
Z listów Jan a m ożna się zorientować, że za najważniejsze uważał nabytki włoskie o charakterze refleksyjnym (np. dotyczące
kultu św. H ieronim a), rękopis Tytusa Liwiusza, P etrarki Carmen bucolicum, Quadripartitus Bongiovanniego z Messyny oraz
przepisany na jego zlecenie De regimine principum A egidiusza Colonny. Posiadał też Policraticusa Ja n a z Salisbury. Z asad
nicze znaczenie księgozbioru polegało na jego wielkiej w artości intelektualnej, rozm aitości i aktualności kulturalnej.
W tym kontekście rola K arola IV i jego dworu, który skupiał tak wybitnych bibliofilów, a z pewnością nie byli oni jedy
nymi czynnymi intelektualnie i posiadającym i własne księgozbiory, rysuje się wyjątkowo wyraźnie. Jednocześnie, by móc ją
w pełni ukazać, należałoby napisać osobne studium kodykologiczne i prozopograficzne.
Część druga traktuje o początkach biblioteki uniw ersytetu K arola w Pradze. Nikogo nie trzeba przekonywać, że rola
tejpierw szejśrodkow oeuropejskiejw szechnicy i jejb ib lio tek i, to problem atyka pierwszoplanowa dla dziejów rozwoju elit
intelektualnych w te jc z ę śc i Europy. D la okresu sprzed 30 V I 1366 r. nie mamy informacji o bibliotece uniwersyteckiej
i możemy jedynie przypuszczać, że m usiała ona jed n ak istnieć, gdyż inaczej trudno byłoby sobie wyobrazić działalność
uczelni. N atom iast dopiero d ar K arola IV, który zakupił książki kanonika praskiego i dziekana wyszehradzkiego W ilhelm a
z Lestkovic w liczbie 114 woluminów, stał się podstaw ą p rzyszłejbiblioteki6. Nie były to jedyne książki, któ re ofiarował
uczelni. Praw dopodobnie jeszcze wcześniej, przed 1366 r. przekazał 57 kodeksów, a w latach 1366-1370 — dalszych 35.
Księgozbiór ten miał charakter przede wszystkim teologiczny, ale nie tylko. O becna była też literatu ra prawnicza
(zwłaszcza praw o kanoniczne), zbiory form ularzy i literatu ra retoryczna (antyczna i średniowieczna).
Trzecia część studium o kulturze książki czasów K arola IV i W acława IV pośw ięcona została zawodowym kopistom
(katedralisom ) w Czechach. D o początku X IV w. rękopisy „produkow ane” były w skryptoriach klasztornych i kapitulnych,
a zapotrzebow anie na nie musiało być ogrom ne, bowiem w końcu X III w. w Czechach istniało około 2 tys. kościołów, a na
M orawach dalszy tysiąc. K atedralisi pojaw iają się w I połowie X IV w. i widoczni są w źródłach zwłaszcza za panow ania
W acława IV. W iększość z nich działała w Pradze. I. Hlavacek wylicza ich 41 od roku 1351 do lat 40-tych X V w., zdając so
bie sprawę, że spuścizna źródłowa nie zawiera wiadomości o wszystkich działających wówczas katedralisach, których m usia
ło być znacznie więcej.
K olejne dwa teksty omawiają dzieje bibliotek kartuzów praskich i kartuzów w D olanach (Materiâlie k dejinâm knihovny
prazské kartouzy, s. 320-332; Poznâm ky ke knihovne kartuziânù v Dolanech v dobe predhusitské, s. 333-339). K artuzi byli
zgrom adzeniem zajmującym się „produkcją” książek i kojarzy się ich z k ulturą pisma. Praska kartuzja założona była
w 1342 r. i działała do roku 1419, kiedy to klasztor został zlikwidowany, a jego m ajątek ruchom y rozproszony po różnych
klasztorach. Inaczej było w przypadku D olan, gdzie księgozbiór, a w nim wiele średniowiecznych rękopisów, przetrw ały aż
do czasów józefińskich.
A naliza starszych i nowszych katalogów zbiorów rękopiśm iennych pozwoliła I. Hlavackovi odnaleźć wiele informacji
0 praskim księgozbiorze. W bibliotekach Brna, B udapesztu, Berlina, H erzogenburga, Melku, Ołom uńca, Pragi, W atykanu,
W iednia i W rocławia zachowało się 54 rękopisów praskich kartuzów, a na podstawie ich analizy m ożna wnioskować o na
stępnych, jak choćby badając Pharetra doctorum a Quadragesimale (W iedeń, Ö sterreichische N ationalbibliothek, nr 1497),
gdzie zapisano książki przekazane do Pragi z klasztoru macierzystego — Libri de Murbach allati, i inw entarz ksiąg liturgicz
nych — Libri comparati in Praga. Z całą pewnością wymienione w nich książki w końcu X IV w. były w posiadaniu konw entu
praskiego. Kolejnych informacji dostarczają źródła dotyczące zakupów książek, legaty, zapisy w aktach wikariuszy general
nych i dane o kontaktach kartuzów z uniw ersytetem praskim .
K artuzi osiedli w D olanach pod O łom uńcem przybyli z Trżku koło Litomyśla w 1386 r., a w 1425 r. przenieśli się do
O łom uńca. Czołową postacią w historii tego konw entu był przeor Stefan (f1421), który przyszedł z kartuzji praskiej
1 związany był z biskupam i ołom unieckimi, uniw ersytetem w Pradze i kancelarią królewską. D o podstawowego zbioru nale
żą rękopisy, zaw ierające zapisy prow eniencyjne w rodzaju in Dolan prope O lom uncz. D la okresu sprzed przenosin do O ło
m uńca zachowało się pewnych 48 rękopisów, a całość zbioru średniowiecznych rękopisów tej kartuzji, przechowywana
w Bibliotece U niw ersyteckiejw O łom uńcu, liczy 130 pozycji.

6 I. Hlavacek, Knihy, s. 294, przyp. nr 150: Dominus Imperator... comparavitpro Cmarcis centum etXIIII volumina librorumsacre theologie et iuris ca
nonici et aliarumarciumliberalium, qui librifuerant venerande memorie domini Wilhelmi decani Wissegradensis.
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O statni tekst zamieszczony w om aw ianejksiążce jest swego rodzaju przejściem do kolejnej, nieco odm ien n ejp ro blematyki oraz in n e je p o k i i zaw iera konstatacje I. H lavacka na tem at dziejów księgozbiorów czeskich w okresie husyckim
(N ekolikpoznâm ek a ùvah k dejinâm ceskÿch knihoven za husitstvi, s. 340-358).
Panow anie W acława IV (1378-1419) przyniosło rozkwit bibliotek i księgozbiorów. D o m in u jącejd o niedaw na łacinie
wyrósł konkurent w postaci literatury w językach narodowych — czeskim i niemieckim. C entrum kultury książki pozostaw a
ła Praga z dw orem królewskim, uniw ersytetem i licznymi instytucjami kościelnymi. D o tego dochodziły biblioteki kapituły
ołom unieckiej, klasztorów augustiańskich, kartuskich, cysterskich, prem onstranckich i benedyktyńskich, zarówno w Cze
chach jak i na M orawach. W księgozbiorach tego okresu dom inowała literatu ra teologiczno-filozoficzna, pojawiły się licz
nie dzieła W iklefa i literatu ra polem iczna, k tó re jp o c z ą tk i m ożna datow ać na II połowę X IV w., a któ ra narastała wraz
z rozwojem husytyzmu. Im pulsem były w ystąpienia na soborze bazylejskim, gdzie strony przeciwne spisywały swoje racje
i przekazywały je sobie nawzajem. Z pewnością wpływ miały również miejscowe spory ideologiczne, jak choćby działalność
uniw ersytetu praskiego, będącego pierwszym „sędzią” husytyzmu, przez co wzrastało znaczenie jego biblioteki i bibliotek
profesorów . Książki stają się dość powszechne w śród wykształconych mieszczan praskich, gdzie dominowały Biblia, teksty
biblijne i literatu ra użytkowa, a działo się tak praw dopodobnie w skutek likwidacji bibliotek instytucji kościelnych.
U prawom ocniony według autora jest pogląd, że również radykalni działacze husyccy, jak Ja n Żeliwski lub Prokop
W ielki mieli własne księgozbiory, zwłaszcza Biblię, podobnie Jan Żizka, który swoje zainteresow ania koncentrow ał na lite
raturze pragm atycznej(w jego przypadku w ojennej). Potw ierdzeniem takiego toku rozum owania jest dysputa bazylejska,
w którejhusyci posługiwali się podręcznym zestawem ksiąg potrzebnych do prow adzenia polem iki i stawiania własnych tez.
W obec faktu, iż pierwszym duchowym centrum taborytów był Pisek, gdzie działał ich przywódca M ikołajB iskupiec z Pielgrzymowa, tu ta jm o ż n a domyślać się lokalizacji ich biblioteki. Polem ika husytów z katolikam i sprzyjała pow staw aniu no
wych centrów „produkcji” i grom adzenia książek. I. Hlavacek wskazuje po stronie h usyckiejna Nymburg, H radec Kralové,
Z atec i Louny, po katolickiej — Pilzno, Czeskie Budziejowice, Czeski K rumlov i Cheb.
Całość opublikowanych m ateriałów kończy streszczenie w języku niemieckim, rejestr wykorzystanych rękopisów oraz
indeks osób i nazw geograficznych.
Podsumowując, publikacja zawiera olbrzymi m ateriał tak źródłowy jak i bibliograficzny do historii książki rękopiśm iennejw średniowiecznych Czechach (zwłaszcza w okresie przedhusyckim ) i może stanowić znakom ity m ateriał porów 
nawczy dla badań nad polskimi księgozbioram i okresu średniowiecza. Jednocześnie omawiana książka wypełnia w pewnym
stopniu lukę w czeskiejhistoriografii, któ rą dla obszaru Polski spełnia znakom ite opracow anie Edw arda Potkowskiego7.
A naliza zaw artego w niej m ateriału potw ierdza, iż nowe ustalenia w tej m aterii są możliwe, ale po spełnieniu pewnych
warunków. Przede wszystkim poprzez pogłębione badania kodykologiczne i paleograficzne, analizę kolofonów i zapisów
proweniencyjnych oraz żm udne poszukiwania w drukowanych i nie drukowanych katalogach rękopisów uzupełnione przez
badania prozopograficzne nad środowiskami posługującymi się książką w średniowieczu.
Piotr Kardyś
Akademia Świętokrzyska
Kielce

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do praw a miejskiego we Lwowie 1 3 8 8 -1 7 8 3 ,1.1-2,
wyd. Andrzej J a n e c z e k , Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznari-W arszawa 2005, ss. LXIV, 450, 291 + edycja elektroniczna (płyta CD).

W 2005 roku do rąk historyków zajmujących się dziejami polskich m iast trafiła kolejna edycja ksiąg przyjęć do prawa
miejskiego, obejm ująca rejestry nowych obywateli lwowskich. Wydawnictwo to jest tym bardziej warte uwagi, że kw erenda
przeprow adzona przez wydawcę objęła całość zachow anejspuścizny aktow ejdaw nego lwowskiego Archiwum Miejskiego,
obecnie tw orzącejzespół „M agistrat m ista L ’vova” w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym U krainy we Lwo
wie. W kancelarii m iejskiejLw ow a początkowo nie prow adzono osobnych rejestrów osób przyjętych do praw a miejskiego,
natom iast odpow iednie zapisy wnoszono do ksiąg finansowych, a następnie do ksiąg wyboru urzędników i nadaw ania oby
watelstwa. Pierwszy album civium, służący tylko do rejestrow ania nowych obywateli powstał dopiero w 1750 r. W sumie
kw erendą zostało objętych dziesięć ksiąg, przy czym wydawca starał się też w m iarę możliwości zrekonstruow ać zapiski
znajdujące się w zaginionejksiędze finansow ejLw ow a z lat 1427-1459. Na tejp o d staw ie pow stała dwutomowa edycja źród
łowa. W tom ie pierwszym znalazł się obszerny wstęp (wraz ze streszczeniem w języku angielskim), 5788 zapisek źródłowych
i aneks, gdzie um ieszczone zostały m.in. sied em n asto - i osiemnastowieczne roty przysiąg składanych przez przyjmujących
praw o miejskie oraz uchwała rady z 1503 r., ustanaw iająca wysokość opłaty p o b ie ra n e jo d osoby otrzym ującejobyw atelstwo. Tom drugi zaw iera indeksy: osób i geograficzny. Trzeci elem ent wydawnictwa stanowi jego edycja elektroniczna na
płycie CD.

7 E. Potkowski, Książka rękopiśmienna wkulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

