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Przedmowa
Każda książka ma swoją historię, również i niniejsze opracowanie, zatem godzi
się przedstawić pokrótce dzieje przedsięwzięcia i podziękować osobom, które przyczyniły się do jego realizacji.
Pomysł opracowania przynajmniej części średniowiecznych rękopisów w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej zrodził się w 2004 r., gdy podjąłem pracę
jako adiunkt w Zakładzie Rękopisów. Rok później, razem ze Sławomirem Szyllerem, rozpoczęliśmy prace nad opracowaniem spuścizny rękopiśmiennej Marii
Hornowskiej, która przygotowywała przed wojną książkę poświęconą bibliotekom
w średniowiecznej Polsce. Po uzyskaniu dotacji zespół czterech osób przepisał materiały Hornowskiej w formie pliku tekstowego. Wobec innych zadań, które stanęły
przed nami – przede wszystkim opracowania inwentarza zachowanych rękopisów
średniowiecznych Biblioteki Narodowej – zmuszeni zostaliśmy odłożyć projekt
edycji materiałów Hornowskiej na bardziej sprzyjające czasy. Niestety, czas ten nie
nadszedł, a wobec braku zainteresowania władz Biblioteki Narodowej wydaniem
projekt upadł.
Ponownie zająłem się materiałami Hornowskiej już po rozstaniu z Biblioteką Narodową w 2011 r. Celem było wykorzystanie zebranego przez Hornowską materiału
do pracy na temat księgozbiorów klasztornych w średniowiecznej Polsce. Postanowiłem opracować ten materiał w postaci wykazu łacińskich rękopisów średniowiecznych. Ponieważ prawa do pracy wykonanej w 2005 r. posiadała Biblioteka Narodowa,
zmuszony byłem do ponownego przepisania trzech tomów rękopisu. Po wstępnym
opracowaniu tekstu okazało się, że Hornowska sporządziła niemal 700 opisów średniowiecznych kodeksów łacińskich, w znacznej mierze pochodzących z polskich
klasztorów i innych instytucji kościelnych, kodeksów, z których tylko kilkanaście
przetrwało wojenną pożogę. Stanowiło to, niestety, bliżej nieokreśloną część zasobu przedwojennego, niewyodrębnionego w żaden sposób we wcześniejszych opracowaniach, a przez to nieuwzględnionego w różnego typu zestawieniach statystycznych. Pojawiło się zatem ryzyko, że Maria Hornowska, która pracowała nad tymi
rękopisami ponad 10 lat – w sytuacji, gdy kodeksy trafiały, i to w kilku partiach, do
Warszawy, najpierw do magazynów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a po-
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tem do Biblioteki Narodowej (dalej też: BN), w obu instytucjach były rozpakowywane i układane na półkach – nie odnalazła i nie zidentyfikowała wszystkich rękopisów, które znajdowały się w klasztorach polskich w średniowieczu. Należało zatem
przeprowadzić dodatkową kwerendę w poszukiwaniu kodeksów średniowiecznych.
W tym celu przeszukiwałem opracowania drukowane i sporządzałem notatki, szukałem innych spuścizn rękopiśmiennych badaczy, którzy zajmowali się kulturą
średniowieczną. W toku tych prac pojawiła się kusząca, ale przerażająca z punktu
widzenia włożonej pracy perspektywa uchwycenia jak największej liczby rękopisów z przedwojennego zasobu BN, które spełniałyby trzy podstawowe warunki:
1. były łacińskimi rękopisami średniowiecznymi (a więc, jak się przyjmuje, powstałymi do ok. 1520 r.), 2. znajdowały się przed wojną w BN oraz 3. uległy zagładzie
w czasie II wojny światowej. Z tych trzech warunków pierwszy był najłatwiejszy do
spełnienia – od czterech lat bowiem dysponujemy wspomnianym wyżej zestawieniem zachowanych rękopisów, powstałych do 1550 r. Spełnienie dwóch pozostałych
warunków wymagało żmudnego i trudnego dochodzenia, szperania w źródłach rękopiśmiennych i opracowaniach drukowanych, nie tylko ograniczonych do historii
średniowiecza, ale poświęconych dziejom bibliotek i książek.
Efektem kilku lat pracy jest niniejsze opracowanie, które nie ma pretensji zarówno do wyczerpania tematu, jak i do całościowego ujęcia. Uważam, że jest to
niemożliwe wobec tak nikłego stanu zachowania: nie dysponujemy ani samymi
rękopisami, ani żadnymi wcześniejszymi katalogami (łącznie z przedwojennymi
katalogami BN). Jest to tak naprawdę praca o tym, czego już nie ma.
Przywilejem autora jest możliwość złożenia podziękowań osobom, które przyczyniły się, na różnych etapach, do powstania tej książki.
Chciałbym podziękować Panu Profesorowi Markowi Derwichowi, który z wielką
życzliwością odniósł się do przedsięwzięcia, patronował mu z jeszcze większą cierpliwością, wreszcie podjął się trudu wydania książki drukiem. Wyrazy wdzięczności składam również Panu Sławomirowi Szyllerowi, który dzielił się ze mną swoją
encyklopedyczną wiedzą i uczył swego czasu zasad opracowywania rękopisów
średniowiecznych. Sławomir Szyller sporządził w tej książce redakcję merytoryczną, bezlitośnie wykazując wszelkie braki i błędy, a jednocześnie poprawiając
pomyłki i uzupełniając niedostatki. Bez tej pomocy książka ta byłaby o wiele bardziej ułomna. Chciałbym podziękować koleżankom i kolegom z Zakładu Wiedzy
o Książce Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz koleżankom i kolegom z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Dziękuję również
za cenne rady i pomoc w wyszukiwaniu rękopisów Paniom prof. Herrad Spilling
z Württembergische Landesbibliothek Stuttgart oraz dr Oldze Bleskinie z Działu Rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu. Chciałbym
wreszcie podziękować Recenzentom pracy – prof. Jerzemu Strzelczykowi i prof.
Wojciechowi Mrozowiczowi za cenne i wnikliwe uwagi, których uwzględnienie
przyczyniło się do poprawienia błędów.
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Słowa wdzięczności składam Anecie, Jasiowi oraz rodzinie, gdyż tylko oni wiedzą, w jak wielkich mękach rodziła się ta książka.
Pracę tę dedykuję Panu Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu, u którego uczyłem się sztuki i rzemiosła historycznego i kodykologicznego.

Wstęp
Per bella namque ad patrias peregrinas distrahimur,
obtruncamur, vulneramur, et enormiter mutilamur, sub
terra suffodimur, in mari submergimur, flammis exurimur, et omni necis genere trucidamur1.
Wojna bowiem rozmiotła nas po cudzych krajach, straszliwie nas oszpeciła, poraniła i srogo okaleczyła, pogrzebała nas ziemia, zalało morze, pożarł ogień, zabiły nas
rozmaite rodzaje śmierci i zniszczenia2.

Słowa czternastowiecznego biskupa Durham, Ryszarda de Bury, obrazowo
ukazują okoliczności, w których księgozbiory prywatne i instytucjonalne ulegały
zniszczeniu wskutek działań wojennych. Dodać do tego opisu można również działalność różnego typu książkołapów i bibliomanów, sam Ryszard nie mógł wszak
tego napisać, będąc przedstawicielem tego gatunku miłośników książki. Nie ma
praktycznie księgozbioru, który dotrwałby od średniowiecza do naszych czasów
w stanie nienaruszonym.
Ogólnie zagrożenia dla istnienia książek można podzielić na powstałe ze względów naturalnych i/lub przypadkowych oraz na powodowane celową działalnością
człowieka. Klęski naturalne: powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp. traktowane były
jako fatalne zjawiska, na które człowiek nie ma wpływu. W obliczu żywiołu ludzie
zawsze próbowali ratować książki, często z narażeniem życia. Znacznie bardziej
niebezpieczna dla książek była działalność człowieka, począwszy od różnej maści książkołapów – rabusiów, którzy zabierając książkę lub książki z konkretnego
księgozbioru, okaleczali go, pozbawiając najcenniejszych egzemplarzy. Praktyka
1 R
B , Philobiblon, wyd. A. F
librorum contra bella).

W

, t. 1, New York 1889, s. 69 (cap. VII: Querimonia

2 R
B , Philobiblon czyli o miłości do ksiąg, przeł. J. K
(rozdz. VII: Skarga ksiąg na wojny).

, Gdańsk 1992, s. 55
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ta mogła przyjmować bardziej zorganizowaną formę instytucjonalnej grabieży czy
przejmowania całych kolekcji, jak w wypadku majątków klasztorów skasowanych
na mocy decyzji papieskiej bądź z woli władcy. Z drugiej strony przyznać trzeba, że
w wielu wypadkach, właśnie dzięki takim praktykom, książki ocalały, uniknęły bowiem późniejszej pożogi i innych nieszczęść dotykających konkretny księgozbiór.
Jedną z największych klęsk jest wojna. Książki stają się wtedy łupem zwycięzców. Biblioteki stanowiły i stanowią przecież nie tylko kapitał duchowy, ale również materialny (zwłaszcza w wypadku zbiorów specjalnych: rękopisów, starych
druków, muzykaliów itd.). Grabież książek i łupienie bibliotek odbywało się również na większą skalę i w bardziej zorganizowany sposób. Warto przywołać dzieje
księgozbiorów w czasie wojny trzydziestoletniej, czyli pierwszej połowie XVII w.
Okres ten jest szczególnie interesujący, gdyż wówczas działali już ludzie zainteresowani pozyskaniem książek nie tylko poprzez grabież, ale również kupno – często
za bezcen – całych bibliotek. W tym czasie realizowana też była idea tworzenia
bibliotek ogólnodostępnych. W pierwszym półwieczu tego stulecia powstały ważne
biblioteki publiczne, stanowiące próbę realizacji koncepcji biblioteki uniwersalnej
(bibliotheca universalis), jak np. Biblioteka Bodlejańska w Oksfordzie (1602), Ambrozjańska w Mediolanie (1603), Angelica w Rzymie (1604) oraz Mazarine w Paryżu (1643)3. Zbiory pozyskiwane w różny sposób w trakcie działań wojennych lub
bezpośrednio po wojnie na obszarach nią dotkniętych zasilały często te biblioteki.
Charakterystyczna zwłaszcza jest ostatnia z bibliotek – kardynała Mazarina, w której znalazły się książki zakupione przez bibliotekarza Gabriela Naudé, wysyłanego
w tym właśnie celu do różnych krajów (m.in. Flandrii w 1644 r., Italii w latach
1645–1646, Niemiec w latach 1646–1647, Anglii i Holandii w 1647 r.)4.
W czasie wojny trzydziestoletniej efektem działań wojennych toczących się
w krajach Rzeszy była duża „podaż” książek i księgozbiorów pochodzących z zajmowanych przez walczące strony miejscowości. Książki i księgozbiory w tym
okresie (a także później) były nie tylko traktowane jako łupy, trofea, ale również
wykorzystywane w formie darów5. Jednym z przykładów zorganizowanej grabieży
książek było złupienie biblioteki heidelberskiej (Bibliotheca Palatina) przez wojska
Ligi Katolickiej w 1622 r. Zbiory z Heidelbergu Maksymilian Bawarski ofiarował
papieżowi Grzegorzowi XV jako dowód swojej pobożności, choć w rzeczywistości
było to spełnienie papieskiego życzenia6.
3 Starsze biblioteki publiczne to otwarta w XV w. Biblioteca Marciana w Wenecji oraz wywodząca się
z kolekcji prywatnych Medyceuszy Biblioteca Laurenziana we Florencji, otwarta w 1571 r.
4 G. Naudé jest również autorem jednego z pierwszych opracowań dotyczących organizacji bibliotek: Advis
pour dresser une bibliothèque, wydanego w Paryżu w 1627 r.
5 Zob. J. B
, Vicissitudo Temporum. Some Sidelights on Book Collecting in the Thirty Years’ War, „The
Sixteenth Century Journal”, 32, 2001, s. 953–968.
6 Zob. H. O. K
, Maximilian von Bayern und die Entführung der Bibliotheca Palatina nach Rom,
„Archiv für Geschichte des Buchwesens”, 19, 1978, s. 1401–1446; R. D
, Bibliotheca Palatina. Vom
europäischen Glanz einer traditionsreichen Institution, „Heidelberger Jahrbuch”, 29, 1985, s. 133–152.
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Grabieże w czasie wojny, a także brak opieki i kontroli w czasie pokoju przyczyniały się i przyczyniają do rozproszenia kolekcji. Przykładem mogą być losy jednego z największych księgozbiorów europejskich późnego średniowiecza – biblioteki
króla węgierskiego Macieja Korwina (Bibliotheca Corviniana), założonej w drugiej
połowie XV w. Księgozbiór ten rychło po śmierci założyciela był wyprzedawany,
a później, po zajęciu Węgier przez wojska tureckie, książki z przewiezionego do
Konstantynopola zbioru traktowane były m.in. jako podarunki w dyplomacji tureckiej. W konsekwencji, z pierwotnego księgozbioru, szacowanego na ok. 5 tys. woluminów, ocalało do naszych czasów ok. 650, w tym tylko 36 egzemplarzy znajduje
się w węgierskiej Bibliotece Narodowej w Budapeszcie7.
Największą tragedią, jaka może dotknąć zbiory biblioteczne w czasie wojny, jest
oczywiście bezpowrotne zniszczenie książek. W wielu wypadkach relacje i świadectwa o takim zdarzeniu są niepełne i niejasne. Co więcej, fakt zniszczenia biblioteki mógł być wykorzystany w propagandzie przeciwnika. Stąd trudno niekiedy
wyrokować, czy pożar biblioteki został wywołany celowo, czy też przypadkowo,
w wyniku np. bombardowania miasta, jak we Lwowie w 1848 r., kiedy bombardowanie austriackie spowodowało pożar biblioteki uniwersyteckiej.
Najcięższym przestępstwem jest celowe zniszczenie bibliotek, określane niekiedy
na wzór terminu ludobójstwo jako książkobójstwo (ang. libricide lub literary genocide albo nawet bibliocaust)8. Wydarzenia ostatnich 30 lat, jak np. pożar biblioteki
narodowej i uniwersyteckiej w Sarajewie w sierpniu 1992 r. czy zniszczenie bibliotek w Bagdadzie 10 lat później (2003 r.), uświadamiają, że mamy do czynienia
z praktyką jak najbardziej aktualną, znaną ludzkości i wykorzystywaną niemal od
początku istnienia instytucji biblioteki9.
Różne były motywy podjęcia tak drastycznej akcji wymierzonej w dziedzictwo
kulturowe konkretnej społeczności. Mogło to być świadectwo biblioklazmu, nieuznawania danego księgozbioru za godny zachowania, wynikającego z pobudek
religijnych czy kulturowych. Praktyka ta nie zawsze była postrzegana negatywnie.
Działania różnych instytucji świeckich i kościelnych, stojących na straży określonego porządku społecznego i ortodoksji, zmierzające do konfiskaty i zniszczenia
7 Warto wspomnieć o projekcie rekonstrukcji wirtualnej księgozbioru Macieja Korwina – zob. Bibliotheca
Corviniana digitalis – www.corvina.oszk.hu (dostęp: 8.08.2016).
8 Bohdan Korzeniewski pisał we wspomnieniach o spalonych zbiorach Biblioteki Krasińskich: Już ze stopą
na gardle wypełniali wyrok zagłady wydany na sąsiedni naród. Mieściło się w nich obok ludobójstwa również
i książkobójstwo. Po wytępionych nie powinno było zostać nawet śladu w historii. Orzeczenie tej dintojry
odznaczało się, jak wiadomo, konsekwencją – zob. B. K
, Książki. Fragmenty wspomnień, [w:]
S. L
(red.), Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 2, Warszawa 1970, s. 293. O paleniu
książek i bibliotek zob. m.in. J. R
(red.), Lost Libraries. The Destruction of Great Book Collections since
Antiquity, Chippenham 2004; L. X. P
, Books on Fire. The Destruction of Libraries throughout
History, przeł. J. E. G
, Rochester 2007; M. F
, Burning Books, Houndmills-New York 2008,
oraz literatura poniżej.
9 Zob. A. R
, Erasing the Past. The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina,
„Middle East Studies Association Bulletin”, 29, 1995, 1, s. 7–11.
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książek uznanych z różnych względów za niebezpieczne, jak można sądzić, były
aprobowane i uznawane za niezbędne. Dochodziło wręcz do procesów, w których
oskarżonymi były książki. W ich wyniku, w majestacie prawa, dokonywano publicznej egzekucji winnych na stosie10.
Często jednak pobudki palenia całych bibliotek były inne. Instytucje te to nie
tylko zbiory książek, ale również swoisty skarbiec narodowy, stanowiący symbol kulturalny i polityczny państwa czy konkretnej wspólnoty. Były one również
repozytorium i zarazem miejscem pamięci – do którego można było się odwołać
w kreowaniu i umacnianiu tożsamości grupy. Wreszcie biblioteka stanowiła oznakę
statusu kulturowego wobec innych grup, była elementem budowania prestiżu. Stąd
też tak silne były zabiegi zmierzające z jednej strony do powiększania księgozbioru,
a w wypadku zagrożenia – jego ochrony, z drugiej zaś – niechęć do uwarunkowanego prawnie cedowania części księgozbioru na rzecz innych grup.
Wypadki niszczenia bibliotek, które trudno uzasadnić w inny sposób, jak tylko chęcią wymazania dorobku, w dawniejszych epokach były stosunkowo rzadkie. Zdarzenia te stały się zresztą później pewnym toposem literackim, używanym
w opisach barbarzyństwa. W 1822 r. Heinrich Heine w dramacie Almansor wspomniał palenie książek muzułmańskich, które miało miejsce w 1499 r. w Granadzie, na polecenie inkwizytora Francisca Jimeneza de Cisneros (Ximenesa). Poeta
niemiecki włożył znamienne słowa w usta jednego z bohaterów – Hassana: To było
tylko preludium, tam gdzie pali się książki, pali się w końcu także ludzi11.
Najsłynniejszym przykładem spalenia całej biblioteki – swego rodzaju archetypem w literaturze od czasów starożytności – było spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej. Rozmiar i znaczenie księgozbioru spowodowały, że na temat jego zatracenia
narosły legendy, niektóre z nich były kreowane świadomie w celu zdyskredytowania przeciwników politycznych i religijnych. W rzeczywistości nie wiadomo, czy
księgozbiór aleksandryjski spłonął w czasie jednego pożaru, czy też był niszczony
przez kilka pożarów w ciągu pięciu stuleci; czy został zniszczony świadomie, czy
też przypadkowo12. Niezależnie od tych wątpliwości, w kulturze europejskiej fakt
10 Dotyczy to np. polityki władz kościelnych i państwowych wobec książek innej religii lub uznanych
za heretyckie – zwracał na to uwagę w odniesieniu do łacińskiego średniowiecza Thomas Werner – zob.
T. W
, Den Irrtum liquidieren. Bücherverbrennungen im Mittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 223), Göttingen 2007. O głośnym procesie Talmudu w Paryżu – zob. np.
J. M. R
, The Talmud on Trial. The Disputation at Paris in the Year 1240, „The Jewish Quarterly
Review”, New Series, 47, 1956, 1, s. 58–76; 2, s. 145–169; J. E. R
, The Talmud and the Popes. Reflections on the Talmud Trials of the 1240s, „Viator”, 13, 1982, s. 203–224.
11 Hassan: Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen – H. H
, Almansor, [w:] Heines Werke, t. 5, oprac. E. K
, R. P
, Berlin-Leipzig-Wien
1900, s. 245.
12 Zob. J. T
, The Great Library of Alexandria Burnt. Towards the History of a Symbol, „Journal of the
History of Ideas”, 40, 1979, 4, s. 507–526; D. H
-R
, Tradition’s Destruction. On the Library of
Alexandria, „Obsolescence”, 100, 2002, s. 133–153; M. A. E -A
, O. M. F
(red.), What Happened to the Ancient Library of Alexandria, Leiden-Boston 2008.
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zniszczenia Biblioteki Aleksandryjskiej stał się traumą intelektualistów od okresu
starożytności. Owa trauma została w XX w. jeszcze spotęgowana zniszczeniami
księgozbiorów w czasie obu wojen światowych. W większości wypadków wynikały
one ze świadomej decyzji ludzi, dążących do ukarania, poniżenia i zniszczenia kulturowego oraz duchowego przeciwnika13.
Już w czasie I wojny światowej miało miejsce celowe spalenie przez wojska niemieckie Biblioteki Uniwersyteckiej w belgijskim Leuven (Louvain). Od 25 sierpnia
1914 r., rzekomo w odwecie za ostrzał snajperski z terenów miasta, przez pięć dni
żołnierze niemieccy mordowali cywilów, niszczyli zarówno budynki (np. uniwersyteckie), jak również przechowywane w nich dobra kultury (był to tzw. Le sac
de Louvain)14. W wypadku biblioteki szacuje się, że zniszczeniu uległo wówczas
230 tys. książek, 800 inkunabułów oraz 950 rękopisów. Na marginesie warto odnotować, że po wojnie, na mocy traktatu wersalskiego Niemcy zobowiązali się do
oddania Uniwersytetowi w Leuven ekwiwalentu w postaci zbiorów specjalnych
(w tym rękopisów i inkunabułów) w zamian za zbiory spalone w 1914 r. Szczegóły
miały być ustalone przez Komisję odszkodowań15.
W Polsce narodową traumą stało się zniszczenie przez wojska niemieckie
w 1944 r. zbiorów bibliotek warszawskich, z których główną część stanowiły przedwojenne kolekcje Biblioteki Narodowej. Jak się szacuje, ze zbioru rękopisów tej
biblioteki, który wynosił przed wojną ponad 40 tys. jednostek, spalonych zostało blisko 38,5 tys. rękopisów. W samym zbiorze rękopisów starszych (powstałych
do 1800 r.), liczącym w 1939 r. ok. 14,5 tys. woluminów, uległo zagładzie blisko
13 tys. jednostek. Z grupy tej ocalało zaledwie 1848 jednostek, czyli ok. 12,7%
przedwojennego zasobu16.
13 Kwestią niszczenia księgozbiorów w XX w. zajęła się Rebecca Knuth – zob. R. K
, Libricide. The
Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century, Westport 2003; E
, Burning Books and Leveling Libraries. Extremist Violence and Cultural Destruction, Westport 2006.
14 Zob. np. W. S
, Die Bibliothek von Löwen. Eine Episode aus der Zeit der Weltkriege, München-Wien 1988; M. D
, The Flames of Louvain. The War Experience of an Academic Community, [w:]
H. C
, P. H. L
(red.), Facing Armageddon. The First World War Experienced (Pen and sword), London 1996, s. 617–629; J. V I
, The University Library of Leuven. Historical Walking Tour, Leuven 2012.
15 Zob. K. S
, Sprawa rewindykacji archiwów i mienia kulturalnego Polski od Rosji (Bibljoteczka „Wschodu Polski”, 5), Warszawa 1921 (pierwotnie w: „Wschód Polski”, 2, 1921, 8–9, s. 361–383),
s. 50–52.
16 Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. K
, współpr. T. S
(Zbiory Rękopisów w Polsce, 1), wyd. 2, Warszawa 2003, s. 350–351. Liczbę 43 800 jednostek podano
w wydaniu I – Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. K
, współudz.
K. M
, Warszawa 1988, s. 247. Liczbę 14 020 woluminów w Dziale Rękopisów Starszych podała
K. Muszyńska – zob. K. M
, Zbiory rękopiśmienne, [w:] 50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa
1928–1978, Warszawa 1984, s. 143–158, zwłaszcza s. 144. Zob. też Straty bibliotek w czasie II wojny
światowej w granicach Polski z 1945 roku. Wstępny raport o stanie wiedzy, cz. 1: Analiza, cz. 2: Tablice,
red. A. M
, cz. 3: Bibliografia, oprac. U. P
, Warszawa 1994, s. 70–71. Zob. również
zestawienie zachowanych rękopisów w: Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria 2, t. 2: Rękopisy z Biblioteki Załuskich i innych zbiorów polskich zwrócone z Leningradu w latach 1923–1934. Sygn.
3006–3300, oprac. B. S. K
, K. M
, Warszawa 1980.
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Niniejsza praca poświęcona została tylko niewielkiej części przedwojennych zasobów Biblioteki Narodowej – średniowiecznym rękopisom łacińskim. Zbiór ten
wyodrębniłem z całości księgozbioru BN w sposób sztuczny, na potrzeby moich
studiów. Wyjaśnienia wymaga zatem zarówno sam tytuł, jak i kształt pracy.
Przedmiotem pracy są średniowieczne rękopisy łacińskie. Za średniowieczne
uznaję kodeksy powstałe do lat dwudziestych XVI w. Jest to oczywiście cezura
sztuczna, jednak przyjęta w wielu opracowaniach, jako moment, kiedy książka drukowana zaczyna dominować nad produkcją rękopiśmienną. Ponadto uwzględnienie
rękopisów powstałych w późniejszym okresie oznaczałoby konieczność podjęcia
dodatkowych badań np. nad wzajemnymi relacjami między rękopisami a książkami drukowanymi w poszczególnych księgozbiorach historycznych, a także studiów
m.in. nad kwestią funkcjonowania w kulturze staropolskiej rękopiśmiennych odpisów tekstów drukowanych. Z kolei przyjęcie kryterium językowego wynikało
z celu pracy – próby uchwycenia księgozbiorów średniowiecznych, zwłaszcza polskich, w których dominowały kodeksy z tekstami łacińskimi. Ponadto, trzeba podkreślić, że był to zbiór wydzielony przez bibliotekarzy XVIII i XIX w. i zaopatrzony
w osobny ciąg sygnatur (z oznaczeniem Lat.).
W przeciwieństwie zatem do rękopisów nowożytnych, wiadomości o rękopisach
najstarszych pojawiały się w opracowaniach naukowych i popularnych przez cały
XIX i pierwszą połowę XX w. Ponadto skarbnicą wiedzy na temat średniowiecznych rękopisów Biblioteki jest nieznana dotąd szerzej podstawa źródłowa – materiały rękopiśmienne Marii Hornowskiej, która przez prawie 20 lat pracowała nad
zbiorem rękopisów średniowiecznych znajdującym się w magazynach Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, a później Biblioteki Narodowej.
Traktując jednak tylko o tej drobnej – najstarszej części zbiorów, uwzględnić
należy specyfikę całości kolekcji przedwojennej rękopisów Biblioteki Narodowej. Utworzona w 1928 r. instytucja pełnić miała funkcję skarbnicy narodowej.
Siłą rzeczy wpłynęło to na kształt księgozbioru – swoistego „worka”, w którym
znalazły się książki z różnych bibliotek. Cechą charakterystyczną zbiorów Biblioteki Narodowej był zatem (i tak jest obecnie) nie tylko zróżnicowany charakter
pod względem wcześniejszej proweniencji książek, ale również złożona historia
poszczególnych kolekcji, wchodzących w skład księgozbioru. Zbiór rękopisów
w przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej, jak twierdzili ówcześni, był
najbogatszy w przedwojennej Polsce, bogatszy nawet niż księgozbiór Biblioteki
Jagiellońskiej.
Wyróżnić można kilka punktów zwrotnych w dziejach kolekcji, które stanowiły
w dwudziestoleciu międzywojennym zasób Biblioteki Narodowej: tworzenie
księgozbiorów prywatnych i instytucjonalnych w XVIII i XIX w., wywiezienie
tych zbiorów do Rosji, rewindykacja i zwrot księgozbiorów, zniszczenie zbiorów
w 1944 r.
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Na główny zrąb kolekcji złożyły się księgozbiory polskie powstałe w XVIII
i pierwszym trzydziestoleciu XIX w. – przede wszystkim zbiory Biblioteki Załuskich, bibliotek warszawskich: Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim (dalej też: BPUW) i biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
(dalej też: TWPN) oraz część zbiorów biblioteki puławskiej Czartoryskich.
Ważne jest zatem postawienie problemu kolekcjonowania rękopisów w czasach
nowożytnych. Pasja poszukiwania i zdobywania rękopisów – znana już w czasach
starożytnych – znalazła swoje teoretyczne ujęcie w przytoczonym wyżej dziele Philobiblon Ryszarda de Bury. Trudno w tym miejscu przedstawić dzieje kolekcjonerstwa średniowiecznego i nowożytnego; trzeba jednak podkreślić dwojaki charakter
powstających, zwłaszcza w okresie nowożytnym, kolekcji. Rękopisy i stare druki
zbierano z jednej strony ze względu na walory estetyczne: średniowieczne iluminowane modlitewniki czy księgi liturgiczne cenne były dla kolekcjonerów przede
wszystkim jako piękne przedmioty. Z drugiej strony jednak, jak zauważył Krzysztof
Pomian, książki-przedmioty to także, a może przede wszystkim, semiofory – nośniki określonych treści; przynależne sferze niewidzialnej17. Oczywiście uwagi o kolekcjonerswie książek w mniejszym stopniu dotyczyły tych księgozbiorów instytucjonalnych czy prywatnych (np. rodowych), w których książki były dziedziczone,
a sam księgozbiór powstawał drogą łączenia zbiorów poszczególnych członków
wspólnoty (np. rodziny).
Motywy te widoczne były przede wszystkim w działalności osiemnastowiecznych kolekcjonerów polskich, którzy zdobywali rękopisy na aukcjach za granicą, ale
także przetrząsali księgozbiory różnych instytucji kościelnych w kraju. W połowie
XIX w. biskup Ludwik Łętowski, pisząc o kolekcjonerstwie polskim, stwierdzał:
Dawna Polska miała co katedra, co kolegiata, co opactwo, co klasztor biblioteki
i archiwa, a co kościół – to książek po kilkaset18. Siłą rzeczy zbiory te stanowiły cel
podróży bibliofilów, dążących do pozyskania różnymi sposobami najcenniejszych
egzemplarzy. Zbieracze ci to przedstawiciele Oświecenia, którzy często uznawali, że zbiory znajdujące się w instytucjach kościelnych są przechowywane w całkowicie niewłaściwych miejscach, zaniedbane przez właścicieli. Jednym z takich
kolekcjonerów był np. Ignacy Krasicki – biskup warmiński od 1767 r., arcybiskup
gnieźnieński od 1795 r., zmarły w 1801 r. – który zgromadził pokaźny księgozbiór,
liczący ok. 6 tys. woluminów, ofiarowany testamentem bibliotece konsystorza
w Łowiczu, a później przekazany do zbiorów biblioteki Liceum Warszawskiego19.
17 Zob. K. P
1996.

, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek, przeł. A. P

, Warszawa

18 L. Ł
, Wiadomość krótka o bibliotekach i zbiorach książek polskich za naszego wieku: jak i gdzie,
u kogo, z rękopisu wyd. L. T
, przypisy B. K
, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 6,
1963, s. 359.
19 Zob. S. R
, Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego, „Exlibris”, 4, 1922, 1, s. 1–43; L. B
pisy w bibliotece Ignacego Krasickiego, „Pamiętnik Literacki”, 26, 1929, 1, s. 228–232; S. G

, Ręko, Sulla
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Krasicki wykorzystywał swoją pozycję w Kościele do pozyskiwania cenniejszych
książek z różnych instytucji kościelnych. Interesujący był jego poetycki opis jednego ze zbiorów klasztornych, zawarty w napisanej w połowie lat siedemdziesiątych
XVIII w. Monachomachii (pieśń III): Wiem z dawnej powieści, że tu w klasztorze
jest biblioteka; Gdzieś tam pod strychem podobno się mieści, I dawno swego otworzenia czeka. Był tam brat Alfons, lat temu trzydzieści, I z starych książek poodzierał
wieka [...] A gdy żaden nie wie, gdzie są księgi, Na ich szukanie wyznaczają posły,
Żaden się podjąć nie chce tej włóczęgi, A uczonymi wzgardziwszy rzemiosły, Wolna
starszyzna od przykrej mitręgi, Wkłada ten ciężar na domowe osły: Bracia kochani,
wam to los nadarza! Posłano w zwiady z krawcem aptekarza20. Opis ten, mający
w zamierzeniu autora ukazać fatalny poziom kultury intelektualnej osiemnastowiecznych zakonników polskich, był zapewne przerysowany. Natomiast, co interesujące, podobnie krytyczny ton będzie pobrzmiewał również w listach i tekstach
innych kolekcjonerów tego okresu, mając stanowić uzasadnienie podejmowanych
akcji przejęcia części lub całych księgozbiorów kościelnych.
W poszukiwaniach cennych rękopisów i druków nie pominięto jednego z nielicznych księgozbiorów, który dotrwał od średniowiecza do naszych czasów bez
zawirowań, czyli biblioteki Akademii Krakowskiej, zaniedbanej i nieuporządkowanej. Bibliofile zabierali i wypożyczali stamtąd książki, „na wieczne nieoddanie”, by
użyć sformułowania zaczerpniętego ze wspomnień biskupa Łętowskiego.
Trzeba jednak pamiętać, że kolekcje rękopiśmienne tworzone były zazwyczaj
przez osoby z aspiracjami naukowymi. Ten wymiar kolekcjonerstwa rękopisów zapoczątkowany został za sprawą inicjatyw braci Załuskich, którzy nie tylko podejmowali różnego typu projekty mające na celu wydawanie źródeł historycznych, ale
również zachęcali do zbierania tekstów związanych z przeszłością. Załuscy postulowali też przysyłanie ważnych pod względem historycznym książek do biblioteki
pełniącej funkcje centralnej instytucji narodowej.
Te inicjatywy badawczo-edytorskie podejmowane były następnie przez różne
osoby, które albo tworzyły własne kolekcje, albo finansowały i/lub przekazywały
własne zbiory do bibliotek instytucjonalnych, pretendujących do miana „biblioteki
narodowej”. Na przełomie XVIII i XIX w. powstały na ziemiach polskich nowe
biblioteki prywatne i instytucjonalne. Zjawisko to związane było nie tylko z ożywieniem ruchu bibliofilskiego i kolekcjonerstwa książek w Europie, ale również,
a może przede wszystkim, z chęcią ratowania pamiątek narodowych nieistniejącego już państwa polskiego. Dodatkowym bodźcem do tworzenia takich książnic
było wywiezienie zbiorów Biblioteki Załuskich do Rosji w 1795 r., czyli strata najważniejszego księgozbioru narodowego. Wśród inicjatyw prywatnych wymienić
biblioteca di Krasicki, „Ricerche Slavistiche”, 10, 1962, s. 75–119; W. S
, Dzieje biblioteki Krasickiego w świetle odnalezionych dokumentów, „Pamiętnik Literacki”, 60, 1969, 3, s. 211–219; Inwentarz biblioteki
Ignacego Krasickiego z 1810 r., oprac. S. G
, J. R
(Materiały Literackie, 2), Wrocław 1973.
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, Monachomachia, [w:] Ignacego Krasickiego Dzieła poetyckie, t. 1, Poznań 1830, s. 93.
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można bibliotekę porycką Tadeusza Czackiego, zbiory Józefa Maksymiliana Ossolińskiego – najpierw w Wiedniu, potem we Lwowie, Jana Feliksa Amora Tarnowskiego w Dzikowie, bibliotekę Czartoryskich w Puławach, Edwarda Raczyńskiego
w Poznaniu, Tytusa Działyńskiego w Rogalinie, następnie w Kórniku, i wiele innych, mniej zasobnych w rękopisy księgozbiorów21. Kolekcjonerzy ci, np. Czacki
czy Działyńscy, jak celnie napisał Jerzy Zathey: uważali swą bibliotekę za depozyt
narodu na okres niewoli22. Nie wolno jednak zapominać, że kolekcjonerstwo to,
określane jako pro patriae amore, stanowiło tylko jeden z nurtów zbieractwa rękopisów. Już w latach dwudziestych XIX w. Joachim Lelewel zwrócił uwagę, że
obok księgozbiorów prywatnych – tworzonych z zamiłowania do nauki – powstają
również kolekcje bibliofilskie, w których znajdowało się to: co rzadkie, co osobliwsze, co nadzwyczajne, co nieprzepłacone. Właśnie odmianą tego typu kolekcji było
zbieractwo nadzwyczajności narodowych, co Lelewel uznawał zresztą za chlubną
działalność ratowania od zapomnienia zabytków przeszłości. Natomiast skrajność
w kolekcjonerstwie książek stanowiła, jak zauważył ten autor, bibliomania: jedyny na świecie egzemplarz, pergamin, wielki papier, nie rozcięte karty podniecają
bibliomanów do trwonienia franków, gwineów i funtów szterlingów. Szczęśliwym
określił bibliomana, który zejdzie z tego świata, nie widząc, jak jego zbiór trafi na
licytację. Zarzucał również bibliomanom, że swoje skarby chowają przed światem
i korzystają z książek innych, nie mając serca otworzyć, a co dopiero udostępnić,
własnego egzemplarza. Dla takich rzecz bibliotekarska żadnych prawideł nie znajduje, ze wstrętem tylko i obrzydzeniem o nich wspomina23.
Kolekcjonerstwo prywatne nie było wszak jedyną formą zbierania rękopisów.
Rozwijało się również kolekcjonerstwo instytucjonalne, np. zbiory biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Trudno zresztą mówić w tym wypadku o kolekcjonerstwie, pojętym jako celowe i świadome gromadzenie określonych
przedmiotów. Księgozbiór ten, a zwłaszcza zbiór rękopisów, tworzony był przede
wszystkim z darów członków Towarzystwa oraz innych osób, ofiarujących książki
(i nie tylko) uznane za cenne jako pamiątki przeszłości narodowej. Sama idea
biblioteki narodowej, wywodząca się z Biblioteki Załuskich, przyświecała tworzeniu różnych księgozbiorów, nie tylko towarzystw naukowych24. Inicjatywy takie podejmowane były przez członków władz polskich (Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego) praktycznie przez całe pierwsze trzydziestolecie XIX w.
21 O części tych bibliotek zob. R. M
, A. M
, Polskie biblioteki wielkoziemiańskie (rodowe,
ordynackie i fundacyjne) w okresie zaborów. Stan badań i postulaty badawcze, „Studia o Książce”, 15, 1985,
s. 191–210; 16, 1986, s. 235–263.
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Zob. J. L

, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej, Wrocław i in. 1963, s. XXV.
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, Wilno 1826, s. 330–331.

24 Zob. Z. L
, Narodziny idei Biblioteki Narodowej w kulturze polskiego Oświecenia, Warszawa 2003;
E. S
, Idea biblioteki narodowej w okresie zaborów (1795–1917), [w:] 50 lat Biblioteki Narodowej, Warszawa 1928–1978, Warszawa 1984, s. 27–49.

22

Wstęp

O ile jednak w czasach Księstwa Warszawskiego minister Feliks Łubieński zwracał
się z prośbą do różnych duchownych o przesyłanie księgozbiorów, o tyle kilkanaście lat później akcja przybrała zdecydowanie bardziej zorganizowany charakter.
Wykorzystując fakt kasat klasztorów w 1819 r. i czerpiąc wzory z wcześniejszych
tego typu działań przeprowadzonych w Austrii (reformy józefińskie) i na Śląsku
(tzw. akcja Büschinga), władze Królestwa spowodowały wielką migrację całych
księgozbiorów lub cenniejszych ich części do Warszawy, gdzie książki składano
w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim25.
Najważniejsze polskie kolekcje tworzone w XVIII i XIX w., które uznawane były
przez współczesnych za biblioteki narodowe – Biblioteka Załuskich, Biblioteka Publiczna przy Uniwersytecie Warszawskim i inne, spotkał jednaki los. Zostały one
wywiezione w ramach represji popowstaniowych do Rosji – pierwsza pod koniec
XVIII w., kolejne po powstaniu listopadowym – i umieszczone zasadniczo w Cesarskiej Bibliotece Publicznej oraz, czasowo, w zbiorach Ermitażu. Inne biblioteki
petersburskie, jak Biblioteka Sztabu Głównego czy Rzymskokatolicka Akademia
Duchowna, również posiadały zbiory rękopiśmienne wywiezione z terenów Rzeczypospolitej (pierwsza z biblioteki Czartoryskich w Puławach, druga z suprymowanych w drugiej połowie XIX w. klasztorów), ale były to rękopisy nowożytne26.
Ta grabież zbiorów, która nie obyła się bez strat w czasie transportu i bezpośrednio po złożeniu książek w Petersburgu, spowodowała dotkliwą lukę w badaniach
nad dawną kulturą polską. Zabrano zbiory rozpoznane w bardzo niewielkim stopniu. Dość wspomnieć, że bogate zbiory Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie
Warszawskim, zwłaszcza te kolekcje, które zostały złożone w początku lat dwudziestych, nie zostały opracowane w ciągu tego krótkiego czasu, zanim Rosjanie je
wywieźli. Przez kilkadziesiąt lat badania nad księgozbiorami, a zwłaszcza najcenniejszą częścią – rękopisami średniowiecznymi, prowadzone były z konieczności
przez uczonych pielgrzymujących do Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Rzadko byli
to badacze, którzy przebywali w Petersburgu przez dłuższy okres, jednak nawet
w wypadku pobytu dwu-, trzyletniego podejmowane prace miały charakter badań
sondażowych, niewyczerpujących podjętego tematu badawczego, a tym bardziej
nieujmujących całości zbiorów rękopiśmiennych proweniencji polskiej.
Także stopień opracowania rękopisów w bibliotece petersburskiej był niezadowalający. Na początku lat czterdziestych powstał wielce niedoskonały katalog, wte25 O kasatach klasztorów i losach zbiorów (nie tylko bibliotecznych) – zob. M. D
(red.), Kasaty
klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 1–4 (Opera ad Historiam Monasticam Spectantia, Series I: Colloquia, 8/1–4), Wrocław
2014.
26 Zob. P. B
, Straty Biblioteki Narodowej w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, [w:]
I
(red.), Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3:
Biblioteki, Warszawa 1955, s. 27–33.
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dy też doszło do przemieszania, dotychczas rozróżnianych pod względem proweniencji i umieszczonych w osobnych salach, zbiorów polskich i włączenia ich do
zbioru ogólnego rękopisów.
W konsekwencji geograficzne oddalenie zbiorów i polityka Cesarskiej Biblioteki
Publicznej utrudniły znacząco rozpoznanie zasobu rękopiśmiennego, i to w okresie,
kiedy zmianie uległy metody postępowania badawczego w opracowaniu rękopisów.
Kolejnym przełomowym momentem w dziejach zbiorów wchodzących w skład
przedwojennego zasobu rękopisów Biblioteki Narodowej była rewindykacja i zwrot
księgozbiorów do Warszawy w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
Kwestie zwrotu dóbr kultury, w tym także zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, były przedmiotem umów międzynarodowych w czasach nowożytnych27. Stosowane pojęcie – restytucja – w założeniu oznacza zwrot nieprawnie zabranych
dóbr, czyli przywrócenie pierwotnego prawa własności lub odszkodowanie (reparację) w formie ekwiwalentu28. Przypomnieć w tym miejscu można, że restytucja
dóbr kultury piśmiennej była już przedmiotem rokowań polsko-szwedzkich w Oliwie w 1660 r.29 Artykuł IX traktatu oliwskiego dotyczył zwrotu przez Szwedów
wszystkich archiwów i dokumentów, jak również biblioteki królewskiej30. Nota
bene wykonanie tego postanowienia okazało się trudne. Według relacji poselstwa
szwedzkiego w czerwcu 1660 r. został wysłany do szwedzkiego archiwum królewskiego sekretarz poselstwa Gottfried von Schröer, aby wydobyć akta polskie oraz
bibliotekę. Po trzech tygodniach otrzymał on dwie skrzynie, a na pytanie o inne dokumenty archiwista odpowiedział, że niewiele posiada z tego, czego żądają Polacy.
O bibliotece polskiej nikt nic nie wiedział, zarówno w kancelarii królewskiej, jak
i w archiwum, jednak w dniu wyjazdu sekretarza (15 lipca) zgłosił się doń człowiek
nazwiskiem Fyholmen, który zapowiedział przygotowanie biblioteki (o wartości
szacowanej na 100 imperiałów), o ile znajdą się skrzynie. Powiedział również, że
archiwalia znajdują się im grünen Gange. Sekretarz polecił, aby skrzynie te zostały
niezwłocznie odesłane, i odpłynął do Gdańska tylko z dwiema paczkami, z których
jedna była tak wielka, że dźwigać ją musiało, obwiązaną sznurami, 14 majtków (remiges sive servi nautici). 1 sierpnia dotarły również trzy skrzynie z polskimi aktami
27 Podstawowe opracowania w literaturze polskiej z ujęciem teoretycznym – zob. J. P
, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1–2, Kraków 2001; D. M
, Grabież i restytucja
polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. 1–2, Kraków 2006.
28 Kwestie prawne przedstawił Kamil Zeidler – zob. K. Z
, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska
filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Warszawa 2011.
29 Zob. C. P
, Straty bibliotek i archiwów polskich podczas szwedzkiego potopu 1655–1660,
[w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, Warszawa 1957, s. 451–479; I
, Z dziejów szwedzkich zaborów bibliotek i archiwów polskich w XVII i XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, 17–18,
1958–1959, s. 127–179.
30 Zob. tekst traktatu oliwskiego w: Acta pacis Olivensis inedita..., t. 1–2, wyd. J. G. B
1763–1766, s. 166.
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sądowymi. Te pięć skrzyń przekazano 20 sierpnia sekretarzowi poselstwa polskiego
Joachimowi Pastoriuszowi de Hirtenberg, a na żądanie zwrotu zbiorów biblioteki
von Schröer odpowiedział, że nic nie znaleziono, jeżeli jednak książki się odnajdą,
natychmiast zostaną zwrócone31.
Po raz pierwszy kwestia zwrotu dóbr kultury, pojętych jako narodowe dziedzictwo kulturowe danego państwa, pojawiła się bodaj w rokowaniach pokojowych po
wojnach napoleońskich w 1815 r. Na mocy drugiego traktatu pokojowego w Paryżu, podpisanego 20 listopada 1815 r., zmuszono państwo francuskie do zwrotu dzieł sztuki zabranych przez wojska jako łupy wojenne. Jak podkreśliła Paige
S. Goodwin, postanowienia tego traktatu stanowiły znaczący punkt w rozwoju prawa dotyczącego dziedzictwa kulturowego, a ówczesna praktyka prawna zawierała
wymagania dotyczące właściwej identyfikacji zabranych dóbr kultury oraz nakazu
zwrotu dóbr pod kątem narodowym, tzn. bez uwzględnienia powojennych zmian
terytorialnych32. Ustalenia te spowodowały, że np. rękopisy pochodzące z Uniwersytetu w Heidelbergu, wywiezione przez hrabiego de Tilly w 1623 r. do Watykanu,
a następnie w 1797 r. skonfiskowane przez Francuzów i przewiezione do Paryża, zostały zwrócone bibliotece w Heidelbergu. Rok później – w 1816 r. – papież
Pius VII przekazał uniwersytetowi w Heidelbergu partię blisko 850 rękopisów niemieckich, po kilka kodeksów łacińskich, greckich, francuskich i angielskich33.
Kwestie rewindykacji polskich dóbr kultury były jednym z najważniejszych
postulatów strony polskiej w podjętych w 1920 r. rokowaniach pokojowych
w Rydze, kończących wojnę z Rosją sowiecką. Wśród tych dóbr główną rolę odgrywały zbiory biblioteczne pochodzenia polskiego, znajdujące się w Bibliotece
Publicznej w Petersburgu (Piotrogradzie). Rokowania dotyczące zwrotu księgozbiorów były burzliwe; w prasie polskiej określano je wręcz jako „wojnę o rękopisy”. Efektem ustaleń była restytucja zbiorów bibliotecznych, w tym m.in.
Biblioteki Załuskich oraz bibliotek wywiezionych po powstaniu listopadowym.
Jednak wśród warunków zwrotu był m.in. obowiązek przedstawienia przez stronę
polską praw do każdego rękopisu. Członek Delegacji Polskiej Edward Kuntze
pisał o przygotowaniu do prac rewindykacyjnych: [...] literatura nasza historyczna zdawało się, przepełniona jest danemi o wywozie, zdawało się, że wystarczy
31

Zob. ibidem, s. 406–478.

32 Zob. P. S. G
, Mapping the Limits of Repatriable Cultural Heritage. A Case Study of Stolen Flemish Art in French Museums, „University of Pennsylvania Law Review”, 157, 2008, 2, s. 673–705; D. G
,
Attitudes to the Displacement of Cultural Property in the Wars of the French Revolution and Napoleon, „The
Historical Journal”, 56, 2013, Issue 1, s. 113–143.
33 Zob. F. W
, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen
Büchersammlungen: ein Beytrag zur Literaergeschichte vornehmlich des funfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts; nebst einem meist beschreibenden Verzeichniß der im Jahr 1816 von dem Papst Pius VII. der Universität Heidelberg zurückgegebenen Handschriften und einigen Schriftproben, Heidelberg 1817, s. 273–546;
M. A
, Rechtshandbuch Kulturgüterschutz und Kunstrestitutionsrecht, t. 3: Internationales Kulturgüterprivatrecht und Zivilverfahrensrecht, Berlin i in. 2010, s. 231.
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tylko je zebrać, aby wytworzyć sobie dokładny obraz poniesionych w ciągu 120
lat strat. Tymczasem, kiedy Główny Urząd Likwidacyjny rozpoczął przygotowawczą pracę w tym kierunku, pokazało się wkrótce, jak w rzeczywistości skromne
są nasze wiadomości, a przytem jak niedokładne i nieścisłe, jak nawet żmudne
i drobiazgowe zebrania informacyj w naszej literaturze daje ostatecznie bardzo
słabe rezultaty34. Działalność Delegacji Polskiej i pracujących w trudnych warunkach uczonych polskich przyczyniła się do zwrotu zaledwie części księgozbiorów
w kilku partiach, od 1923 do 1934 r.
Zwrócone książki i rękopisy składano początkowo w magazynach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Po utworzeniu w 1928 r. Biblioteki Narodowej zaczęto
przenosić zbiory do magazynów tej instytucji rozmieszczonych w całej Warszawie;
stan ten utrzymywał się do 1939 r.
Na przedwojenny zasób rękopiśmienny Biblioteki Narodowej złożyły się zbiory
z kilku kolekcji, z których tylko część zawierała rękopisy średniowieczne35. Największą i najcenniejszą grupę stanowiły rękopisy rewindykowane z Rosji w latach
1923–1934 (czyli tzw. rewindykaty). Grupa ta liczyła 13 257 kodeksów, co stanowiło ponad 91% zasobu rękopisów starszych. Rękopisy te pochodziły z różnych bibliotek polskich, wywiezionych w końcu XVIII i w pierwszej połowie XIX w. do
Petersburga. Były to kodeksy pochodzące z Biblioteki Załuskich, Biblioteki przy
Uniwersytecie Warszawskim, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i zbiorów
prywatnych, m.in. biblioteki ks. Czartoryskich w Puławach i ks. Sapiehów z Dereczyna. Nie wiadomo dokładnie, jaką część stanowiły kodeksy średniowieczne. Piotr
Bańkowski – przedwojenny kierownik Działu Rękopisów BN (żył w latach 1885–
1976) – w rękopiśmiennym memoriale z lutego 1946 r. przy charakterystyce grupy
„rewindykatów” podał liczbę 426 kodeksów pergaminowych w 431 tomach (z okresu
od XI do XVI w.) oraz ok. 500 rękopisów papierowych z XV i pierwszej połowy
XVI w. – w sumie ok. 1000 kodeksów średniowiecznych36. Kolejną grupę, drugą
pod względem liczby kodeksów średniowiecznych, stanowiły rękopisy wilanowskie. Była to część księgozbioru ofiarowanego państwu polskiemu w 1932 r. jako
wieczysty depozyt przez ówczesnych właścicieli Wilanowa – Branickich. Ta kolekcja rękopiśmienna, zapoczątkowana w początkach XIX w. przez Potockich, liczyła
w momencie przekazania 549 jednostek. Na szczęście zachował się spis rękopisów
wilanowskich przekazanych do Biblioteki Narodowej, podpisany 24 maja 1939 r.

34 E. K
, Sprawy rewindykacyjne, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich
w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, t. 1: Referaty, Lwów 1925.
35 O kolekcjach Biblioteki Narodowej zob. A. K
Warszawa 1934, s. 8 i nn.
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, Bibljoteka Narodowa w Warszawie,

36 P. B
, Zasoby Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej w r. 1939, jego straty w czasie wojny
i problem odszkodowania, Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. akc. 3908 (maszynopis), s. 5–6, 11.
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przez ówczesnego dyrektora BN Stefana Vrtela-Wierczyńskiego37. W spisie tym wymieniono 36 rękopisów średniowiecznych. Do grupy tej należy dołączyć również trzy
rękopisy iluminowane, pochodzenia francuskiego, kupione przed wojną od Branickich38. Nieliczne kodeksy średniowieczne to nabytki i dary z okresu funkcjonowania
Biblioteki Narodowej. Całość tego zbioru liczyła w sumie ok. 2,8 tys. pozycji, w tym
jednak znakomitą większość stanowiły cymelia, spuścizny i archiwa z XIX i XX w.
Nie jest znana dokładna liczba rękopisów średniowiecznych z tej grupy, ale było to
prawdopodobnie kilka woluminów. Do grupy tej należało parę najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych, zakupionych przed wojną: Psałterz floriański, tzw. Karta Malinowskiego z polskim tłumaczeniem Objawień św. Brygidy oraz tzw. kodeks heilsberski (Piotra z Szamotuł) z piętnastowiecznym przekazem kroniki Galla Anonima39.
W ostatniej grupie kolekcji rękopisów w przedwojennym zasobie BN – rękopisach
emigracyjnych (zbiory rapperswilskie i batignolskie), sprowadzonych do Warszawy
w latach 1927 i 1929 – nie było rękopisów średniowiecznych. Drobniejsze kolekcje,
które znalazły się w zbiorach przedwojennych BN, jak zbiory Ponińskich z Horyńca
czy archiwum Zamoyskich z Podzamcza, obejmowały rękopisy od XVIII w.40
Ostatnią definitywną cezurą w dziejach zbiorów rękopiśmiennych jest zgromadzenie przez Niemców zbiorów bibliotek warszawskich w budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich na Okólniku. W 1944 r. zbiory te, niemal w całości, uległy
zagładzie. Utrata tych książek, w znacznej mierze nieopracowanych, a przez to
nieznanych badaczom, spowodowała dotkliwą lukę w naszym postrzeganiu polskiej historii kultury. W 1947 r. pracownik Działu Rękopisów BN – Jerzy Zathey,
który zresztą opisywał rękopisy średniowieczne, tak pisał: Wśród bólu, jaki rodzą te
wspomnienia, przychodzi refleksja: gdy uprzytomnić sobie, że w gmachu Biblioteki
Ordynacji Krasińskich uległy zagładzie największe zbiory rękopiśmienne polskie
ponad 30.000 rękopisów, więc 1/3 dostępnych przed wojną czytelnikom w polskich
bibliotekach, gdy uprzytomnić sobie nie tylko ilościową, lecz jakościową stratę, to
właściwie niemal niecelowe, zdaje się, podawanie tych okruchów wspomnień, bo
i tak nie da się z nich wytworzyć obrazu straty, ani też choćby w części strat tych
zastąpić. A jednak powinniśmy choćby wiedzieć co przepadło! Gdyby się zachował,
choćby tylko dwutomowy ręką Troca pisany katalog rękopisów Załuskiego w ujęciu
sprzed 200 lat – zupełnie oczywiście nie wystarczającym – lecz byłaby to jednak
37 Spis rękopisów Wilanowskich stanowiących część depozytu pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
złożonego w Bibliotece Narodowej Józefa Piłsudskiego, wyd. P. B
, [w:] Suplement do przewodnika
po zbiorze rękopisów wilanowskich, oprac. P. B
, [w:] W. S
, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, uzup. i przyg. do druku P. B
, Warszawa 1961, s. 257–287.
38

P. B

, Zasoby Działu Rękopisów, s. 19.

39 Rękopisy te zachowały się, zob. opisy w: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach
Biblioteki Narodowej, oprac. J. K
, S. S
(Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3),
Warszawa 2012.
40

Zob. A. K

-G

, Bibljoteka Narodowa, s. 21–23.
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jakaś podstawa, jakieś teksty dosłownie powtórzone. Oczywiście, że nie wszystko
przepadło, wiele świadectw o zbiorach znajdziemy w pracach Blumenstocka, Łosia i Brücknera, że wymienię tu najważniejszych. [...] Lecz to wszystko o wieleż za
mało! Niejedno dałoby się zebrać z rozproszonych publikacji drukowanych, a wiele
jeszcze może teraz w ostatniej chwili, dałoby się ocalić przez zebranie fotografii,
odpisów, notatek i charakterystyk przez badaczy, którzy wykorzystywali nie istniejące już dziś zbiory41.
Celem niniejszej pracy jest odtworzenie zawartości nie całego księgozbioru,
lecz – jak już wspomniano – tylko drobnej jego części: łacińskich rękopisów średniowiecznych, a poprzez analizę tych kodeksów, charakterystyka części polskich
księgozbiorów średniowiecznych. Temat ten nie był dotychczas przedmiotem odrębnych studiów. Podjęta przed wojną przez Marię Hornowską próba rekonstrukcji
polskich księgozbiorów średniowiecznych została przerwana wraz z wybuchem
wojny w 1939 r. i nie została ukończona do chwili śmierci badaczki w 1944 r. Uratował się roboczy maszynopis tylko części przygotowywanej przez Hornowską
syntezy, opublikowany zresztą przez Halinę Zdzitowiecką-Jasieńską w 1947 r.42
Zazwyczaj w wypadku badań nad księgozbiorami historycznymi przyjmuje się
metodę retrogresywną, czyli wychodząc z określenia stanu zachowania danego
zbioru, zestawia się otrzymane wyniki ze spisem/katalogiem książek sporządzonym
przed ich zniszczeniem. Badania te są jednak możliwe tylko w wypadku, gdy dysponujemy adekwatnym opisem zawartości księgozbioru przed momentem zatraty
zbiorów. Tymczasem wszelkie kartoteki i katalogi rękopisów Biblioteki Narodowej
spaliły się wraz z samymi rękopisami. Co więcej, przepadły również wcześniejsze
katalogi rękopisów poszczególnych kolekcji.
Z powodu utraty samego zbioru rękopisów i aparatu pomocniczego w postaci
kartotek bibliotecznych niemożliwe jest przyjęcie tej metody. Dodatkową trudność
sprawia, że zbiór średniowiecznych rękopisów łacińskich nie został nigdy wyodrębniony z całego zbioru. W 1984 r. badaczka z Zakładu Rękopisów BN, Krystyna
Muszyńska, pisała o ponad 1000 kodeksów średniowiecznych z działu łacińskiego,
pochodzących ze skasowanych klasztorów i zgromadzonych przez Samuela Bogumiła Lindego w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, zatem należących do grupy pierwszej43. Prawdopodobnie ogółem rękopisów średniowiecznych w BN było więcej, gdyż Muszyńska nie uwzględniła rękopisów pochodzących
41 Cyt. za Jerzy Zathey o okupacyjnych losach rękopisów Biblioteki Narodowej, Kraków 12 maja 1947 r.,
[w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 322–323.
42 M. H
szawa 1947.

, H. Z
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, Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, War-

43 K. M
, Zbiory rękopiśmienne, s. 144. Zob. również wstęp w: Katalog rękopisów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 1: (Nr 1–262), oprac. H. K
, W. S
(Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 5), Warszawa 1963; E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim 1815–1830
(Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, 11), Warszawa 1996 (zwłaszcza rozdz. III).
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z Biblioteki Załuskich oraz przedwojennych nabytków BN, takich jak Biblioteka
Wilanowska.
Niewiadoma liczba łacińskich rękopisów średniowiecznych, a także zniszczenia
źródeł pośrednich zmuszają do podjęcia próby określenia wielkości i kształtu tej
części kolekcji. Oczywiście punktem wyjścia powinien być obecny stan zachowania. W wypadku najstarszych rękopisów BN opublikowano niedawno inwentarz44.
Obecnie szacuje się, że z przedwojennego zasobu rękopisów starszych (przyjmując
liczbę 14,5 tys. woluminów) ocalało 1848, czyli około 12,7% zbiorów45. W grupie
tej ponad 100 rękopisów to kodeksy powstałe do połowy XVI w., przy tym podkreślić należy, że są to rękopisy nie tylko z grupy kodeksów łacińskich, ale również
polskich, niemieckich i holenderskich46. Większość tych ocalałych kodeksów to najcenniejsze rękopisy wywiezione w 1939 r. na Zachód oraz rękopisy łacińskie i niemieckie, które zostały wyodrębnione przez Niemców i nie uległy spaleniu w 1944 r.
Dalszy tok postępowania badawczego przedstawiać się będzie jednak w sposób znacznie bardziej skomplikowany. Niezbędne jest wykorzystanie wszystkich
dostępnych materiałów publikowanych i rękopiśmiennych dotyczących zarówno
poszczególnych kolekcji tworzących przedwojenny zasób BN, jak i historii całego zbioru rękopisów. Tym samym rozpocząć trzeba od prześledzenia początków
różnych bibliotek i kolekcji w XVIII i XIX w., stanowiących później zrąb zbiorów
BN, a następnie określić stan opracowania w zakresie rękopisów średniowiecznych
w ujęciu chronologicznym, do chwili utraty księgozbioru BN w 1944 r. Tylko ta
metoda pozwoli na orientacyjne określenie zbioru łacińskich kodeksów średniowiecznych. Ale to oznacza, że należy wykorzystać opracowania z okresu XVIII–
XX w. – cenne, ale obarczone wszelkimi błędami wynikającymi z niedoskonałych
metod opracowania rękopisów, jak też niedostatków ówczesnego warsztatu badawczego. Konieczne jest zatem na wstępie przedstawienie linii rozwoju nauki określanej obecnie mianem kodykologii.
Badanie dawnych rękopisów ma odległą metrykę47. Już w XV w. humaniści, jak
np. Poggio Bracciolini, udawali się w podróż po klasztorach europejskich w poszukiwaniu zachowanych przekazów tekstów antycznych48. Krytyka tekstów była
jedną z przyczyn zwrócenia uwagi na rękopisy antyczne i średniowieczne. Inną
44

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.

45

Zob. wyżej, s. 17, przyp. 16.

46

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.

47 Zob. E. P
, Problemy kodykologii, [w:] M. R
(red.), Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21–22 października 1993
roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, Kraków 1995, s. 195–207, zob. też B. K
,
O źródłoznawczej interpretacji kodeksu średniowiecznego, [w:] E
, Cztery eseje o źródłoznawstwie,
wstęp i dobór tekstów R. W
(Klasycy Nauki Poznańskiej, 13), Poznań 2007, s. 38–55.
48 Zob. m.in. Two Renaissance Book Hunters. The Letters of Poggius Bracciolini to Nicolaus de Niccolis,
wyd. P. W. G. G
(Records of Civilisation, Sources and Studies, 91), New York 1974; L. D. R
,
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dziedziną, która wpłynęła na rozwój badań, były studia nad dokumentami i pismem
średniowiecznym. Istotnym etapem było ukazanie się kilku znaczących prac na
przełomie XVII i XVIII w.49 W tymże okresie rozwinęło się kolekcjonerstwo dawnych zabytków kultury piśmiennej, w konsekwencji podjęto też prace katalogowe nad opracowaniem zbiorów, które z powodu braku aparatu pomocniczego były
ułomne50. Na gruncie polskim przykładem takiego katalogu może być opracowanie
cząstkowe zbioru Biblioteki Załuskich, dokonane przez J. D. Janockiego w połowie
XVIII w.51 W katalogu tym znalazło się ok. 500 opisów rękopisów, z czego ok. 30%
stanowiły prawdopodobnie kodeksy średniowieczne (pergaminowe i papierowe).
W wielu wypadkach Janocki opierał się na ogólnym wrażeniu, datując książkę na
określony wiek, zaznaczał: ut puto (jak sądzę), niekiedy określał datę sformułowaniem kodeks starożytny, z różnym stopniowaniem (codex antiquus, perantiquus
bądź antiquissimus), czasem wypisywał datę zawartą w rękopisie. Zwracał również
uwagę na pismo i dekorację, jednak zasadniczo od strony estetycznej (np. pismo
niezbyt staranne, ale dość czytelne, kodeks wielkimi literami pięknie wykonany).
Wreszcie wynotowywał zawartość kodeksu oraz noty proweniencyjne. Brak opracowań teoretycznych zawierających wskazówki hermeneutyczne datowania kodeksów spowodował m.in. uznanie rękopisu z połowy XV w. z przekazem kroniki
Wincentego Kadłubka za autograf 52.
Kolejny punkt zwrotny w rozwoju badań nad dawną książką nastąpił na przełomie XVIII i XIX w., kiedy to powstały pierwsze podręczniki paleografii, w których
znalazły się również informacje dotyczące kodeksów. W Polsce za pierwsze tego
typu opracowanie uchodzi dzieło bibliotekarza Szkoły Głównej Koronnej (Uniwersytetu Jagiellońskiego) i profesora starożytności Jacka Przybylskiego (1756–1819),
N. G. W
, Skrybowie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, przeł. P. M
, wstęp N. G. W
(Communicare, Historia i Kultura), Warszawa 2008, s. 166–218.
49 Zob. m.in. J. M
, De re diplomatica libri sex..., Lutetiae Parisiorum 1681; S. M
, Istoria
diplomatica..., Mantua 1727; B. M
, Palaeographia Graeca sive de ortu et progressu literarum
graecarum, Paris 1708 (ale też I
, Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova, t. 1–2, Paris 1739);
R. P. T
, C. F. T
, Nouveau Traité de Diplomatique..., t. 1–6, Paris 1750–1765. O wczesnej historii
dyplomatyki zob. M. D
, Mabillon i inni. Rzecz o powstaniu dyplomatyki, Poznań 2014 (tamże analiza
wspomnianych tekstów).
50 Np. w kręgu włoskim: A. M. Z
, A. B
, Graeca, latina et italica D. Marci bibliotheca
codicum mss. per titulos digesta, t. 1–2, Venetiis 1740–1741; A. M. B
, Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera Graecorum Patrum, t. 1–3, Florentiae
1764–1770. Jedną z nielicznych prac było interesujące studium Giovanniego Crisostomo Trombellego – zob.
G.-G. T
, Arte di conoscere l’età de’ codici latini, e italiani, Bologna 1756.
51 Zob. J. A. Z
, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce
piszących, wyd. J. M
, Kraków 1832, s. 58. O tej pracy Załuskiego, stanowiącej część większego
opracowania, i o podstawie rękopiśmiennej zob. I. T
, Z dziejów jednego rękopisu. Notatka bibliograficzna, „Przegląd Biblioteczny”, 21, 1953, 3, s. 259–264; K. N
, Polska w obszernych wiadomościach
swoich skrócona – rękopisy dzieła Józefa Andrzeja Załuskiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 21, 1986,
s. 137–141.
52

Jest to rękopis BN 3376 II – zob. niżej, s. 56.
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pt. Dyssertacja o kunszcie pisania u starożytnych53. W 12 rozdziałach autor przedstawił historię pisma oraz różne aspekty pisma w starożytności (np. pisma tajemne, stenografia), dużą część poświęcił stosowanym w starożytności materiałom
i narzędziom pisarskim, formom książki, zdobnictwu kart (iluminacjami, złotem).
Skłonność Przybylskiego do tworzenia neologizmów, o co zresztą było nietrudno
wobec braku odpowiednich terminów w ówczesnej polszczyźnie, przyczyniła się
do pewnego zamieszania terminologicznego, np. w wypadku formy książki autor
stosował określenia zawicia (łac. volumen) – co według niego oznaczało każdą
oprawioną książkę, książka czworgranna przeciwstawiona została książce wałkowej i uwojowi, zaś sam termin kodeks był zdaniem Przybylskiego niewłaściwy,
gdyż zaczerpnięty został ze skażonej (nieklasycznej) łaciny. Z kolei karty, z których
ścierano tekst i wykorzystywano wtórnie (palimpsesty), określał jako odcierki (podając również terminy greckie i łacińskie: chartae deletiles, palimpsesti) w wypadku pojedynczych kart pergaminowych stosowanych do notatek (na przypomki) lub
karty znowodpisane (chartae rescriptae)54. Rozprawa Przybylskiego, zaopatrzona
w liczne odwołania do autorów zarówno klasycznych, jak i nowożytnych (m.in.
Jeana Mabillona), nie spotkała się z pozytywnym odbiorem, a propozycje terminów
nie przyjęły się w nauce polskiej.
Rozwój badań paleograficznych związany był z kręgiem nauki niemieckiej, gdzie
z początkiem XIX w. zaczęto uczyć paleografii na studiach uniwersyteckich (Erlangen, Monachium). Powstałe prace, cenne zwłaszcza w odniesieniu do rękopisów
łacińskich, wpłynęły na badaczy czeskich i polskich. Studium Konrada Mannerta
z 1795 r., wbrew tytułowi wskazującemu na charakter archiwalny, wynikłe z analizy
bibliotecznych rękopisów norymberskich, poświęcone było kwestiom datowania rękopisów na podstawie cech zewnętrznych: rodzaju pisma, abrewiacji, materiału piśmiennego55. Przyjęta koncepcja rozróżniania charakteru pisma, a w konsekwencji
datowania kodeksów w porządku chronologicznym (według stuleci), niedokładna
i chybiona, powielana była następnie przez kolejne pokolenia badaczy. Uderzający
jest natomiast praktyczny charakter książki Mannerta – oparta na doświadczeniach
autora, służyć miała ona jako pomoc innym osobom zajmującym się rękopisami
średniowiecznymi. W tym celu Mannert zamieścił również wykaz skróceń łacińskich wraz z rozwiązaniami, podzielonych na znaki ogólne (Allgemeine Zeichen),
skrócenia według liter alfabetu (Einzelne Buchstaben), skrócenia poszczególnych
wyrazów (Abgekürzte Wörter). Inną pomocą były przykłady opisów dokumentów
53 J. I. P
, Dyssertacya o kunszcie pisania u starożytnych na posiedzeniu publicznem Szkoły Główney Koronney z okoliczności imienin Jaśnie Oświeconego Xcia Jmci Michała Jerzego Ciołek Poniatowskiego
[...] dnia VI. października roku MDCCLXXXVIII przez [...] czytana, Kraków 1788. Zob. też M. G
,
Analiza bibliologiczna «Dysertacji o kunszcie pisania u starożytnych» Jacka Idziego Przybylskiego, „FIDES
– Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 1–2, 2000, s. 61–72.
54

J. I. P

55

K. M

, Dyssertacya o kunszcie pisania, s. 121–122, 144.
, Miscellanea meist Diplomatischen Inhalts, Nürnberg 1795.
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i rękopisów łacińskich, a także greckich, zawierające, w drugim wypadku, niestety
zazwyczaj bardzo ogólne informacje (tytuł, format, materiał, wiek).
Podobny, praktyczny charakter miało opracowanie Augusta Friedricha Pfeiffera z 1810 r.56 Autor, mając świadomość związków rękopisoznawstwa z dyplomatyką (widocznych choćby w badaniach dawnego pisma), podkreślił jednak
odrębny charakter rękopisów bibliotecznych i zalecał przyjęcie określonego formularza badawczego. Punktem wyjścia dla autora było przedstawienie aspektów
materialnych (materiały piśmienne i narzędzia pisarskie, w tym również m.in.
sporządzanie farb), następnie przeszedł do przedstawienia form książki (zwój,
kodeks) i kręgu osób związanych z powstawaniem i obiegiem książki (kopiści,
księgarze, introligatorzy). W drugiej części pracy Pfeiffer skoncentrował się na
piśmie (Grammatologie), wychodząc od przedstawienia zarysu dziejów pisma
(od hieroglifów po pismo alfabetyczne), cech ogólnych budowy pisma (majuskuła, kapitała, uncjała), poprzez krótki rys pisma łacińskiego w średniowieczu, po
sposoby skróceń oraz zapisu cyfr i notacji muzycznej. Ostatnia część poświęcona została sposobom określania czasu powstania rękopisu (ponownie zestawiono
cechy charakterystyczne pisma w poszczególnych stuleciach) oraz ich ustawieniu w bibliotekach publicznych (ochrona zbiorów, ustawienie według formatu).
W załączniku znalazł się krótki wykaz rękopisów biblioteki uniwersyteckiej
w Erlangen w układzie przedmiotowym. Z uznaniem o tym podręczniku wyrażał
się Joachim Lelewel, pisząc: dotąd w tej objętości [książka Pfeiffera liczyła 232
strony] dogodniejszego nie mamy57.
W kręgu niemieckim zmiana w paradygmacie edytorskim (K. Lachmann), jak
też ogólniejsze zjawisko nowego postrzegania średniowiecza przez romantyków
spowodowały intensyfikację badań rękopisoznawczych. W 1819 r. powstała Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, w którym rozpoczęto prace nad serią
źródłową Monumenta Germaniae Historica. Cenne artykuły, często poświęcone
dziejom księgozbiorów, publikowano w czasopiśmie Towarzystwa „Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde”. Współpracownicy Towarzystwa
tworzyli rozprawy na temat paleografii i historii książki rękopiśmiennej, m.in. Friedrich Adolph Ebert (Zur Handschriftenkunde), Wilhelm Wattenbach (Schriftwesen
im Mittelalter; Anleitung zu der lateinischen Paläographie) czy Wilhelm Arndt
(Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paläographie). Pierwszy z wymienionych badaczy, Ebert, wyodrębnił naukę, którą określił jako rękopisoznawstwo
(Handschriftenkunde), wywodząc ją z paleografii i odróżniając od dyplomatyki58.
Przedmiotem rękopisoznawstwa jest hermeneutyczna analiza zewnętrzna i we56

A. F. P

57

Zob. J. L

, Ueber Bücher-Handschriften, Erlangen 1810.
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 18.

58 F. A. E
, Zur Handschriftenkunde, t. 1–2, Leipzig 1825–1827. Wyróżnił on trzy główne obszary
paleografii: epigrafikę, dyplomatykę i rękopisoznawstwo – t. 1, s. 5.
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wnętrzna kodeksu, obejmująca m.in. materiały i narzędzia pisarskie, pismo, układ
tekstu na stronie, organizację kodeksu, iluminacje i marginalia, oprawę i format
rękopisu. Ponadto zajął się również takimi aspektami, jak rozwój chronologiczny
i geograficzny rękopisoznawstwa, powstawanie, handel i przechowywanie rękopisów, wreszcie scharakteryzował średniowieczną praktykę pisarską (tytuły dzieł,
kolofony). W dalszej części, określonej jako rękopisoznawstwo praktyczne (Praktische Handschriftenkunde), poruszone zostały takie kwestie, jak ustalenie daty powstania na podstawie cech zewnętrznych rękopisu (np. pismo, dekoracja), ustalenie
autora i tytułu tekstu, podanie incipitu i eksplicitu tekstu, typy kodeksów, katalogi
rękopisów czy odpowiednie ustawienie rękopisów w bibliotekach.
Podobne tendencje badawcze zaobserwować można także w innych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii, z inicjatywy Dibdina, zawiązano w 1813 r. towarzystwo bibliomanów, znane jako Roxburghe Club59. We Francji w 1821 r. powstała
szkoła kształcąca archiwistów i paleografów – École nationale des chartes, w której
wykładali m.in. Natalis de Wailly oraz Alphonse Chassant – autorzy podręczników
paleograficznych60. Ich prace: Élements de paléographie de Wailly’ego oraz Paléographie des chartes et des manuscrits Chassanta z końca lat trzydziestych XIX w.
przyczyniły się do upowszechnienia znajomości paleografii nie tylko w odniesieniu
do źródeł aktowych, ale również kodeksów. Podobne szkoły powstały także w Madrycie (Escuela diplomatica) oraz w Mediolanie61.
W tym samym czasie na ziemiach polskich doszło do ożywienia ruchu kolekcjonerskiego, związanego z rękopisami, a w konsekwencji również sposobów
opracowywania zbiorów. Cennych tekstów poszukiwano nie tylko zresztą w księgozbiorach polskich. Początek XIX w. to również czas odkrywania poloników
w bibliotekach zagranicznych62. W 1810 r. z polecenia książąt Czartoryskich wyruszył do Szwecji bibliotekarz puławski Felicjan Biernacki, aby przeprowadzić
kwerendę w bibliotekach w Sztokholmie, Uppsali i Linköping. Tadeusz Czacki,
będący w znakomitych relacjach z ks. Adamem Jerzym Czartoryskim, przygoto59 Począwszy od 1813 r., corocznie 12 czerwca miało się odbywać zebranie bibliomanów (hucznie zakrapiana „biesiada literacka”), ustanowione na pamiątkę aukcji ksiąg rzadkich po księciu de Roxburghe z 1812 r.,
podczas której książę de Marlborough kupił inkunabuł z 1471 r. za ogromną sumę 2260 funtów szterlingów.
W 1818 r. zorganizowano takie zebranie także w Paryżu – zob. Towarzystwo Bibliomanów, „Pamiętnik Warszawski”, 5, 1819, 13, s. 125–126.
60

Zob. A. G

, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa 1973, s. 12.

61 Szkoły wymienił K. E
, O bibliografii. Przemówienie w Szkole Głównej w Warszawie, miane
dnia 22 marca 1865 r. przy rozpoczęciu wykładu tej umiejętności, Warszawa 1865, s. 2, przyp. 1.
62 Naśladowano w tym poszukiwania materiałów do historii Polski podjęte na polecenie króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Julian Ursyn Niemcewicz wspominał, że król Stanisław August Poniatowski wysyłał Jana Chrzciciela Albertrandiego do Rzymu, Niemiec i Szwecji, aby zbierał w tamtejszych bibliotekach materiały do przygotowywanej przez Naruszewicza historii polskiej. Po śmierci króla autografy Albertrandiego
nabył Tadeusz Czacki. Następnie kodeksy zakupił Czartoryski do biblioteki puławskiej. Część z nich została
zrabowana przez Rosjan – zob. J. U. N
, Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne Juljana Ursyna Niemcewicza, wyd. nowe, Lipsk 1868 (Biblioteka Pisarzy Polskich, 54), s. 275.
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wał wówczas dla wyjeżdżającego instrukcję z krótkim rysem historycznym63. Po
nakreśleniu kalendarium stosunków polsko-szwedzkich Tadeusz Czacki, opierając się na różnych źródłach (np. korespondencji), wskazywał, że za Zygmunta III
Wazy wywożono do Polski różne dokumenty z Archiwum Szwedzkiego. Tych akt
poszukiwali Szwedzi, a w trakcie tych poszukiwań łupili również archiwa i biblioteki polskie. To z kolei spowodowało poszukiwania polskie w Szwecji, już od
czasów Jana III Sobieskiego, a zwłaszcza w okresie Sejmu Czteroletniego. Czacki
wskazywał, że w gimnazjum w Linköping znajdowały się trzy tomy korespondencji z Lidzbarka Warmińskiego, zaś w bibliotece królewskiej w Sztokholmie
rękopisy dotyczące Inflant oraz kronika niemiecka obejmująca lata wojny trzynastoletniej (1454–1467). W innych bibliotekach znajdowały się różne dokumenty,
korespondencja, głównie z terenów Prus i Warmii. Czacki sugerował, że mogły
znajdować się tam dzieła Kopernika, a być może i autograf De revolutionibus,
radził również szukać rękopisu z polskim przekładem Pisma św. sporządzonego
dla królowej Jadwigi, znanego tylko z przekładu psalmów64, lub kodeksu z przekładem statutów ziemskich Kazimierza Wielkiego. W liście do Biernackiego
z 26 grudnia 1810 r. Czacki odniósł się do książek i przedmiotów znalezionych
w Szwecji; pisał m.in., że dobrze Biernacki zrobił, iż nie brał rękopisu Długosza,
gdyż autograf do księgi XI znajdował się w bibliotece poryckiej, podobnie jak
inne współczesne i późniejsze kopie. Proponował również, aby obie biblioteki:
porycka i puławska posiadały wzajemne kopie i wyciągi tekstów65. Efektem tych
poszukiwań było pozyskanie do zbioru puławskiego Czartoryskich 48 rękopisów,
przeważnie z archiwum biskupstwa warmińskiego66.
To ożywienie, u którego podstaw legło przeświadczenie o konieczności ochrony
substancji narodowej, przyczyniło się również do powstania różnego typu zestawień
bibliograficznych i opracowań dziejów literatury i kultury polskiej67. O ile opracowanie Feliksa Bentkowskiego nie obejmowało zasadniczo zbiorów rękopiśmiennych i skoncentrowane było na edycjach drukowanych, o tyle bezpośrednio związana z rękopisami była Historia Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego autorstwa
63 Zob. K. S
, Skarbiec historii polskiej, t. 2, Paryż 1839, s. 162–180: Promemoria dla pana
F. Biernackiego jadącego do Szwecii; E. D
, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem
(PAU. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 106), Kraków 2006, s. 304.
64 Nie wiadomo, skąd Czacki zaczerpnął informacje o tym rękopisie (być może nawet z Roczników Długosza). Nie był to z pewnością Psałterz floriański, odkryty w 1827 r.
65

Zob. K. S

, Skarbiec historii polskiej, t. 2, s. 175–180.

66 Zob. C. P
, Z dziejów szwedzkich zaborów, s. 146–148; K. B
, Z przeszłości Biblioteki
Muzeum XX. Czartoryskich, „Przegląd Biblioteczny”, 10, 1936, 4, s. 185–186; E. D
, Tadeusz Czacki, s. 304.
67 Zob. m.in. I. T
, Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski, „Roczniki Biblioteczne”, 1, 1957,
1–2, s. 171–172. Poza wspomnianymi w tym artykule pracami Feliksa Bentkowskiego i Michała Hieronima
Juszyńskiego warto wspomnieć o opracowaniu J. M. O
, Wiadomości historyczno-krytyczne do
dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich..., t. 1–3, Kraków 1819–1822, t. 4, wydany z rękopismów
pośmiertnych, wyd. A. B
, Lwów 1852.
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tamtejszego profesora bibliografii i bibliotekarza Jerzego Samuela Bandtkiego68.
Siłą rzeczy Bandtkie musiał przedstawić najstarsze dzieje księgozbioru uniwersyteckiego – epokę rękopisów. Zasadniczo odnotowywał on tytuły rękopisów, jak też
znaki wodne w wypadku rękopisów papierowych, koncentrując się jednak głównie
na prezentacji środowiska kopistów i właścicieli książek. Tym samym zmuszony był
do analizy not proweniencyjnych oraz średniowiecznych kolofonów. W wypadku
not interesował się głównie darami dla kolegiów, poczynionymi przez profesorów
krakowskich w XV w. Natomiast w analizie kolofonów – choć podkreślić trzeba,
że Bandtkie określał je mianem śmiesznych podpisów – dochodził uczony niekiedy
do zaskakujących i kuriozalnych wniosków, traktując noty pisarzy dosłownie, m.in.
przy nocie: detur pro penna scriptori pulcra puella zauważył: rzadko akademicy
krakowscy w XV i XVI wieku, a xięża akademicy nigdy się nie żenili69. Na podstawie
interpretacji Bandtkiego można było także dojść do wniosku, że średniowieczni
pisarze zasadniczo obywali się bez palców u rąk, pisząc nogami, o czym przeświadczony był sam autor: Nie nowa to rzecz, że pisano nie raz rękopismy bez rąk lub
palców, gdy biedny kaleka albo piórem w ustach trzymanem albo na reszcie palcami
od nóg pisał70. Następnie autor przytaczał typowe w późnym średniowieczu i zupełnie niezwiązane ze stanem fizycznym kopistów noty: scripsi sine manibus czy
tres digiti scribunt. Jedną z najprzedniejszych interpretacji jest analiza kolofonu:
Finitum est commentum in die S. Johannis decolationis et est representatum totum
per manus Pacoslai ipsum finivi librum, scribsi [sic!] sine manibus. Bandtkie dostrzegł w tym miejscu sprzeczność (contradictio in adiecto) i zastanawiał się, jak
to możliwe, że pisał kaleka rękami, a skończył bez rąk. Rozwiązaniem był domysł
autora, że pisarz miał ręce nie całe, albo nie władał całą ręką, lecz pisał dwoma
lub trzema palcami!71 Niezależnie od smakowitych interpretacji Bandtkiego, trzeba
zauważyć, że autor nie miał żadnego przygotowania rękopisoznawczego, dostrzegał natomiast potrzebę ochrony zbiorów rękopiśmiennych. Zanotował, że często
radzono mu albo przepisanie czytelne tekstów i wyrzucenie starych oryginałów,
albo sprzedaż rękopisów w Anglii, za otrzymaną zaś kwotę zalecano kupić książki
68

Zob. J. S. B

69

Zob. ibidem, s. 25–26.

, Historya biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1821.

70

Zob. ibidem, s. 27.

71 Zob. ibidem, s. 29. Kolofon o treści: Finivi librum scripsi sine manibus ipsum (z odmianami) interpretować można na różne sposoby, jednak nie wiążąc tego sformułowania z kalectwem kopisty. W drugiej połowie
XIX w. Wilhelm Wattenbach usiłował wywodzić ten termin od łacińskiego wyrazu manes, manium – w łacinie
klasycznej wiązanego ze światem zmarłych (zob. W. W
, Das Schriftwesen im Mittelalter, s. 509).
Słusznie Lucien Reynhout zauważył, że kolofony o tej treści występowały od XIII w., popularność zaś zyskały w późnym średniowieczu, szczególnie w Europie Środkowej (zwłaszcza południowe Niemcy, Czechy
i Polska). Autor ten zaproponował dwie inne, bardziej prawdopodobne interpretacje tego zwrotu: 1. była to
parodia wcześniej (od XII w.) występującej formuły per manus z dodaniem imienia kopisty, lub 2. źródłem
inspiracji był często interpretowany przez teologów średniowiecznych fragment Pisma św. (Księga Daniela 2,
34; 2, 45: lapis sine manibus) – zob. L. R
, Formules latines de colophons, t. 1: Texte (Bibliologia.
Elementa ad Librorum Studia Pertinentia, 25A-B), Turnhout 2006, s. 229–233.
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do nauki. W odpowiedzi na te sugestie przytaczał przykład metryk ruskich przepisanych na polecenie króla Stanisława Augusta i ich oryginałów przechowywanych
w archiwum królewskim: Są one zawsze oryginałem, a kopia będzie tylko kopią72.
Z kolei Jan Wincenty Bandtkie zajął się m.in. wydawaniem tekstów historiograficznych, w tym – na polecenie TWPN – podjął się wydania kroniki Galla Anonima
na podstawie rękopisu znajdującego się wówczas w bibliotece puławskiej Czartoryskich73. Kodeks heilsberski (Szamotulskiego), bo o nim mowa, zawiera jeden
z trzech przekazów tej kroniki. Ten to kodeks był podstawą edycji najstarszych
polskich kronik: Galla i Kadłubka, dokonanej przez Gotfryda Lengnicha w 1749 r.
Bandtkie przedstawił losy kodeksu, który został ofiarowany przez biskupa warmińskiego Stanisława Grabowskiego Józefowi Andrzejowi Załuskiemu, następnie
znalazł się w bibliotece królewskiej Stanisława Augusta, skąd jako dar trafił do
rąk Tadeusza Czackiego. Po śmierci Czackiego rękopis został kupiony, wraz z całą
kolekcją, przez Czartoryskich do biblioteki w Puławach. We wstępie, przy charakterystyce rękopisu Bandtkie zwrócił uwagę na pozostawione miejsca na inicjały, noty
proweniencyjne i zawartość74. Opis ten jest dość skrótowy i niepełny.
Pierwszym na ziemiach polskich teoretycznym ujęciem nauki określanej obecnie
jako kodykologia był podręcznik autorstwa Joachima Lelewela, pt. Bibliograficznych ksiąg dwoje75. Co prawda Helena Więckowska podkreślała, że nie był to systematyczny wykład bibliologii, lecz szereg rozpraw rozrzuconych dość chaotycznie
po obu tomach76, to jednak przyznać trzeba, że do dnia dzisiejszego jest to kopalnia
wiadomości zarówno o zbiorach dawnych (rękopisy, stare druki), jak i księgozbiorach współczesnych autorowi77. Tematyka rękopiśmienna przedstawiona została
w kilku miejscach, głównie jednak w znajdującym się w tomie drugim studium
poświęconym rękopisom, tamże zaprezentowano zbiory rękopiśmienne Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim78. Lelewel stwierdził, że polskie
zbiory rękopiśmienne były niedoceniane, co wynikało przede wszystkim z braku
umiejętności przeczytania i badania rękopisów. Podkreślił, że praca nad kodeksem
jest szczególnie mozolna i wymagająca znajomości m.in. języka tekstu. Owo badanie rękopisów, określane przez Lelewela jako nauka – grafika, traktowane jako
część bibliografii lub bibliologii, związane było z różnymi dyscyplinami naukowy72

Ibidem, s. 30–31.

73 Zob. Martini Galli Chronicon ad fidem codicum, qui servantur in Pulaviensi tabulario celsissimi Adami
principis Czartoryscii, palatini regni Poloniarum, wyd. J. V. B
, Varsaviae 1824.
74

Zob. ibidem, s. V–XV.

75

Zob. I. T

, Pierwszy polski podręcznik, s. 222.

76

H. W

, Joachim Lelewel. Uczony – polityk – człowiek, Warszawa 1980, s. 88.

77 Zob. też W. N
, «Bibliograficznych ksiąg dwoje» Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław 1959.
78 Zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 16–61, 344–347. Zob. także I. T
szy polski podręcznik, s. 220–221.

, Pierw-
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mi, których przedmiotem badań było pismo: paleografią, epigrafiką, numizmatyką
i dyplomatyką79. Podstawowe kwestie, wyróżnione przez Lelewela, w badaniach
rękopisów to: 1. pismo (grammatologia), 2. materiały piśmienne i pisarskie oraz
3. wartość rękopisu na podstawie stanu zachowania.
W pierwszym obszarze – grammatologii – zwracał Lelewel uwagę nie tylko na
rodzaj pisma, ale również interpunkcję, abrewiacje i sposoby wyróżnienia tekstu
(inicjały, tytuły itp.). W drugim obszarze przedstawił różne materiały pisarskie (pióro, inkaust itd.) oraz piśmienne, rozróżniając materiały twarde (kamień, metale)
i pozostałe (pergamin, papier). Zajął się również formami książki (zwój, kodeks),
rodzajami składek oraz oprawami. W trzecim i ostatnim obszarze grafiki Lelewel
stwierdził, że wartość kodeksu oparta jest na badaniu autentyczności, analogicznie do badania dokumentu w dyplomatyce. Stosowane miały być zatem badania
historyczne (krytyka wewnętrzna) oraz techniczne (krytyka zewnętrzna – rodzaj
materiału, a przede wszystkim cechy pisma). Badaniu pisma pomóc mogły przedstawione przez Lelewela cechy charakterystyczne pism z poszczególnych stuleci,
od IX do XV w. Dalsza część studium zawiera rady dotyczące opisywania rękopisów, uderzające aktualnością ujęcia. Lelewel postulował tak dokładny opis kodeksu, aby każdy niewidzący nawet kodexu o jego składzie i wejrzeniu pewne i rzetelne
sobie tworzył wyobrażenie80. Obowiązkiem bibliotekarza miały być: przestrzeganie
szczegółowych reguł w opisywaniu rękopisu, wyćwiczenie oka oraz odnotowanie
cech szczególnych, właściwych badanemu egzemplarzowi. Lelewel podkreślał, że
pomimo największej wprawy zawsze żmudna i często nieznośna jest z rękopismami
praca, której nikt dosyć ocenić nie umie, chyba ten, co ją dokładnie podejmuje81.
Ostatnią kwestią odnoszącą się do rękopisów są spostrzeżenia autora na temat ich
zmiennej wartości materialnej; podkreślał on przede wszystkim znaczenie kodeksów jako nośników tekstów historycznych, choć przyznawał, że wpływ na ich cenę
mogła mieć również strona estetyczna lub jakaś osobliwość, cecha szczególna (np.
oprawa).
Wirtuozerię w prezentacji rękopisów Lelewel ukazał przy okazji wydania polskiego tłumaczenia statutów wiślickich i mazowieckich: wykorzystał trzy rękopisy,
w tym jeden średniowieczny. Był to znany w literaturze tzw. kodeks Świętosławów, przechowywany obecnie w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Po edycji tekstu Lelewel scharakteryzował kodeksy, stosując formularz badawczy obowiązujący
praktycznie do dnia dzisiejszego. Podał mianowicie opis zewnętrzny kodeksu, jego
proweniencję (przy czym cytował podaną notę proweniencyjną) i historię kodeksu. Zwrócił uwagę nie tylko na budowę książki, skrupulatnie wyliczając składki
(sposzyty), ale również na pismo (pismo gockie, bujne, w rubrykach, na stronie
79

Zob. J. L

80

Zob. ibidem, s. 51.

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 17–18.

81

Zob. ibidem, s. 53.
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każdej po 40 linii) i zdobienia (inicjały figuralne). Następnie szczegółowo wymienił zawartość kodeksu, zamieszczając krótką charakterystykę każdego tekstu. Na
tym jednak nie koniec – Lelewel zajął się również ortografią i interpunkcją tekstu
polskiego, stwierdzając potem, że tłumaczenie zostało zapisane dialektem mazowieckim82. Odrębną kwestią jest prawdziwość ustaleń Lelewela, podkreślić jednak
trzeba, że badacz ten zastosował nowoczesny formularz, wypełniony na miarę możliwości ówczesnej nauki.
Ustalenia Lelewela, jak również uczonych niemieckich legły u podstaw rozwoju
polskich badań nad rękopisami, zdominowanych zresztą przez historyków. Jedną
z osób, która zajmowała się analizą kodeksów, głównie jako przekazów tekstów
źródłowych, był August Bielowski. Wskazywał on na trudności w badaniach nad
najstarszymi dziejami Polski (zbiory biblioteczne zostały wywiezione do Rosji)83,
ale również wysuwał ostre słowa krytyki pod adresem wcześniejszych wydawców
kronik polskich, którzy wstawiając fragmenty gorszych przekazów tekstu, nie doprowadzili do tego, że wydanie zastąpiłoby sam rękopis84. Zarzucał uczonym polskim, że badania rękopisoznawcze uczonych pierwszego trzydziestolecia XIX w.
skoncentrowane były tylko na pojedynczych zabytkach historiograficznych85. Z zazdrością odnotował Bielowski, że: miał Naruszewicz niejedno czego mógłby mu
słusznie zazdrościć dzisiejszy polski historyk, mając na myśli dostępne rękopisy
z różnych bibliotek – zarówno publicznych, jak Biblioteka Załuskich, jak i prywatnych86. Sam Bielowski starannie przekazywał opis każdego przekazu rękopiśmiennego tekstu źródłowego. Ta dbałość była doceniana przez współczesnych; w polemice Julian Bartoszewicz stwierdzał, że właśnie rozdział o rękopisach jest najlepszą
częścią rozprawy Bielowskiego87.

82 Zob. Księgi ustaw polskich i mazowieckich na język polski w latach 1449, 1450, 1503, 1451 przekładane..., wyd. J. L
(Historyczne Pomniki Języka i Uchwał Polskich i Mazowieckich z Wieku XVgo
i XVIgo, 1), Wilno 1824, s. 174–176.
83

Zob. A. B

, Wstęp krytyczny do dziejów Polski, Lwów 1850, s. 11–12.

84 Zob. ibidem, s. 156–157. A. Bielowski doceniał jednak prace wydawnicze uczonych związanych z Towarzystwem Warszawskim Przyjaciół Nauk, którzy ratowali to, co uratować było można – zob. ibidem, s. 7.
85 Bielowski pisał, że gdyby wszyscy członkowie Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk postępowali zgodnie z radami Joachima Lelewela i korzystali, z łaski monarchów, z dostępnych w różnych bibliotekach rękopisów, wówczas: mielibyśmy dziś mniej wprawdzie o panowanie jednego lub drugiego z naszych
królów, co wszakże nie byłoby stratą nie do wynagrodzenia; aleby były uratowane dla narodu najcenniejsze
źródła polskiej historyi które dziś rozpierzchnione i oku Polaka po większej części niedostępne butwieją.
Towarzystwo nie tylko że się tem nie zajęło, ale i własne niektóre rękopisma jakoto: najstarszy kodex kroniki
Wincentego i kodeks kroniki Miorsza [Dzierzwy] powierzyło do wydania człowiekowi który wyobrażenia nie
, Wstęp krytyczny, s. 8–9. Kroniki
miał o tem jak takie pomniki drukować się powinny – zob. A. B
Kadłubka i Dzierzwy wydał Hipolit Kownacki – Res gestae principum et regum Poloniae per Vincentium
(Kadłubkonem) saeculo XII. et XIII. enarratae; quibus accedit Chronicon Polonorum per Dzierswam saeculi
XIII scriptorem compositum, cz. 1–2, [wyd. H. K
], Varsaviae 1824.
86

Zob. A. B

87

Zob. J. B

, Wstęp krytyczny, s. 7.
, O pomysłach historycznych Augusta Bielowskiego, Warszawa 1852, s. 22.
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Warto także przypomnieć, że lata czterdzieste i pięćdziesiąte XIX w. to okres
wzmożonej działalności w zakresie wydawania źródeł historycznych na podstawie
rękopisów88. Wtedy też rozwinęły się badania źródłoznawcze rękopisów, zwłaszcza w środowisku krakowskim oraz lwowskim89. Nie zaniechano również poszukiwań kodeksów – poloników, nawiązując do zainteresowań rękopisoznawczych
uczonych pierwszej ćwierci XIX w.90 Było to nie tylko wyrazem pewnej mody na
poszukiwanie zabytków kultury polskiej, ale także wynikało z poczucia obowiązku
patriotycznego. Podawano informację o innych rękopisach proweniencji polskiej
w zbiorach obcych drukiem, a czasem informacje o kodeksach rozchodziły się drogą ustną91. Przykładem takich poszukiwań niech będzie rękopis włoski z tekstem
powstałym w Polsce. Oto Sebastiano Ciampi w swojej pracy Bibliografia critica
zamieścił informację, którą otrzymał w 1822 r. od hr. Józefa Sierakowskiego92.
W czasie swojej podróży po Włoszech Sierakowski widział w bibliotece neapolitańskiej rękopis Elisabeth Alberti secundi Imperatoris filia nupta Casimiro IV Poloniae Regi, Hungariae ac Bohemiae haeres nata A.D. 1439 denata 1505, hanc
institutionem conscripsit filio suo Wladislao Hungariae, Bohemiaeque Regi clarissimo, który to rękopis, pochodzący ongiś z biblioteki Piusa VI, posiadał ówczesny
dyrektor biblioteki ks. Andres. Sierakowski prosił Ciampiego, by ten dowiedział
88 Tytułem przykładu można wymienić m.in. A. G
, Starożytności historyczne polskie czyli Pisma
i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, listy królów i znakomitych mężów, przypowieści, przysłowia i.t.p.,
t. 1–2, Kraków 1840; Starożytności warszawskie. Dzieło zbiorowo-zeszytowe, wyd. A. W
, t. 1–6, Warszawa 1848–1858; [J. K
], Pamiętniki do panowania Augusta III i pierwszych lat Stanisława Augusta
przez nieznajomego autora, wydane z rękopismu przez E. R
, t. 1–3, Poznań 1840; Materyały do
Konfederacyi Barskiej z r. 1767–1768, z niedrukowanych dotąd i nieznanych rękopisów zebrał S. M
,
t. 1, Lwów 1851. Wydawano również poezje np. [J. A. M
], Poezje Zbigniewa Morsztyna. Z starego
rękopismu pierwszy raz staraniem prywatnem wydane, Poznań 1844.
89 Wymienić można m.in. A. B
, Niektóre rękopisma księgozbioru zakładu naukowego imienia Ossolinskich opisał tudzież wiadomość o nich i ich autora dodał..., Lwów 1844; J. M
, Wiadomość o rękopismach historyi Długosza, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”,
20, 1850, 2, s. 169–247 (także odbitka, Kraków 1850; wersja rozszerzona: Wiadomość o rękopismach historyi
Długosza jego Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu Clenodia Regni Poloniae, Kraków 1851).
90 Zob. A. P
, Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie
przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846–1849, Warszawa 1850.
Warto odnotować, że w „Dzienniku Warszawskim” do t. X (1825–1827) znajdował się odrębny dział zatytułowany: Literatura, dawne rękopisma, historyia nauk i sztuk, gdzie publikowano teksty z rękopisów, głównie
zresztą ze zbiorów hr. Tytusa Działyńskiego.
91 Np. Julian Ursyn Niemcewicz pisał o odkryciu egzemplarza Pisma św. w języku polskim (późniejszej
Biblii Szaroszpatackiej): Na początku roku tego (1822), Hrabina z Książąt L. Ro. Rze. [czyli Rozalia z Lubomirskich Rzewuska] znana z dowcipu, wdzięków, i obszernej swej nauki, słysząc równie z innemi, iż się znajdować miała w Węgrzech Biblia tłómaczona przez Królowę Jadwigę, udała się do uczonego w kraju tym
, Spromagnata, Hrabi Jana, Mailath, by jej o tem dokładną chciał dać wiadomość – zob. J. U. N
stowana wiadomość o Biblji królowej Jadwigi, [w:] I
, Zbiór pamiętnikow historycznych o dawnej Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz listami oryginalnemi królów
i znakomitych ludzi w kraju naszym, t. 2, Lipsk 1839, s. 1–5.
92 S. C
, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, artistiche dell’Italia colla Russia, colla Polonia, ed altre parti settentrionali, t. 1, Firenze
1834, s. 102.
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się, w czyje ręce przeszedł ów rękopis po śmierci ks. Andresa i czy byłoby możliwe
zakupienie kodeksu lub przynajmniej wykonanie kopii. Pomimo prób Ciampiemu
nie udało się odnaleźć tego kodeksu. Sukcesem zakończyły się dopiero starania
Aleksandra Przezdzieckiego, podjęte w drugiej połowie lat czterdziestych XIX w.
Przezdziecki bezskutecznie poszukiwał tego kodeksu we Włoszech, dopiero Rozalia z Lubomirskich Rzewuska wspomniała mu, że pokazywano jej kodeks królowej
Elżbiety w Wiedniu. Tam też Przezdziecki odnalazł rękopis i niebawem przedstawił
polskie tłumaczenie traktatu93. Interesujący ten zabytek z przełomu 1502 i 1503 r.
doczekał się kilku edycji i opracowań94.
Jedna z pierwszych prób ustalenia teoretycznych zasad opisywania rękopisów została zaproponowana przez krakowskie środowisko naukowe już w 1850 r.95 Przy okazji
przedstawienia zasad charakteryzowania dość szeroko rozumianych źródeł archeologicznych (mogiły, ale również budynki czy obrazy i miniatury w rękopisach) poświęcono fragment przedstawieniu sposobów opisywania zabytków piśmiennych: epigrafiki, rękopisów oraz starych druków. Kwestionariusz obejmował tytuł rękopisu, opis
zewnętrzny (format, liczba kart, materiał piśmienny), znaki wodne w wypadku papieru
oraz układ wewnętrzny (podział osnowy rękopismu lub książki). Zwracano uwagę na
konieczność odnotowania incipitów, gdyż tytuły podawane na końcu dzieła mogą być
wątpliwe, proponowano też sporządzenie odpisu za pomocą kalki lub przezroczystego
papieru dla oddania postaci pisma. Równie istotne było przebadanie opraw, o których
stwierdzano, że mogły być zlepiane z kart starszych rękopisów. W takich wypadkach
sugerowano rozebranie takiej oprawy karta po karcie, po uprzednim jej namoczeniu.
Miało się to przyczynić do odkrycia fragmentów nieznanych dzieł96.
Tradycyjne ujęcie rękopisoznawstwa przedstawił w 1865 r. Karol Estreicher.
Badanie rękopisów mieściło się w ramach bibliografii, pojmowanej jako nauka rozpoznawania, opisywania, oceniania i umiejętnego klasyfikowania ksiąg97. Estreicher zdefiniował rękopismoznawstwo jako naukę czytania tekstów, badania formy
zewnętrznej i wewnętrznej kodeksów, ale również analizę historyczną. Wskazywał na silne związki tej nauki, podobnie jak dyplomatyki, z paleografią98. Jednak
93 A. P
, O królowej Elżbiecie żonie Kazimierza Jagiellończyka i rękopisie pod jej imieniem
O wychowaniu królewskiego dziecka, „Biblioteka Warszawska”, 1852, 1, s. 524–550.
94 Zob. Elżbiety, królowej polskiej, małżonki Kazimierza Jagiellończyka traktat pedagogiczny o wychowaniu królewicza, przetłómaczył i objaśnił A. D
, „Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Lwowskiego Gimnazyum im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1902”, Lwów 1902, s. 3–74; O wychowaniu królewicza, przeł.
E. J
, [w:] Pisma pedagogiczne polskiego Odrodzenia, red. J. S
(Biblioteka Narodowa,
Seria I, 157), Wrocław 1956, s. 3–72.
95 Zob. Odezwa Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego w celu archeologicznych poszukiwań wraz ze skazowką mogącą posłużyć za przewodnika w poszukiwaniach tego rodzaju,
„Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”, 20, 1851, s. 123–155.
96

Zob. ibidem, s. 154–155.

97

K. E

98

Ibidem, s. 12–13.

, O bibliografii, s. 3.

40

Wstęp

w dalszym ciągu swojego wywodu autor łączył rękopisoznawstwo z paleografią,
włączając w zakres badań rękopisów również analizę pisma książkowego (w odróżnieniu od dyplomatyki), wraz ze specyficznymi abrewiacjami i interpunkcją.
Ponadto rękopisoznawstwo zajmować się miało analizą zewnętrzną formy książki,
oprawami, dziejami tworzenia się textów, obrotem książką (handel, ceny), datowaniem rękopisów, ustaleniem tytułu i autora tekstu, praktykami pisarskimi i tworzeniem katalogów99.
Druga połowa XIX w., zwłaszcza ostatnie ćwierćwiecze, to okres, w którym wykrystalizowały się zasady opisywania rękopisów, rozwinęły się również metody ich
badania (np. paleografia)100. Kwestiom źródłoznawczym poświęcony był w znacznej części zjazd historyków w Krakowie, zorganizowany w 1880 r., z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci Jana Długosza101. W ramach sekcji I (Z zakresu materyału historycznego) członek Akademii Umiejętności i bibliotekarz dr Władysław
Wisłocki wygłosił referat: O wyzyskaniu manuskryptów średniowiecznych dla
historyi, historyi oświaty, języka i literatury. W referacie tym nie został omówiony formularz opisywania rękopisów, lecz Wisłocki zwrócił uwagę na proweniencję
kodeksu (zapiski, glosy w języku polskim) oraz na teksty zapisane w rękopisach.
Istotne są natomiast postulaty zgłoszone przez Wisłockiego, dotyczące opracowania zbiorów rękopiśmiennych: przede wszystkim 1. przygotowanie i opublikowanie katalogów rękopisów bibliotek publicznych i prywatnych, w tym zwłaszcza
kościelnych; 2. w katalogach uwzględnienie ważniejszych zapisek na oprawach
i kartach oraz zaznaczenie istnienia zapisanych w rękopisie słów w języku polskim
(glosy i teksty); 3. opracowanie i wydanie krytyczne z rękopisów dokumentów
i listów (formularze); 4. analiza i ewentualne wydanie krytyczne zbiorów kazań
średniowiecznych (np. Stanisława ze Skarbimierza, Pawła z Zatora i in.); 5. opracowanie i wydanie innych średniowiecznych traktatów autorów polskich; 6. przebadanie, czy i które rękopisy były używane przez Polaków102. Co interesujące, referat Wisłockiego wywołał dyskusję, która za sprawą prowadzącego obrady Józefa
Szujskiego została skierowana na księgi związane z historią uniwersytetów (Liber
decanorum oraz Libri diligentiarum), a więc zasadniczo wykazy osób i metryki;
nikt nie podjął kwestii poruszonych przez referenta103.
99

Ibidem, s. 14.

100 Zob. A. G
, Zarys dziejów pisma, s. 13–17. W okresie tym powstały liczne drukowane i rękopiśmienne katalogi rękopisów bibliotek europejskich oraz zbiorów krajowych, jak np. w wypadku Francji:
Catalogue général des manuscrits de bibliothèques publiques des départements, t. 1–7, Paris 1849–1885;
Włoch: Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, ed. G. M
i in., Firenze 1891–.
101 Zob. Pamiętnik pierwszego zjazdu historycznego polskiego imienia Jana Długosza odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci, wyd. M. B
, M. S
(Scriptores Rerum Polonicarum, 6), Kraków 1881.
102

Zob. ibidem, s. 81–85.

103 Wypowiadali się Józef Szujski, prof. Wladiwoj Tomek z Uniwersytetu Praskiego, prof. Jakub Caro –
zob. ibidem, s. 85–87.
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Postulaty zgłaszane na zjeździe z 1880 r. były podnoszone następnie na innych
zjazdach historycznych. Sugerowano przebadanie rękopisów średniowiecznych
w poszukiwaniu tekstów misteryjnych104, zabytków języka polskiego105, tekstów
prawniczych i politycznych106.
Efektem postulatów rejestracji naukowej rękopisów były katalogi rękopisów
ważniejszych bibliotek instytucjonalnych i prywatnych, by wspomnieć jedynie
o katalogach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Kapitulnej w Krakowie czy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie107.
W polskich badaniach nad kodykologią i paleografią XIX w. przełom przyniosła
krakowska szkoła krytyczna. Od lat osiemdziesiątych na Uniwersytecie Jagiellońskim wykłady paleografii prowadził Bolesław Ulanowski. Od 1898 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim funkcjonowała pierwsza katedra nauk pomocniczych historii
kierowana przez prof. Stanisława Krzyżanowskiego108.
Dopiero jednak w 1903 r. Adam Chmiel, z polecenia Komisji Literackiej Akademii Umiejętności, opracował krótką instrukcję opracowania rękopisów, choć
w istocie był to komentarz do rozesłanych kart katalogowych109. Nacisk położony
został na opisanie zawartości kodeksu, z uwzględnieniem jednak elementów opisu
zewnętrznego oraz proweniencji.
Późniejsza, a praktycznie dotychczas niezamknięta, dyskusja nad zasadami opracowania rękopisów koncentrowała się zasadniczo na stopniu dokładności opisów
(inwentarze czy/i katalogi)110. Jeszcze w czasie okupacji wskazówki Polskiej Aka104 Zob. S. T
, O potrzebie rozpatrzenia się w zbiorach kazań średniowiecznych, zwłaszcza pasyjnych, nagromadzonych po bibliotekach polskich, opracowania ich i częściowego wydania, jako materyału
do odtworzenia obrazu zaginionej prawie literatury dramatu kościelnego czyli misteryów w Polsce, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, 5, 1886, s. 32–36. W tym tomie „Archiwum” opublikowano
Pamiętnik Zjazdu Historyczno-Literackiego imienia Jana Kochanowskiego z 1884 r.
105

Postulat ten zgłoszony został na zjeździe w 1880 r. – zob. Pamiętnik pierwszego zjazdu, s. 123–124.

106 Zob. M. B
, O rozszerzeniu historyi literatury politycznej polskiej w głąb średnich wieków,
„Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, 5, 1886, s. 96.
107 W. W
, Katalog rękopisów Biblijoteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1–2, Kraków 1877–
1881; I. P
, Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury
i Oświaty w Polsce”, 3, 1884, s. 3–168, 397–412; W. K
, Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Nar.
im. Ossolińskich, t. 1–3, Lwów 1881–1898.
108 W. S
, Działalność Stanisława Krzyżanowskiego na polu paleografii i dyplomatyki, [w:]
W. S
, J. P
, S. Z
, Ś. p. Prof. Dr. Stanisław Krzyżanowski jako uczony i profesor,
„Kwartalnik Historyczny”, 31, 1917, s. 108 i nn.; W. S
, Rozwój nauk pomocniczych historii w Polsce (Historia Nauki Polskiej w Monografiach, 20), Kraków 1948.
109

Zob. A. C

, Wskazówki do inwentaryzacyi rękopisów, Kraków 1903.

110 Zob. np. S. K
, Inwentarze a katalogi rękopisów, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, 6–8 grudnia 1925, t. 1: Referaty, Lwów 1925. Oprócz kwestii opracowania
rękopisów S. Kutrzeba podkreślił konieczność zróżnicowania opisów katalogowych rękopisu archiwalnego
i bibliotecznego, w drugim wypadku postulując układ katalogu według działów, nie zaś numeru inwentarzowego. O rozwoju polskiej refleksji nad katalogowaniem zbiorów rękopiśmiennych w drugiej połowie XIX
i w XX w. zob. Z. J
, Problematyka bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych w pracach Polskiej
Akademii Umiejętności, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, 18, 1972, s. 7–20.
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demii Umiejętności stosował Jerzy Zathey przy sporządzaniu opisów rękopisów
średniowiecznych w zbiorach warszawskich111. Po II wojnie światowej zaproponowano co najmniej dwa rozwiązania opisu rękopisu112. Do tej pory nie opracowano
jednolitego wzorca opisów rękopisów średniowiecznych, nadal aktualny jest jednak
cytowany wyżej postulat Joachima Lelewela, aby podać jak najbardziej dokładny
opis katalogu kodeksu, żeby niewidzący kodexu ... pewne i rzetelne sobie tworzył
wyobrażenie.
Pokreślić należy, że tego typu katalogu dla Biblioteki Narodowej niestety nie
zdołano sporządzić przed wojną. Wiadomości o kodeksach średniowiecznych
w przedwojennym zbiorze BN mają zróżnicowany charakter – od opisu ogólnego
po dość szczegółowy – i pochodzą z różnych okresów z najprzeróżniejszych źródeł.
Poruszamy się zatem w sferze domysłów, gdzie punkty orientacyjne wyznaczają
wyłącznie prace dawne, z całym balastem błędów i nieścisłości.
Jednocześnie w XX w., zwłaszcza w drugiej połowie stulecia, sformułowano zakres badawczy kodykologii jako dyscypliny badawczej. Katalogowanie rękopisów
stało się jednym z obszarów, na którego podstawie nie tylko wyciągano wnioski
dotyczące dziejów konkretnego kodeksu czy księgozbioru średniowiecznego, ale
przede wszystkim prowadzono badania nad kulturą piśmienną wieków średnich:
kwestiami oralności i piśmienności, alfabetyzacją społeczeństwa czy sposobami
przekazu idei i treści. Dawna książka traktowana jest jako zjawisko kulturowe, pełniące określone funkcje społeczne113.
Łącznie całą pracę podzieliłem na trzy części: pierwsza stanowi wprowadzenie
historyczne, druga to wykaz łacińskich rękopisów średniowiecznych z przedwojennego zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Narodowej. W części trzeciej zawarłem
wypisy źródłowe – przede wszystkim z notatek Marii Hornowskiej, dotyczące zarówno pojedynczych rękopisów, jak i całych księgozbiorów – oraz indeksy.
Niniejszy tom składa się z dwóch części, które są niczym dwa lustra umieszczone naprzeciw siebie. W części pierwszej znajduje się charakterystyka zasadniczych członów zasobu rękopiśmiennego przedwojennej BN oraz historia zbioru
od XVIII do XX w. Część druga to przedstawienie kolekcji łacińskich rękopisów
średniowiecznych – zbioru ustalonego na podstawie opracowań scharakteryzowanych w części pierwszej. Podstawą do odtworzenia tego księgozbioru są oczywiście opracowania, przy czym największą wartość źródłową przedstawiają, uznane
do niedawna za zniszczone, materiały rękopiśmienne Marii Hornowskiej, która na
podstawie autopsji opisała niemal 700 kodeksów średniowiecznych. W wielu in111

Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 317.

112 Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich, przygot. do druku B. H
, Wrocław
1955; Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae
asservantur, t. 1, Wratislaviae i in. 1980, s. XXI–XXXI (dalej cyt. Catalogus BJ).
113

Zakres i cele kodykologii jako dyscypliny badawczej przedstawił Edward Potkowski – zob. E. P , Problemy kodykologii, s. 195–207 (tamże literatura).
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nych pracach rękopiśmiennych i publikacjach drukowanych udało mi się odnaleźć
ponad drugie tyle opisów, co po dołączeniu ponadto rękopisów Biblioteki Wilanowskiej daje łącznie liczbę 1445 łacińskich rękopisów średniowiecznych.
Tylko połowa z tej grupy to rękopisy, które na podstawie różnych cech można zaklasyfikować do konkretnego księgozbioru. Tym samym analiza zbiorów
średniowiecznych zostaje zawężona do obszarów, z których pochodziły książki
– w przybliżeniu były to dziewiętnastowieczne granice Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Polskiego. Były to księgozbiory z obszaru północnej Małopolski, głównie z klasztorów benedyktyńskich i cysterskich. Nie będzie to jednak praca poświęcona analizie tematycznej konkretnych księgozbiorów. Skoncentrowałem się raczej
na przedstawieniu ludzi tworzących książki i użytkujących je. Ponadto starałem się
określić sposoby pozyskiwania książek.
Trudno na tej podstawie pokusić się o ogólniejsze stwierdzenia na temat funkcjonowania księgozbiorów w późnośredniowiecznej Polsce. Ostrożność w wyciąganiu
wniosków ogólniejszych nakazywała Barbara Bieńkowska w odniesieniu do badań
księgozbiorów historycznych: nigdy bowiem nie mamy pewności, czy dysponujemy materiałem pełnym, a nawet reprezentatywnym, oraz nie znamy ścisłych relacji
między zbiorami a ich twórcami i użytkownikami, ani stopnia ich przeciętności bądź
indywidualności114.
Jednak analiza informacji o księgozbiorach średniowiecznych reprezentowanych w przedwojennym zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Narodowej pozwala na sformułowanie kilku wniosków ogólnych. Przede wszystkim informacje te
umożliwią stwierdzenie prawdziwości tezy o kryzysie monastycyzmu polskiego
w późnym średniowieczu, przynajmniej na podstawie wielkości i kształtu księgozbiorów klasztornych. Drugą zasadniczą kwestią jest sposób pozyskiwania książek
przez różne instytucje kościelne. Jak się wydaje, w późnym średniowieczu istniała
sieć wzajemnych kontaktów między ludźmi z różnych środowisk – duchowieństwa
świeckiego i zakonnego, świeckich, których łączył fakt zdobycia wykształcenia
uniwersyteckiego lub tylko otarcia się o uniwersytet. Intensywność i różnorodność
tych kontaktów jest zadziwiająca.
Czy praca ta ma charakter ostateczny? Do 2012 r. odpowiedź wydawała się twierdząca, jednak odnalezienie rękopisu z przedwojennego zbioru BN, uznawanego
przez blisko 70 lat za zniszczony w 1944 r., dało nową nadzieję.
Praca nie jest wszelako syntezą dziejów księgozbiorów w średniowiecznej Polsce.
Taki zarys będzie możliwy dopiero po odnalezieniu wszystkich zachowanych rękopisów i inkunabułów konkretnej proweniencji oraz informacji o egzemplarzach niezachowanych. Ustalenie kwestii związanych z powstaniem i użytkowaniem książek
w tych księgozbiorach umożliwi przeprowadzenie dalszych, szczegółowych badań
114 Zob. B. B
, Kilka uwag i propozycji w sprawie badań księgozbiorów historycznych, „Studia
o Książce”, 18, 1986, s. 8.
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nad transmisją tekstów i książek, a w konsekwencji nad transmisją idei w polskim
średniowieczu, koniecznie z uwzględnieniem badań komparatystycznych. Dopiero
wówczas stworzenie takiej syntezy stanie się możliwe.
Niniejsza książka jest przede wszystkim częściową – bo ograniczoną wyłącznie
do rękopisów łacińskich – próbą uchwycenia obrazu przeszłości dawnej i zupełnie
niedawnej; przybliżenia „raju utraconego” dla wszystkich, którzy zajmują się rękopisami średniowiecznymi, a zarazem złożenia hołdu tym, którzy w przeszłości zdecydowali się zapisać swoje spostrzeżenia na temat kodeksów. Praca tych osób nad
rękopisami – żmudna i niedoceniona, a jednocześnie pasjonująca – to w wielu wypadkach jedyne świadectwo i zapis wiedzy o dawnej twórczości.
Wstęp ten zakończyć można kolofonem zaczerpniętym z opisu jednego ze zniszczonych rękopisów – notką kopisty, która trafnie oddaje nasze możliwości poznania
zbiorów zniszczonych: Explicit liber de conflictu viciorum et virtutum per manus
nescio cuius sub anno domini nescio quoto scriptus est nescio ubi et finitus est nescio quando sit laus et gloria Cristo. Amen115.

115
58.

Zob. rękopis Lat.F.ch.I.40. Kolofon przytoczył J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 57–

Część 1
Dzieje kolekcji i stan opracowania

Dzieje kolekcji średniowiecznych rękopisów łacińskich przedwojennej Biblioteki Narodowej (dalej też: BN) i jej opracowanie można podzielić chronologicznie na
kilka odrębnych okresów, od zbiorów rękopiśmiennych powstałych w XVIII i na
początku XIX w. do podejmowanych w XXI w. badań1.
Pierwszy okres, umownie określony jako warszawski, to czas gromadzenia księgozbiorów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Królestwie Polskim – do 1832 r.
Przedmiotem analizy będą zbiory rękopiśmienne Biblioteki Załuskich, biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego, biblioteki puławskiej Czartoryskich, biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie
Warszawskim. Datę końcową wyznacza wywiezienie zbiorów tych bibliotek do Rosji
(oprócz Biblioteki Załuskich, która została skonfiskowana już w 1794 r.) i ostatecznie
złożenie ich w petersburskiej Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Drugi okres to czas pobytu rękopisów w Petersburgu, gdzie od połowy XIX w. stały się przedmiotem badań
badaczy z różnych krajów, głównie Polaków. Okres trzeci obejmuje dwudziestowieczne losy rękopisów, które rewindykowane z Rosji w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., złożone zostały ostatecznie w powstałej formalnie w 1928 r. Bibliotece
Narodowej. W tym też czasie trafiły tam również rękopisy z innych bibliotek i zbiorów
prywatnych, w tym Biblioteki Wilanowskiej, w której znajdowały się także rękopisy średniowieczne. Cezurę chronologiczną wyznacza październik 1944 r., kiedy to
niemieckie oddziały podpaliły zbiory specjalne, znajdujące się w Bibliotece Krasińskich na Okólniku. Czas powojenny to przede wszystkim przywoływanie rękopisów
z pamięci i podejmowane próby oszacowania wielkości oraz charakteru zniszczonego księgozbioru. Oprócz dziejów samych księgozbiorów ważne jest określenie stanu
wiedzy o rękopisach, przede wszystkim średniowiecznych. Konieczne jest ustalenie
zarówno kręgu osób pracujących z rękopisami (bibliotekarzy, uczonych), jak i opracowań na temat księgozbiorów średniowiecznych lub choćby pojedynczych kodeksów.
Jak postaram się wykazać, pomimo licznych prób podejmowanych w ciągu dwóch stuleci wiedza na temat łacińskich rękopisów średniowiecznych, które znalazły się przed
wojną w Bibliotece Narodowej, nadal ma charakter fragmentaryczny.
1 Traktując o rękopisach przedwojennej Biblioteki Narodowej, posługuję się sygnaturami nadanymi w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu i używanymi w bibliotece warszawskiej przed wojną.
Wbrew powszechnemu zwyczajowi cytowania tych sygnatur, w wypadku rękopisów papierowych dodaję
w sygnaturze adnotację „ch.” w celu uniknięcia pomyłek, do których dochodziło często w XIX w.

1. Pierwszy okres warszawski (XVIII w. – 1832)
1.1. Rękopisy Biblioteki Załuskich
Pierwszym chronologicznie, a zarazem głównym zbiorem rękopiśmiennym
w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej były rękopisy Biblioteki Załuskich. Dzieje tej instytucji, jej organizację oraz kontekst historyczno-kulturalny
przedstawiano już wielokrotnie, zatem przypomnieć warto jedynie najważniejsze
fakty1.
Istnienie pierwszej polskiej biblioteki publicznej, formalnie otwartej w 1747 r.,
związane jest z działalnością dwóch braci, Andrzeja Stanisława (1695–1758) i Józefa Andrzeja (1702–1774) Załuskich. Obaj zrobili karierę duchowną: starszy z braci, Andrzej Stanisław, był biskupem płockim (od 1723 r.), następnie kanclerzem
wielkim koronnym i biskupem łuckim (od 1736 r.), potem biskupem chełmińskim
i wreszcie biskupem krakowskim (od 1746 r.); natomiast młodszy, Józef Andrzej,
był referendarzem wielkim koronnym (od 1728 r.), a od 1758 r. biskupem kijowskim. Podstawę ekonomiczną biblioteki stanowiły więc dość duże dochody osiągane z biskupstw; ponadto Józef Andrzej czerpał zyski z przyznanego mu za zasługi
oddane Stanisławowi Leszczyńskiemu francuskiego opactwa Fontenay (od 1736 r.),
lotaryńskiego opactwa Villers-Bettnach (1737 r.) i probostwa Saint-Diez (obecnie
Saint-Dié-des-Vosges) (1740–1742) oraz z funkcji wielkiego jałmużnika (1736–
1 Zob. przede wszystkim liczne prace Jana Kozłowskiego, m.in. J. K
, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 137), Wrocław 1986; I
, Źródła do rekonstrukcji
Biblioteki Załuskich, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 15, 1993,
s. 27–42; I
, Biblioteka Załuskich w dwunastu odsłonach, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 33–34, 2001,
s. 17–56; T. Z
, Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana (Fakty z dziejów), „Rocznik Biblioteki
Narodowej”, 27–28, 1991–1992, s. 45–62; Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria 2, t. 2; Pamiątki
dziejów Biblioteki Załuskich, oprac. J. P
, B. S
, Warszawa 1997; Corona urbis et orbis. Biblioteka
Załuskich. Wystawa w 250. rocznicę otwarcia Biblioteki Załuskich w Warszawie, oprac. H. T
-K
, Warszawa 1998; M. D. M
, Biblioteka Zaluskih i Rossijskaâ nacional’naâ biblioteka, Sankt-Peterburg 2001; D. D
(red.), Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło. Zbiór studiów, Warszawa 2011.
Ze starszych prac warto przytoczyć: I. B
, Biblioteka Załuskich w Warszawie, Warszawa 1912;
A. K
-G
, Bibljoteka Narodowa; M. Ł
, Z dziejów Biblioteki Rzeczypospolitej Załuskiej zwanej w latach 1785–1794, Warszawa 1935; P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę
z Z.S.R.R. na podstawie Traktatu Ryskiego i ich dotychczasowe opracowania, Kraków 1937.
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1743), ponadto był proboszczem warszawskim (od 1738 r.) i opatem wąchockim
(od 1752 r.).
Podwaliny księgozbioru stanowiły zbiory odziedziczone po stryjach: biskupie
warmińskim i kanclerzu wielkim koronnym Andrzeju Chryzostomie (zm. 1711),
biskupie płockim Ludwiku Bartłomieju (zm. 1721) oraz sufraganie płockim Marcinie (zm. 1709). Do tych księgozbiorów dołączone zostały zbiory biblioteki żółkiewskiej Sobieskich oraz kolekcja trzeciego brata, Marcina Załuskiego, sufragana
płockiego.
Największe zasługi kolekcjonerskie miał niewątpliwie Józef Andrzej Załuski,
który był genialnym bibliomanem, nie tylko gromadzącym książki, ale również je
czytającym.
Podczas licznych podróży (studia w Paryżu i Rzymie: 1716–1718, Paryż 1720–
1723, Rzym 1733–1736; pobyt w Lotaryngii i we Francji w latach 1737–1742,
podróże do Anglii i Holandii w 1741 r., Francji w latach 1755–1758) młodszy
z Załuskich zbierał nieustannie książki i rękopisy2. Ponadto miał swoich agentów
w większych miastach Europy, m.in. w Paryżu, Londynie, Amsterdamie, Brukseli, Szczecinie, Lipsku, Dreźnie, Gdańsku, Królewcu, we Wrocławiu, w Wilnie czy
Krakowie. Ślady tych podróży, jak też lotaryńskiego okresu działalności Józefa Załuskiego, widoczne są w dostępnych nam informacjach, zawartych w gromadzonych przez niego rękopisach średniowiecznych.
Także w kraju Józef Andrzej wykorzystywał zarówno swoją, jak i brata pozycję społeczną oraz imał się wszelkich sposobów, aby zdobyć upragnioną książkę.
Kilkadziesiąt lat później Joachim Lelewel pisał: W gorliwości swojej nie strudzony Załuski nawiedzał domy prywatne, biblioteki klasztorne, przetrząsał ich volumina drukowane lub rękopiśmienne i bardzo rozmaitą drogą do swojich zbiorów
pozyskiwał. Tajemnie podchwycił, wydarł, kupił, uwiódł nieświadomych, mieniał
się z niemi, dość, że swego dopiął i do swego zbioru ściągnął historyczne i najrzadsze rękopisma, rękopisma starożytnych pisarzy, lub czymkolwiek ważniejsze
pierwotnych druków egzemplarze, i krajowych drukarni dzieła, których już jedyne
pozostawały egzemplarze. Albo corvo rariores, w języku polskim fenixy, gromadziły
się pod dachy Załuskich. Takie biblioteki zbierania oczywiście niemały uszczerbek
bibliotekom klasztornym czyniły3.
Aby zdobyć książki i rękopisy, Załuscy korzystali także z usług agentów i księgarzy z różnych krajów Europy Zachodniej, od Wielkiej Brytanii (Londyn), poprzez Francję i Niemcy, po Włochy (Rzym), bywali na targach książki w Lipsku
2 Zob. M. M
, Księgozbiór Józefa Załuskiego w Lotaryngii i jego droga do Polski, „Rocznik
Biblioteki Narodowej”, 2, 1966, s. 338–361. St. Turowski szacował owoce tych podróży na 300 tys. druków
i kilka tysięcy rękopisów – zob. Dokumenty dotyczące akcji Delegacyj polskich w Komisjach Mieszanych
Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie, z. 8: Rewindykacja zbiorów polskich z Rosyjskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu i innych bibljotek Rosji i Ukrainy. Cz. 1–2, 18 XI 1921–1 V 1923, Warszawa 1923, s. 146.
3

J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 110.
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i we Frankfurcie nad Menem, uczestniczyli w licytacjach, wreszcie pożyczali
książki bez zamiaru oddania4. Przykładem stosowanych metod zdobywania książek może być pozyskanie przez J. A. Załuskiego znacznej ich liczby z księgozbioru Uniwersytetu Krakowskiego w 1772 r. Wzburzeni tym faktem akademicy krakowscy rozpoczęli w swoim gronie debatę na temat odzyskania książek, po czym
ostatecznie zdecydowano się odłożyć te starania na bardziej odpowiednie czasy (in
ejusmodi negotio faciendam diligentiam pacatiori tempore placuit Universitati)5.
Swoje „łupy”, razem z księgozbiorem lunewilskim, który dotarł do Warszawy
w 1749 r., Załuski gromadził w kupionym 14 lat wcześniej przez brata Andrzeja
Stanisława Załuskiego pałacu Daniłowiczowskim w Warszawie. Tam też połączone
zbiory obu braci udostępnione zostały do użytku publicznego w 1747 r. Pieczę nad
zbiorami miał sprawować prefekt, którym w pierwszym okresie działalności biblioteki został Jan Daniel Janocki.
W 1761 r. J. A. Załuski przekazał zarządzanie biblioteką jezuitom, zresztą wbrew
testamentowi brata, zmarłego w 1758 r. Po śmierci Józefa Andrzeja w styczniu
1774 r. i dokonanej w tym samym roku kasacie zakonu zarząd przejęła nowo powstała Komisja Edukacji Narodowej (1774 r.). Księgozbiór był stale powiększany,
m.in. włączone zostały do niego biblioteki pojezuickie, a od 1778 r. wprowadzony został konstytucją sejmową egzemplarz obowiązkowy. Pomimo tych zabiegów
biblioteka podupadała i aby temu zapobiec, w 1794 r. dokonano gruntownego
odnowienia budynku, a także ułożono książki według nowego porządku. Podjęte
reformy (m.in. katalogowanie zbiorów przez ks. Onufrego Kopczyńskiego) zostały rychło przerwane – już 21 listopada 1794 r., dzień po otrzymaniu wiadomości
o zwycięstwie Rosjan i kapitulacji Warszawy, caryca Katarzyna II wydała reskrypt
z nakazem przewiezienia do Petersburga ksiąg Metryk: Koronnej i Litewskiej oraz
biblioteki Rzeczypospolitej6.
Reskrypt Katarzyny wykonano na przełomie 1794 i 1795 r. Transport, trwający
ok. 60 dni, odbył się w dwóch partiach. Już w jego trakcie wiele książek zostało
zniszczonych lub uszkodzonych wskutek złego przygotowania paczek, jakaś część
została również sprzedana lub skradziona7. Prawdopodobnie jeszcze w Warszawie,
4 O różnych sposobach pozyskiwania książek przez Załuskich zob. J. K

, Szkice o dziejach, s. 21–40.

5 Zob. J. M
, Wiadomość o rękopismach historyi Długosza jego Banderia Prutenorum tudzież
Insignia seu Clenodia Regni Poloniae, Kraków 1851, s. 25, za nim L. Ł
, Katalog biskupów, prałatów
i kanoników krakowskich, t. 1, Kraków 1852, s. CXXVIII, zob. również W. T
, Komisja Edukacyjna
i Uniwersytet Jagielloński, Warszawa 1924, s. 22.
6

Zob. T. Z

, Biblioteka Rzeczypospolitej, s. 51–52.

7 Aleksiej Olenin pisał: Ce transport s’etant fait par terre et par des chemins que l’arriere saison avait
presque rendu impraticables, plusieurs caisses souffrirent beaucoup des intempéries de l’air, d’autres furent
brisées ou endommagées et les livres qu’elles contenaient gatés, égarés ou depareillés; on a cependant beaucoup exagéré cette perte, qui n’a pas été si considérable qu’on la dit – zob. A. O
, Essai sur un nouvel
ordre bibliographique pour la Bibliothèque Impériale Publique de St. Petersbourg, Petersbourg 1809, s. 5.
Zob. też I. B
, Biblioteka Załuskich, s. 60–63.
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a z pewnością w czasie transportu dochodziło do stopniowego uszczuplania księgozbioru, np. w Grodnie, według Joachima Lelewela, zbywano książki korcami8.
Mniej więcej w tym też czasie lub wkrótce po złożeniu książek w Petersburgu drobną część księgozbioru zdobył Tadeusz Czacki9.
Wielkość księgozbioru Biblioteki Załuskich jest od dawna przedmiotem dyskusji i jest podawana jedynie szacunkowo. Zasadniczo wyróżnić można informacje sprzed wywiezienia zbiorów oraz dane pochodzące już z Petersburga.
W sierpniu 1747 r., a więc w chwili oddania biblioteki do użytku publicznego,
księgozbiór liczył ponad 180 tys. druków oraz ok. 10 tys. rękopisów, liczne
mapy, atlasy i sztychy10. Szacuje się, że pod koniec istnienia Biblioteki Załuskich księgozbiór obejmował od 200 do 400 tys. woluminów, choć podawana
jest również liczba około pół miliona11. Badacz dziejów Biblioteki Załuskich
Jan Kozłowski pisał o liczbie 400 tys. druków oraz 18 tys. rękopisów, przy
czym ostatnia liczba miała być podana przez samego Załuskiego. Podkreślił
jednak, że znaczna część księgozbioru uległa stosunkowo szybko zniszczeniu
lub rozproszeniu12.
Wydawałoby się, że dokładniejsze dane o wielkości znaleźć można w sprawozdaniach bibliotekarzy rosyjskich, jednak również w tym wypadku podawane liczby są rozbieżne. Po przewiezieniu do Petersburga księgozbiór złożony w pawilonach ogrodowych pałacu cesarskiego Aniczków liczyć miał 262 640 woluminów
oraz 24 573 ryciny (estampes)13. Według notatek bibliotekarza rosyjskiego Michaiła Antonowskiego, który otwierał skrzynie z książkami przywiezionymi z Polski,
znajdowało się tam: 80 716 książek łacińskich, 58 938 francuskich, 37 160 niemieckich, 11 823 włoskich, 6290 greckich, 4368 angielskich, 4051 polskich, 2583
holenderskich, 1092 hiszpańskich, 58 portugalskich, 40 żydowskich, 20 arabskich,
po 16 egzemplarzy estońskich, węgierskich i litewskich, po 15 woluminów czeskich, szwedzkich i słowiańskich, po 10 duńskich i ormiańskich, po 5 woluminów
8 Zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 141: Na miejscu zaraz w Warszawie, osoby łatwiej
do biblioteki przysunąć się mogące, nie zaniechały podchwycić wielu bardzo szacownych rzeczy. Gdy księgi
poszły w drogę, różne z pakami przypadki zaszły: niektóre porozbijane, z wielu powyciągane wolumina, defektowały dzieła. W Grodnie korcami zbywali księgi ci, co zachwycili jaką partją, a chociaż nabywców nie było,
dotąd nie trudno z rozproszonemi po kraju Załuskich biblioteki książkami spotykać się.
9
10

Jan Kozłowski podał liczbę 30 tys. tomów – zob. J. K
Zob. P. B

, Szkice o dziejach, s. 13.

, Biblioteka Publiczna Załuskch i jej twórcy, Warszawa 1959, s. 24.

11 Zob. P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 10 (tamże zestawienie źródeł osiemnastowiecznych). Liczbę pół miliona książek podał Karol Estreicher – zob. Bibliografia polska Karola
i Stanisława Estreicherów, t. 34, z. 1: Lit. Z-Załuski, Kraków 2000 [wyd. 1 – 1951], s. 241–242. L. Bazylow
pisał o zbiorze liczącym 400 tys. tomów i 20 tys. rękopisów – zob. L. B
, Polacy w Petersburgu,
Wrocław i in. 1984, s. 46.
12 Zob. J. K

, Szkice o dziejach, s. 7–8; P. B

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 11.

13 A. O
, Essai sur un nouvel ordre, s. 6. Tamże (s. 90–91, 99–100) znajduje się wyliczenie książek
z dwóch transportów według kryterium językowego – w pierwszym transporcie znajdowały się m.in. książki
łacińskie w liczbie 55 684, zaś w drugim – 31 032 tomy.
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rosyjskich i syryjskich, zaś po 2: serbskich, chaldejskich, perskich, chińskich, indyjskich i malabarskich. W czasie transportu zniszczono 1802 książki drukowane.
Rękopisów w różnych językach było 10 425, druków bibliograficznych i „bibliognostycznych” – 6905, drobnych druków w różnych językach, ważnych, rzadkich
i starych – w 163 538 zeszytach, herbariuszy – 16. W sumie stanowiło to 389 960
książek drukowanych i rękopiśmiennych. Ponadto naliczono 40 618 sztychów:
24 574 oprawnych w księgi oraz 16 044 – w 75 tekach14.
Podawane są jednakże inne liczby, np. Edward Kuntze, powołując się na ustalenia Aleksieja Olenina, stwierdził, że w latach 1808–1812 księgozbiór Biblioteki
Załuskich w Petersburgu liczył 238 663 woluminy druków, ok. 12 tys. rękopisów
oraz 25 574 ryciny15. W latach pięćdziesiątych XIX w. zbiory pochodzące z Biblioteki Załuskich, znajdujące się w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, szacowano
na 262 tys. książek drukowanych oraz 10 tys. rękopisów16. W 1805 r. kolekcja rękopisów Biblioteki Załuskich, licząca ok. 11 tys. woluminów, została wydzielona
ze zbioru głównego i połączona z księgozbiorem Piotra Dubrowskiego, tworząc
odrębny dział rękopisów, kierowany zresztą przez Dubrowskiego17. Prawdopodobnie liczba rękopisów znajdujących się w Bibliotece Załuskich w Warszawie była
większa i liczyła ponad 13 tys. woluminów. Pewna część zbioru zaginęła lub została
zniszczona w czasie transportu, ponadto już w Sankt Petersburgu przekazano część
książek do innych bibliotek18. Pewną orientację daje liczba rękopisów zwróconych
przez Rosję Radziecką w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. Z Biblioteki
Załuskich było tych rękopisów ok. 11 tys. jednostek.
Wśród licznych katalogów zbiorów Biblioteki Załuskich były również katalogi rękopisów, m.in. dwutomowy spis Abrahama Trotza z 1757 r., o którym wobec

14 Zob. [M. I. A
], Zapiski Mihaila Ivanoviča Antonovskago, [wyd. I. V. P
], „Russkij
Archiv”, 23, 1885, 2, s. 166–167, P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 12–13 – do opracowania Bańkowskiego wkradły się dwa błędy: w liczbie druków bibliograficznych – 6995 zamiast poprawnych 6905 oraz w liczbie tek sztychów – 76 zamiast poprawnie 75.
15 W rzeczywistości Kuntze wykorzystał dane zawarte w memorandum w sprawie zwrotu rękopisów i książek polskiego pochodzenia przygotowanym na potrzeby rewindykacji zbiorów z Petersburga przez Stefana
Rygla z 22 marca 1922 – zob. E. K
, Układy o zwrot Bibljoteki Załuskich (karta z dziejów odzyskania
z Rosji polskiego mienia kulturalnego), Lwów 1930, s. 14. Różnica w liczbie druków mogła wynikać z nieuwzględnienia przez Olenina pewnej grupy druków drobnych, zaś w wypadku sztychów nie ujęto tek.
16 Zob. Wegweiser der Kaiserlich Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, St. Petersburg 1860, s. 3. Liczba książek drukowanych w 1810 r. wynosiła 238 633 woluminy, jednak później dołączono wyodrębnione
wcześniej książki z kolegium medycznego oraz zawierające miedzioryty – ibidem.
17 A. O
, Essai sur un nouvel ordre, s. 13, 92, 102, gdzie wymienione reskrypty i ukazy z lutego 1805 r.
dotyczące działu rękopisów, w tym m.in. reskrypt ministra spraw zagranicznych, ks. Czartoryskiego o jednorazowym przyznaniu Dubrowskiemu sumy 15 tys. rubli.
18 Zob. O. N. B
, Powrót do życia. Międzynarodowy projekt rekonstrukcji rękopiśmiennej części
Biblioteki Załuskich. Biblioteka Załuskich w Petersburgu, [w:] The Inventory of Manuscripts from the Załuski
Library in the Imperial Public Library, oprac. E
, N. A. E
, współpr. K. K
, S. S
,
Warszawa 2013, s. 58.
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zniszczenia rękopisu w 1944 r. wiemy wyłącznie z literatury19. Głównym źródłem
informacji o rękopisach pozostają zatem drukowane wykazy, sporządzane przez
ówczesnego prefekta Biblioteki Jana Daniela Janockiego.
Pierwszy z katalogów to opublikowany w 1752 r. Specimen catalogi codicum
manuscriptorum Bibliothecae Zaluscianae, gdzie znajdują się opisy ok. 500 rękopisów20. Jest to oczywiście tylko mały fragment zbioru. Sam Józef Andrzej Załuski
pisał w 1768 r., że Specimen catalogi Janockiego to tylko cząstka, ja zaś mam różnych rękopismów na kilka tysięcy21.
W katalogu Janockiego opisy rękopisów uporządkowane zostały według języka (Latini, Gallici, Italici itd.) i formatu (folio, quarto, minores), a następnie według rodzaju materiału piśmiennego (pergamin, papier). Informacje o rękopisach
średniowiecznych znajdują się przede wszystkim w grupie rękopisów łacińskich.
Wśród 116 rękopisów rozmiaru folio znajduje się 29 kodeksów pergaminowych,
z jednym wyjątkiem (nr XXIX) średniowiecznych, i 87 papierowych, wśród nich
ok. 30–40 kodeksów średniowiecznych.W grupie kodeksów quarto wymieniono
103 rękopisy, w tym 36 pergaminowych, 66 papierowych oraz jeden (nr CCXXXIX)
mieszany, z czego ponad połowa to kodeksy średniowieczne. W grupie rękopisów
mniejszego formatu wyliczono 46 rękopisów: 21 pergaminowych, prawdopodobnie wszystkie powstałe w średniowieczu, oraz 25 papierowych, w tym 11 prawdopodobnie średniowiecznych22. W sumie uznać można, że w zbiorach Załuskich
uwzględnionych w katalogu Janockiego około 30% rękopisów stanowił zbiór średniowiecznych kodeksów łacińskich. Powstaje oczywiście pytanie, czy proporcje te
można odnieść do całości zbioru rękopisów. Odpowiedź będzie negatywna – Janocki prawdopodobnie wyliczył rękopisy, które uznał, z różnego powodu, za najcenniejsze, stąd nadreprezentatywność rękopisów średniowiecznych.
19 Sygn. Różn.F.ch.XVIII.59/I-II. Zob. P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 25–26. Część
tego katalogu, jak stwierdził Bańkowski, została opublikowana w Bibliographia Zalusciana z lat 1763–1766,
jednak nie udało mi się dotrzeć do tej publikacji – Manuscripta seu catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae J. A. Com. Załuski ... vel ab ipso vel ab aliis Załuskiis eius affinibus exaratorum et primo eius operata edita,
inedita ac praelo parata vel ad fecta scripta aut horum anonimorum quae ipse possident, [w:] J. D. J
, Bibliographia Zalusciana..., Berdyczów-Warszawa 1763–1766, s. 322–416 (gdzie wymienionych zostało 808 woluminów). Bibliographia Zalusciana wyszła w druku tylko w trzech egzemplarzach, z których dwa spłonęły
w 1944 r., zaś trzeci, niekompletny (liczący 42 strony), znajduje się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie
– zob. P. B
, Biblioteka Publiczna Załuskich, s. 42; J. K
, Szkice o dziejach, s. 12.
20 J. D. J
, Specimen catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Zaluscianae, Dresdae 1752.
Liczba 500 opisów nie odzwierciedla jednak liczby woluminów, m.in. wymienione zostały pod jednym
numerem dwa kodeksy pergaminowe zawierające De arte poetica Horacego (nr CCCCXXII); pod numerem XXV wspomniane zostały liczne inne brewiarze pergaminowe; zaś przynajmniej w jednym wypadku,
w drugiej połowie XVIII w. oprawiono razem dwa, wymienione w tym katalogu, rękopisy: nr CCXXXVII
i CCXXXVIII. Kodeks ten, posiadajacy oprawę Stanisława Augusta, zachował się i obecnie znajduje się
w Bibliotece Narodowej, pod sygn. BN BOZ 127.
21

Zob. wyżej, s. 29, przyp. 52.

22 Zob. J. D. J
, Specimen catalogi, s. 1–47: Codices Latini in folio (nr I–CXVI), s. 67–96: Codices
Latini in Quarto (nr CCXV–CCCXVII), s. 121–130: Codices Latini minores (nr CCCCVII–CCCCLI).
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Opis każdego z rękopisów ułożony został według określonego schematu. Po numerze następował tytuł kodeksu, zaczerpnięty z kodeksu bądź nadany przez Załuskiego. Następnie Janocki określał materiał pisarski, często dodając uwagi o jakości, po czym podawał datę powstania kodeksu. W wielu wypadkach opierał się na
ogólnym wrażeniu, datując na określony wiek, zaznaczał: ut puto (np. nr XXII),
niekiedy określał datę sformułowaniem kodeks starożytny, z różnym stopniowaniem (codex antiquus, manuscriptum perantiquum bądź antiquissimum), czasem
wypisywał datę zawartą w rękopisie. Zwracał również uwagę na pismo i dekorację,
jednak zasadniczo od strony estetycznej (np. pismo niezbyt staranne, ale dość czytelne, kodeks wielkimi literami pięknie wykonany). Wreszcie wynotowywał zawartość kodeksu oraz noty proweniencyjne.
Opisy te są wszak różnej jakości: czasami zdarza się, że pod jednym numerem
Janocki odnotował nieznaną nam liczbę rękopisów, bez bliższej charakterystyki.
W samych opisach znaleźć można również informacje o szczególnie cennych, zdaniem Janockiego, kodeksach. Nie są to jednak rękopisy najstarsze chronologicznie. Spośród najstarszych rękopisów, wymienionych przez Janockiego, odnotować
warto księgi liturgiczne, pisane złotymi literami majuskulnymi, na przykład kodeks formatu quarto, zawierający Dzieje Apostolskie, datowany na koniec X w.
(nr CCXXIII), psałterz bez daty powstania (nr CCXIX), czy większy pod względem
formatu brewiarz perantiquum (nr XXIV). Janocki odnotował również ewangeliarz
formatu quarto datowany na XI w., z pismem naśladującym uncjałę (litteris minoribus Romanis, formam uncialium imitantibus – nr CCXXI). Trudno wyodrębnić
konkretne kryterium, którym kierował się Janocki; przy ocenie rękopisu niemal
wszystkie określane były jako cenne albo z powodu pięknego charakteru pisma,
albo dekoracji. Na przykład przy okazji charakterystyki kodeksu pochodzącego
z biblioteki biskupa płockiego Erazma Ciołka, zawierającego dekretały Grzegorza IX z komentarzem, Janocki zwrócił uwagę na inicjały figuralne, zdobione złotem i srebrem, co uznał za „rzadsze od białego kruka” (quod corvis albis rarius
deprehendes)23.
Na dwa kodeksy warto zwrócić uwagę, gdyż Janocki zaliczył je do szczególnie
cennych.
Kodeksem, który Janocki uznał za jeden z najlepszych i najrzadszych (inter
optimos et rarissimos Bibliothecae Zaluscianae numerandus) i któremu poświęcił najbardziej szczegółowy opis w całym katalogu (s. 5–17), był rękopis o tytule zapisanym przez Załuskiego: Pontificalis Ordinis Liber (nr XXVI). Janocki nie
tylko przedstawił zawartość kodeksu, ale też scharakteryzował miniatury i przytoczył fragment tekstu odnoszący się do koronacji króla polskiego (Ordo ad regem
benedicendum consecrandum et coronandum). Ten stopień szczegółowości opisu
23 J. D. J
, Specimen catalogi, nr XLVII, s. 21. Kodeks ten zachował się, sygn. BN 3343 III t. 1–2 –
krótki opis rękopisu zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, s. 99.
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pozwala zidentyfikować rękopis jako Pontyfikał Erazma Ciołka, który zachował
się i znajduje się obecnie w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (sygn. 1212)24.
Drugi rękopis, zawierający kronikę Wincentego Kadłubka, Załuski otrzymał od
biskupa inflanckiego Augustyna Adama Wessela (nr CCLXXVI). Janocki odnotował w opisie notę, wpisaną do kodeksu przez J. A. Załuskiego, że jest to najrzadszy
i najcenniejszy okaz (cimelium hic habes bibliothecae nostrae rarissimum ac pretiosissimum), gdyż stanowi autograf Kadłubka. Kodeks ten, szczęśliwie zachowany
i znajdujący się obecnie w BN (sygn. 3376 II), w rzeczywistości został przepisany
w 1455 lub 1456 r. przez Jana z Cerekwicy i zawiera przekaz kroniki Kadłubka
z komentarzem Jana z Dąbrówki25.
Na podstawie opisów zawartych w Specimen catalogi można pokusić się o parę
wniosków. Przede wszystkim wymienione kodeksy średniowieczne reprezentowały
różne działy nauki: od teologii, poprzez prawo i historiografię, do tekstów literackich i medycznych.
Inną kwestią jest proweniencja rękopisów. Na podstawie tych informacji, które
przekazał nam Janocki, ogólnie można stwierdzić, że znaczna część rękopisów była
pochodzenia zachodnioeuropejskiego, choć nie stanowią one większej lub zamkniętej kolekcji, lecz pochodziły z różnych klasztorów i kościołów, głównie Flandrii
i północnej Francji. Wśród rękopisów proweniencji polskiej na uwagę zasługiwały
kodeksy krakowskie oraz płockie26.
W innej publikacji, z 1771 r., Janocki zamieścił wykaz 131 rękopisów odnoszących się do spraw polskich, głównie zbiorów dokumentów i tekstów historiograficznych27. W odróżnieniu od Specimen catalogi dodano numery inwentarzowe,
najniższe w grupie rękopisów in folio, najwyższe (nr 7019) w grupie rękopisów
teologicznych in quarto, co wskazuje na stopień opracowania zbioru rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich28.
Spośród rękopisów uwzględnionych w tym wykazie prawdopodobnie tylko 15
rękopisów pochodziło z okresu średniowiecza, w tym siedem przekazów Roczników Jana Długosza (nr XXXVII–XLIII, niektóre były odpisami nowożytnymi),
trzy egzemplarze kroniki Wincentego Kadłubka oraz pojedyncze kodeksy z tekstami średniowiecznymi29.
24 Zob. B. M
, Benedictionale et Pontificale Cracovienae Erasmi Vitelli (Pontyfikał Erazma Ciołka), [w:] Wawel 1000–2000. Wystawa jubileuszowa. Katalog, t. 1, Kraków 2000, s. 60–62 (tamże literatura).
25

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, s. 101 (tamże podstawowa literatura).

26 Bardziej szczegółowo omawiam proweniencję rękopisów z Biblioteki Załuskich w części drugiej tego
tomu, poświęconej charakterystyce kolekcji.
27 J. D. J
, Bibliothecae Zaluscianae codices mss. selectiores, de rebus Polonicis tractantes, [w:]
I
, Musarum sarmaticarum specimina nova, t. 1, Vratislaviae 1771, s. 82–116.
28

Zob. P. B

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 28.

29 Były to: Roczniki Jana Długosza (nr XXXVII–XLIII), kronika Wincentego Kadłubka (nr XXXIII–
XXXV), rękopis praw Pawła Kostki z Wojnicza z 1463 r. (nr XI), Chronika Polonorum et ducatuum Slesiae
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Oba te cząstkowe zestawienia rękopisów odzwierciedlają dwojaki charakter
kolekcji rękopiśmiennej Załuskich. W Specimen catalogi zamieszczono rękopisy
„rzadkie”, wyjątkowe pod względem estetyki wykonania lub treści, pochodzące
z wczesnego okresu kolekcjonerstwa J. A. Załuskiego, a więc pozyskane w pewnej
części z bibliotek zachodnich i przywiezione przed połową XVIII w. W drugim zestawieniu celowy dobór rękopisów świadczy o zainteresowaniu przeszłością narodu
i konsekwentną realizacją programu naukowego zakreślonego w Programma literarium z 1732 r.30 Te dwa człony są charakterystycznym rysem Biblioteki Załuskich
wynikającym z poglądów jej założycieli: z jednej strony bibliofilstwo czy wręcz
bibliomania, z drugiej świadome poszukiwania tekstów reprezentujących dorobek
kulturalny Polski.
Informacje o rękopisach średniowiecznych znajdują się również w różnego typu
źródłach archiwalnych (jak np. korespondencja) oraz drukowanych, bardzo często
są to jedno-, dwuzdaniowe wzmianki o rękopisie znajdującym się w Bibliotece.
Przykładem może być nota o trzech rękopisach w napisanej przez Józefa Andrzeja
Załuskiego w 1768 r. pracy pt. Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub o Polsce piszących31. Kodeksy te autor określał jako
trzy cenne klejnoty. Niejako przy okazji wierszowanej charakterystyki statutu litewskiego, którego cztery wydania znajdowały się w księgozbiorze, Załuski pochwalił
się, że posiada jeszcze jeden, choć pisany, rękopis ten wygrał od znanego drukarza i księgarza lipskiego Moritza Georga Weidmanna. Następnie przedstawił inne:
oryginalne pismo Kadłubka32 oraz stary, pergaminowy pontyfikał, pisany złotymi
literami ad usum krakowskiej Katedry. Ostatni kodeks, również opisany przez Janockiego w Specimen catalogi, pod numerem XXVI, zawierał także ordo coronandi
królów polskich33. Załuski podkreślił: Te trzy klejnoty mojej publicznej księgarni
ceny żadnej nie mają, podsumowując: quod rarum, hoc carum; dopieroż quod unicum, non habet pretium34.
Program poszukiwania rękopisów oraz wydawania źródeł z rękopisów sformułował Józef Andrzej Załuski w latach dwudziestych XVIII w. Podejmował on wiele
(nr XXXVI), Żywot św. Kingi Jana Długosza (nr XLIV), autograf Filipa Kallimacha (nr XLV), pontyfikał
(przed 1505 r.) (nr XLVI).
30 Zob. T. B
, «Programma litterarium» Józefa Andrzeja Załuskiego, „Z Badań nad Polskimi
Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 2, 1976, s. 9–34.
31

Zob. J. A. Z

, Biblioteka historyków, s. 112–113.

32 W innym miejscu Załuski pisał o rękopisach kroniki Kadłubka: Jest Chronika niby też dwojaka, odmienna. Jednej mam rękopismo dwojakie, a druga jest samże oryginał: stanie za relikwją. Mam jej apograf, także
gockim charakterem. I ta poszła do druku – zob. J. A. Z
, Biblioteka historyków, s. 19. W Bibliotece
znajdował się ponadto m.in. egzemplarz kontynuacji kroniki Kadłubka oraz trzy egzemplarze Roczników
Jana Długosza, a Załuski stwierdził, że widział co najmniej 12 przekazów rękopiśmiennych tekstu Długosza
– zob. ibidem, s. 20–21.
33

Czyli wspomniany wyżej pontyfikał Erazma Ciołka.

34

Zob. J. A. Z

, Biblioteka historyków, s. 113.

58

Dzieje kolekcji i stan opracowania

inicjatyw o charakterze bibliograficznym i edytorskim, starał się również zachęcać uczonych i księgarzy do wydawania źródeł historycznych na podstawie posiadanych przez niego rękopisów35. Już w Programma literarium z 1732 r. Załuski
wzywał do przesyłania tekstów drukowanych i rękopisów poświęconych historii
Polski36. Zamierzał również wydać – oprócz zbiorów dokumentów – słowniki historyczne: autorów polskich i piszących o Polsce, a także, co ważne, spis rękopisów
znajdujących się w bibliotekach polskich (Mantissa Bibliothecae Polono-Litterariae, seu Elenchus vniversalis Codicum Manuscriptorum, in quibusvis Poloniae,
et adjacentium, ac Sceptro Serenissimi Regis Augusti II, parentium Provinciarum;
Basilicis, Caenobijs, Vrbiumque ac privatorum hominum Bibliothecis adhuc latentium)37. W Programma literarium znalazł się również wykaz historyków polskich,
m.in. Galla Anonima, Boguchwała (Baszka), Wincentego Kadłubka czy archidiakona gnieźnieńskiego Jana (z Czarnkowa). Załuski apelował do właścicieli i uczonych o badanie dawnych rękopisów z tekstami historycznymi, a w wypadku nieczytelnych y Gotyckich charakterów niewiadomością prosił o przesłanie książek do
niego38. W dodatkach do Programma litterarium znalazły się różnego typu wykazy
i zestawienia39, jak m.in. korpus tekstów niewydanych o rzeczach polskich, gdzie
wymienione zostały dzieła średniowieczne, np. żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich oraz biskupów krakowskich autorstwa Jana Długosza, kronika bernardynów
Jana z Komorowa oraz rękopisy biblioteki Załuskiego z tekstami historiograficznymi w języku polskim, związanymi z historią Polski40. W części tej zamieszczony
został również spis tych tekstów, głównie nowożytnych, ale wykaz otwiera najstarsza zdaniem Załuskiego kronika autorstwa Nakorsa Warmisza, piszącego w czasach
księcia polskiego Wizimira, doprowadzona do roku 700, a przełożona na łacinę do35 Zob. P. B
-P
, Inicjatywy wydawnicze Załuskich, [w:] D. D
(red.), Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło. Zbiór studiów, Warszawa 2011, s. 176–228. O wydaniu Volumina legum zob. S. G , Józef Andrzej Załuski, Stanisław Konarski i «Volumina legum», [w:] D. D
(red.), Bracia Załuscy. Ich epoka i dzieło. Zbiór studiów, Warszawa 2011, s. 163–175.
36 Korzystałem z wydania bibliofilskiego, przygotowanego przez P. Buchwald-Pelcową: J. A. Z
,
Programma literarium ad bibliophilos, Warszawa 1972, tłumaczenia polskiego w: Pamiątki dziejów, s. 23–33,
oraz z dodatków zamieszczonych w łacińskim tekście Programma: J. A. Z
, Programma litterarium ...
ex Polonico in Latinum sermonem translatum..., oprac. G. P. S
, Dantisci 1743 (dalej jako J. A. Z
, Programma litterarium. Dodatek).
37

J. A. Z

, Programma litterarium. Dodatek, s. 5.

38

J. A. Z

, Programma literarium, s. 25.

39 J. A. Z
, Programma litterarium. Dodatek: Lit. A. Sylloge autorum qui de vita et scriptis eruditorum cujuscunque nationis, regni, provinciae vel civitatis ex professo quovis idiomate scripserunt, s. 13–18;
Lit. B. Corpus scriptorum rerum Polonicarum ineditorum, Latino idiomate, s. 19–42; Lit. C. Conspectus historiae ecclesiasticae Poloniae sub titulo Poloniae orthodoxae dante Deo, evulgandae, s. 43–50; Lit. D. Specimen catalogi Bibliothecae Josephi Zaluski R.R. etc. sistens ordine alphabetico praecipuos cuiusvis facultatis
et argumenti libros, a personis vel secularibus, vel ecclesiastico-secularibus, praecise Polonis (paucis exoticis
intermixtis) tum et personis sequioris sexus ab anno seculari 1700 usque ad a. 1731..., s. 50–72.
40 Zob. interesujące uwagi Pauliny Buchwald-Pelcowej dotyczące dodatku B – P. B
Inicjatywy wydawnicze Załuskich, s. 192–193.
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piero w 1574 r.41 To ewidentne fałszerstwo historyczne szybko zostało zdemaskowane, a piszący w początkach XIX w. Feliks Bentkowski stwierdzał z przekąsem:
dziwić się tylko trzeba, że tę ciarlataneryą uczoną mąż w literaturze tak świadomy
[Załuski], mógł brać za prawdę42. W tej części dodatku do Programma litterarium
znajduje się również wykaz 58 autorów, znanych Załuskiemu wyłącznie z literatury.
Spis ten miał służyć ewentualnym poszukiwaniom w bibliotekach. Spośród tych autorów wymienieni zostali: za Szymonem Starowolskim – Gall Anonim (Chronicon
Poloniae – nr 1) i Stanisław ze Skarbimierza, którego tekst Sermones de Dominicis
atque diebus Festis znajdował się w rękopisie biblioteki kanoników regularnych
w Kłobucku (nr 41). Bez podania źródła Załuski wymienił również Marcina Polaka
(jako: Strepa vel Strempa alias Strzempski, notus sub nomine Martini Poloni – nr
46), Mateusza z Krakowa (nr 58) oraz Pawła Włodkowica De bello Cruciferorum
in Prussia contra infideles (w erracie). Świadczy to o szeroko zakrojonym, na miarę ówczesnych możliwości, programie poszukiwania zarówno tekstów historycznych (kronik średniowiecznych), jak i innych tekstów, autorstwa Polaków. Piotr
Bańkowski stwierdził, że Józef Andrzej jako pierwszy odkrył prawdziwą wartość
rękopisów i uratował od zagłady liczne dzieła. Bańkowski podkreślił, że większość
polskich średniowiecznych kronik łacińskich i zabytków mowy polskiej znalazła
się w Bibliotece Załuskich43. Co ważne, zauważyć trzeba, że każdy rękopis przeglądał sam J. A. Załuski, który miał zwyczaj odnotowywania autora i tytułu dzieła na
pierwszej stronie kodeksu, ewentualnie z zaznaczeniem stopnia rzadkości (signum
raritatis – charakterystyczny „rombik”)44. Pewną część rękopisów Załuski przeczy41

Zob. J. A. Z

, Programma litterarium. Dodatek, s. 27.

42 F. B
, Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych, t. 1, Warszawa-Wilno 1814, s. 30. Później Łukasz Gołębiowski pisał, że kronika ta: przez różnych osób ręce przechodząc, dostała się do Załuskiego, który ią za skarb poczytywał; my dziś lichąbyśmy uznali ramotą podstępnie
rzuconą – zob. Ł. G
, O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach, Warszawa 1826,
s. 212. Z kolei August Bielowski w 1850 r. pisał, na przykładzie kroniki Nakorsa, że Załuski mimo swoich
rozległych wiadomości był łatwowierny – zob. A. B
, Wstęp krytyczny, s. 128. Jarosław Kurkowski
słusznie zwrócił uwagę, że sam Załuski uważał Nakorsa Warmisza za postać bajeczną – zob. J. K
,
Dyskusja J. A. Jabłonowskiego z J. A. Załuskim o wartości i zadaniach polskiej historiografii, „Analecta.
Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 1, 1999, s. 16, przyp. 5, oraz s. 54. Niemniej Janocki zamieścił hasło
poświęcone Nakorsowi zarówno w Specimen catalogi (wśród rękopisów polskich, s. 60–61, nr CLXXVII),
, Ianociana, sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum maejak i w swoich Ianociana (J. D. J
cenatumque memoriae miscellae, t. 3, wyd. S. B. L
, Varsaviae 1819), s. 341–342, nr CLVIII. Nota bene
Tadeusz Czacki przytoczył jeszcze jedną opowieść o kronice pisanej na korze brzozowej, znalezionej przez
Zborowskiego w słupie za króla Henryka, i dodał: cały romans o znalezionej tej kronice wymyślił Jan Andrzej
Załuski, podobno dla doświadczenia, czyli taka baśń znaleść może wiarę – zob. T. C
, Rozbiór dziejów
Narodu Polskiego przez pierwszych dwóch pisarzów Marcina Galla i Wincentego Kadłubka, [w:] Dzieła Tadeusza Czackiego, wyd. E. R
, t. 3, Poznań 1845, s. 354.
43

P. B

, Biblioteka Publiczna Załuskich, s. 25.

44 Zob. ibidem, s. 26; H. J
, Z badań nad załuscianami w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 2, 1976, s. 35–77.
Często identyfikacje autorów i tytułów dokonane przez Załuskiego były mylne, zob. np. rękopis BN 3762 III,
zawierający utwory poetyckie Jeana Molineta, zidentyfikowane jako: Georgii Castellani Templum animae
nobilium, czyli Georges’a Chastellaina – zob. M. S
, Antologia poezji Jeana Molineta w kodeksie
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tał, co w wypadku kodeksów zapisanych różnego typu pismami średniowiecznymi
stanowiło nie lada wyzwanie. Janocki wielokrotnie przywoływał w swoich pracach
ustalenia Załuskiego, np. w wypadku kroniki Marcina Polaka zapisał, że Załuski
na początku kodeksu odnotował słusznie i roztropnie brak opowieści o papieżycy
Joannie45.
Innym badaczem, który badał rękopisy średniowieczne Biblioteki Załuskich, był
oczywiście prefekt biblioteki, czyli Jan Daniel Janocki. Poza wspomnianymi wyżej katalogami rękopisów, wymienić należy biograficzny wykaz autorów polskich
(Ianociana), przygotowany przez Janockiego, któremu jednak stan zdrowia i utrata
wzroku uniemożliwiły ukończenie tekstu46. W wypadku autorów średniowiecznych
Janocki podawał zarówno edycje drukowane, jak i przekazy rękopiśmienne, o ile
znajdowały się w zbiorach Biblioteki Załuskich, np. przy bernardynie Janie z Komorowa odnotował istnienie dwóch rękopisów – autografów tego autora: kroniki bernardyńskiej i zbioru kazań, cytując incipit pierwszego dzieła bezpośrednio
z kodeksu47. Uwzględnione zostały również teksty autorów anonimowych, związane z historią, jak np. żywot św. Kingi, przepisany w 1401 r., zawarty w rękopisie pergaminowym, odnowionym kosztem króla Stanisława Augusta48. Janocki
nie ograniczał się wyłącznie do zbiorów Biblioteki Załuskich, sięgał również do
rękopisów biblioteki katedralnej w Krakowie i różnych bibliotek klasztornych (np.
dominikanów krakowskich). Zawarte w Ianociana informacje o rękopisach średniowiecznych, zwłaszcza w kolejnych tomach, są często dość zdawkowe, ograniczone do podania formatu, materiału piśmiennego, niekiedy incipitu tekstu, podane
natomiast zostały numery inwentarzowe.
Wartość rękopisów Biblioteki Załuskich i ich znaczenie w obrębie dziedzictwa
historycznego doceniano nie tylko w gronie bezpośrednich współpracowników biBiblioteki Narodowej 3762 III, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7–8, 2013–2014,
s. 197–216.
45

Zob. J. D. J

, Specimen catalogi, nr III, s. 1.

46 Zob. J. D. J
, Ianociana. Już tom drugi został przygotowany właściwie przez pomocnika Janockiego Michała Antoniego Sztrela, który pisząc pod dyktando ociemniałego Janockiego, wykorzystał sporządzone
wcześniej opisy rękopisów. Odbiło się to na jakości tomu, którego treść jest zdecydowanie mniej szczegółowa
niż w tomie pierwszym.
47 Zob. ibidem, t. 1, s. 151–152: Asservat eadem Bibliotheca, inter libros calamo exaratos tractatum cronice fratrum minorum obseruancie. A tempore Constanciensis Concilii et specialiter de Prouincia Polonie.
Per fratrem Iohannem de Comorowo eiusdem Ordinis minimum collectum. Sermonesque de regula et condicionibus ordinis minorum. Per fratrem Iohannem de Comorowo eiusdem Ordinis minimum. Ad reuerendum
patrem fratrem Lucam de Rydzyna Ordinis minorum obseruancie vicarium Prouincie Polonie. Uterque codex,
ipsius auctoris manu, forma 4, eleganter admodum est conscriptus. Kodeks kroniki znalazł się następnie
w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie, sygn. 102 (18) – zob. Memoriale ordinis fratrum minorum
a Fr. Ioanne de Komorowo compilatum, wyd. X. L
, A. L
, [w:] Monumenta Poloniae Historica,
t. 5, Lwów 1888, s. 5 i nn.; F. P
, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ord. Krasińskich (Biblioteka Ordynacyi
Krasińskich, 23–29), Warszawa 1915, s. 92.
48 Zob. J. D. J
, Ianociana, t. 2, s. 66–67, nr XXXVI. Później kodeks ten znalazł się w zbiorach
Biblioteki Ordynacji Zamojskiej – obecnie BN BOZ 127.
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blioteki. Bezpośrednio po śmierci Załuskiego król Stanisław August Poniatowski
sfinansował oprawienie najcenniejszych zabytków z zakresu historiografii i prawa49. Na zainteresowanie rękopisami Biblioteki wskazuje również interesujący memoriał ostatniego prefekta Biblioteki, ks. Onufrego Kopczyńskiego, przedłożony
Komisji Edukacyjnej, datowany przez wydawcę na przełom 1787 i 1788 r. Kopczyński postulował w tym memoriale stworzenie jak najdoskonalszego katalogu
rękopisów, gdyż o nie pospolicie naybardziey się w bibliotece pytaią, a które w Bibliotece Załuskich są pod osobnym kluczem50.
Utrata zbiorów Biblioteki Załuskich stała się przedmiotem gorzkiej refleksji kolejnych pokoleń intelektualistów polskich. Badacze z XIX w., którzy zajmowali się
różnymi aspektami historii Polski, odwoływali się do prac Janockiego jako pejzażu
utraconego, Arkadii51.
Wywiezienie zbiorów było traumą, która będzie wpływać na decyzje dotyczące tworzenia kolejnych instytucji pretendujących do miana bibliotek narodowych.
Z tego też względu tak zacięta była polsko-rosyjska „walka o rękopisy” w trakcie
rokowań po wojnie 1920 r.

1.2. Rękopisy biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego
Po wywiezieniu zbiorów Biblioteki Załuskich jednym z ważniejszych stał
się księgozbiór porycki starosty nowogrodzkiego Tadeusza Czackiego, członka
Komisji Edukacji Narodowej, jednego ze współzałożycieli Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk52. Początkowo biblioteka mieściła się w pałacu Małachowskich przy ul. Senatorskiej w Warszawie, następnie w 1792 r. została przeniesiona do majątku żony Czackiego w Szczekocinach, zaś w 1795 r. znalazła się
w Porycku53.
W 1795 r. księgozbiór Czackiego liczył około 1000 książek i kilkadziesiąt rękopisów. Złożyły się na to prawdopodobnie księgozbiór porycki odziedziczony po
zmarłym w 1790 r. ojcu, jak też „łupy” wyniesione w latach 1791–1795 z niemal
49 Zob. A. K
-G
, Bibljoteka Narodowa, s. 17–18. Są to tzw. oprawy Stanisława Augusta.
Przykładem mogą być zachowane rękopisy średniowieczne z Biblioteki Załuskich, np. BN BOZ 127, zawierający żywoty św. Kingi i bł. Salomei czy BN 3005 III z przekazem Roczników Jana Długosza (tzw. Codex
regius).
50 Zob. K. B

, Przyczynek do historji Bibljoteki Załuskich, „Przegląd Biblioteczny”, 7, 1933, 2–3, s. 82.

51 Zob. np. M. W
, Historya literatury polskiej, t. 5, Kraków 1843, s. 86–87, 168; J. K
,
Polska czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w wieku XVI oraz Materyały do panowania Henryka
Walezyusza, tłum. S. B
, Warszawa 1852, s. 5; F. R
, Wiadomość historyczno-statystyczna
o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych, Kraków 1875, s. 87–93.
52

Zob. ostatnią biografię T. Czackiego – E. D

, Tadeusz Czacki (tamże starsza literatura).

53 [Ł. G
], Pamiętnik o życiu Łukasza Gołębiowskiego, wyd. S. G
s. 36–37, przyp.; E. D
, Tadeusz Czacki, s. 150 i nn.

, Warszawa 1852,
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wszystkich krakowskich bibliotek klasztornych: dominikanów, paulinów, reformatów, karmelitów i augustianów, kanoników regularnych od pokuty (marków), pijarów oraz bernardynów na Stradomiu54. Z biblioteki dominikanów Czacki zabrał
m.in. 12 rękopisów, z których być może część, o ile można sądzić z lakonicznych
opisów, to kodeksy średniowieczne55. W czasie swoich podróży nie ominął też biblioteki kapitulnej w Krakowie, jak też klasztoru benedyktynów świętokrzyskich.
Z ostatniego księgozbioru, nawiedzanego kilkakrotnie w latach 1792–1794, zabrał
m.in. kronikę Kadłubka i rękopisy zawierające kolekcję statutów: kodeks Macieja
z Pyzdr oraz prawdopodobnie kodeks Stanisława z Wojczyc56. Podróże w poszukiwaniu zdobyczy nie ustały po trzecim rozbiorze, jeszcze w 1801 i 1802 r. Czacki, w towarzystwie Łukasza Gołębiowskiego, podróżował po Warmii i Pomorzu
(Toruń, Gdańsk, Szczecin, Oliwa, Lidzbark Warmiński, Królewiec), Wielkopolsce
(Poznań) i Kujawach (Włocławek)57.
W ciągu kolejnych kilkunastu lat księgozbiór powiększył się kilkunastokrotnie
i liczył 1558 rękopisów, w których znajdowało się ponad 146 tys. tekstów, oraz
ok. 11 tys. książek drukowanych polskich (8508) i obcych (3–4 tys.)58.
Tadeusz Czacki podjął starania o przejęcie tzw. Tek Naruszewicza, które znajdowały się w archiwum królewskim Stanisława Augusta. Starania te zostały
uwieńczone sukcesem i na przełomie 1797 i 1798 r. zbiór rękopisów Naruszewicza znalazł się w jego posiadaniu59. Niezależnie od księgozbioru poryckiego
Czacki założył bibliotekę w gimnazjum wołyńskim w Krzemieńcu, do której kupił bibliotekę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (15 580 książek) oraz

54 Zob. E. D
, Tadeusz Czacki, s. 152–153. Na skalę rabunku w klasztorach krakowskich wskazuje
rewizja bibliotek z 1810 r., gdzie odnotowano, że Czacki zabierał książki własnoręcznie lub przez swoich
plenipotentów (Lindego) na potrzeby biblioteki nacyonalnej. Innym książkołapem grasującym w tych bibliotekach był Józef Maksymilian Ossoliński – zob. K. K
, Rewizja bibljotek klasztorów krakowskich
w roku 1810, „Przegląd Bibljoteczny”, 2, 1909, 3, s. 182–190.
55 Były to być może: Ms. de sapientia. Inc. Estis ... in laboribus meis, quibus desudavi, in 4, vol. 1 (nr 2);
Ms. Incipit: In nomine Domini amen. A. Domini Nativitati ejusdem 1376 Balchardi de Nolla, In fol., vol. 1
(nr 3); Ms. de medicina. Incipit: Susscitate, vol. 1 (nr 4); Ms. Exempla varia in 4. Incipit: Sapientiam illi fundi.
vol. 1 (nr 10); Ms. Tractatus de septem donis Spiritus S., in fol., vol. 1 (nr 11) – zob. R. Ś
, Biblioteka oo. dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 33, 1976, s. 305; J. A. K
,
Doskonały książkołap. Wizyta Tadeusza Czackiego w bibliotece dominikanów krakowskich, „Roczniki Biblioteczne”, 4, 1960, 1–2, s. 223–229.
56 Zob. M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, Warszawa-Wrocław 1992, s. 80–83; E. D
, Tadeusz Czacki, s. 154–155.
57 Zob. E. D
, Tadeusz Czacki, s. 205–209. Alojzy Osiński pisał o podróżach do Gdańska, Gniezna,
Poznania, Kalisza i Kujaw: w przeiazdach zwiedzał księgarnie zakonne i obywatelskie, czynił wyiątki i wyszukiwał troskliwie narodowe pamiątki – zob. A. O
, O życiu i pismach Tadeusza Czackiego, Krzemieniec
1816, s. 69.
58

Zob. [Ł. G

], Pamiętnik o życiu, s. 36–37.

59 Zob. P. B
, Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza, Warszawa 1958; Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim. Dokumenty, oprac. J. R
(Archiwum Literackie,
26), Wrocław i in. 1988; E. D
, Tadeusz Czacki, s. 184–190.
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gabinet numizmatyczny60. W 1824 r. biblioteka w Krzemieńcu liczyła ok. 31 tys.
książek, nie było jednak wśród nich rękopisów61.
W ręce Czackiego wpadły również książki z Biblioteki Załuskich. W późniejszej
literaturze pojawiają się, niczym nieudokumentowane, liczby 30 tys. tomów zdobytych przez niego62. Niewątpliwie Czacki dążył do pozyskania jak największej
części tych zbiorów, posługując się zresztą różnymi metodami.
W czasie dwukrotnego pobytu w 1797 r. w Petersburgu Tadeusz Czacki, który
przybył tam w celu wyjednania łask u nowego cara Pawła I i odzyskania majątku,
miał możliwość przeglądania skrzyń z książkami pochodzącymi z Biblioteki Załuskich. Wówczas to, o ile wierzyć współczesnemu bibliotekarzowi rosyjskiemu
(Michaiłowi Antonowskiemu), Czacki, powołując się na znajomość księgozbioru,
uzyskał od dyrektora, hr. Marie-Gabriela-Florenta-Auguste’a de Choiseul-Gouffiera, pozwolenie na porządkowanie zbiorów. Antonowski pisał, że nazywający siebie
hrabią polski szlachcic Czacki wsuwał co cenniejsze książki w swoje kieszenie i rękawy, polecił to też czynić swoim służącym. Doniósł o tym dyrektorowi, ten jednak, oburzony, nakazał zwolnienie donosiciela i przyjął na jego miejsce Francuza
o nazwisku Otard (czyli Osip Osipowicz d’Augard)63. Historia ta, przedstawiona
przez osobę, która była aktywnym uczestnikiem opisywanych wydarzeń, co więcej
straciła stanowisko, zasługuje na bardzo ostrożną interpretację. Niemniej, przedstawiony tu modus operandi Czackiego, znany z jego wcześniejszych wypraw do
klasztorów polskich, uprawdopodabnia tę opowieść. Liczba książek (rękopisów?)
ze skrzyń ze zbiorami Biblioteki Załuskich wyniesionych w ten sposób przez Czackiego jest nieznana. Być może jednym ze „służących”, a zatem wspólnikiem w kradzieży był bibliotekarz porycki Łukasz Gołębiowski64.
Oprócz tych książek i rękopisów, jak pisał Gołębiowski, były i inne zdobycze
prawe i nieprawe, a także część biblioteki i archiwum Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz zbiory ofiarowane przez Ignacego Józefa Działyńskiego, głównie
dokumenty po kanclerzu Janie Sebastianie Szembeku (zm. 1731)65.

60 Zob. Biblioteka Stanisława Augusta; H. Ł
, Dzieje wędrówek biblioteki ostatniego polskiego
króla. Warszawa- Krzemieniec – Kijów, „Rocznik Warszawski”, 26, 1996, s. 27–46; E
, Biblioteka Stanisława Augusta, [w:] Historyczne księgozbiory warszawskie, t. 1 (Sesje Varsavianistyczne, 5), Warszawa 1995
s. 7–17; E. D
, Tadeusz Czacki, s. 265–268.
61

Zob. [Ł. G

], Pamiętnik o życiu, s. 36–37.

62 Zob. E. C
, Zbiory polskie. Archiwa, bibljotek, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie, t. 1, Warszawa-Kraków 1926, s. 299 (za bibliotekarzem radzieckim
Kobeko).
63 Zob. [M. I. A
], Zapiski, s. 168: ... s naglostiiu privodit ... s soboiu svoich služitelei, pod vidom
nužnoi iemu pomosči pri vinimanii is jasčykov knig, i im knigi redkie, otbiraia ukradennoe, vsovyvat v karmany i rukava, kak i sam tože delal ..., zob. też P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 14–15.
64

Zob. [Ł. G

65

Zob. ibidem, s. 36.

], Pamiętnik o życiu, s. 35–36.
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Śladem petersburskich łupów jest egzemplarz Lites ac res gestae inter Polonos ordinemque Cruciferorum, obecnie znajdujący się w Bibliotece Czartoryskich
(sygn. 234). W tomie tym znajduje się nota ręką Czackiego: Dar Joachima Litawora
Chreptowicza, kanclerza koronnego Tadeuszowi Czackiemu 1800. 20. VIII w Warszawie. Kodeksy Lites znajdowały się pierwotnie w Archiwum Skarbca Koronnego i zostały wywiezione w 1795 r. do Petersburga, gdzie właśnie przebywał król
i Chreptowicz.
Biograf Czackiego – Alojzy Osiński – przedstawił dane dotyczące zbioru rękopisów biblioteki poryckiej. Znajdowało się tam łącznie 146 258 rękopisów (utworów)
w 1558 tomach, przy czym wyodrębnione zostały rękopisy o charakterze aktowym
(akty oryginalne) oraz kodeksy z różnych dziedzin: teologiczne (98 tomów/345
tekstów), historyczne (123 tomy/1222 teksty), prawnicze (26 tomów/58 tekstów),
literackie (45 tomów/45 tekstów), lekarskie (7 tomów/23 teksty) i inne66. Samą informację o zawartości zbioru rękopisów czerpiemy z katalogu rękopisów sporządzonego przez bibliotekarza poryckiego, Łukasza Gołębiowskiego67.
Joachim Lelewel pisał o zbiorach rękopiśmiennych Czackiego, że liczyły one
1558 kodeksów i oryginalnych dokumentów. Samych kodeksów historycznych
znajdowało się w nich ponad 100, w tym 13 przekazów Roczników Jana Długosza,
siedem – kroniki Kadłubka oraz kodeks zamojski z tekstem kroniki Galla68. Wymienił ponadto: rękopis zawierający statuta polskie i synodalne Tomasza Strzempińskiego z 1459 r. (czyli kodeks Macieja z Pyzdr – Puławski II), statuta w języku
polskim z 1450 r. (kodeks Stanisława z Wojcieszyna), Codex Justiniani na pergaminie, psałterz w języku polskim oraz pochodzący z Biblioteki Załuskich pontyfikał
pisany złotymi literami (pontificalis ordinis liber), czyli zachowany i znajdujący się
obecnie w Bibliotece Czartoryskich Pontyfikał Erazma Ciołka (Ms. 1212)69.
Księgozbiór Czackiego – bogaty i cenny, nie tyle pod względem liczby rękopisów, ile raczej znaczenia treści, jaką zawierały – był doceniany przez ówczesną elitę
polską. Na posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w styczniu
1817 r. pochwałę T. Czackiego wygłosił minister obrzędów religijnych i oświecenia
narodowego Stanisław Potocki. Powiedział on, że pomimo licznych obowiązków
państwowych Czacki zaczął i znacznie pomnożył ten zbiór niezmierny xiąg, rękopismów, aktów, zgoła wszelkich w tym rodzaiu narodowych pamiątek; które zdobiąc
Poryck, więcey mieyscu temu iednaią pamięci i sławy, niż długi w niem pobyt dziś
66

Zob. A. O

, O życiu i pismach, s. 396–398.

67 Zob. Reiestr biblioteki poryckiey ułożony przez Łukasza Gołębiowskiego, t. 1, Kraków, Biblioteka Czartoryskich, Ms. 2916.
68 W tekście: kodex Zamojski Gallusa – czyli prawdopodobnie obecnie rękopis BN BOZ 28. Kodeks ten
znajdował się do 1784 r. w zbiorach Akademii Zamojskiej, następnie w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej.
Była to zatem albo pomyłka Lelewela, albo też Czacki pożyczył rękopis z księgozbioru Zamoyskich. O losach
rękopisu zob. W. D
, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników
kompilowanych (PAU. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 99), Kraków 2003, s. 26–29.
69

J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 147.
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nie znanych Xiążąt Poryckich70. W dalszej części swojej mowy kilkakrotnie podkreślał zasługi Czackiego w zbieraniu pamiątek piśmiennictwa polskiego, często zaniedbanego i zapomnianego71. Potocki proponował, aby księgozbiór porycki Czackiego, zawierający ok. 80 tys. pism oryginalnych, stał się pomnikiem narodowym
ku czci Czackiego i biblioteką publiczną72.
Tadeusz Czacki nie tylko zbierał księgi, ale także je badał. Jego studia, różnorodne pod względem podejmowanej tematyki (prawo, historia, statystyka), stanowiły
kontynuację badań Adama Naruszewicza. Na dorobek naukowy Czackiego składały się prace o różnym charakterze (rozprawy, prelekcje dla uczniów gimnazjum wołyńskiego itd.), dotyczące różnych aspektów historii, w tym historii średniowiecza
oraz historii prawa świeckiego i kościelnego73.
W pracach tych Czacki często wspominał o korzystaniu z rękopisów, które znajdowały się w księgozbiorze poryckim, z reguły jednak były to źródła o charakterze
aktowym. Spośród wykorzystanych kodeksów warto zwrócić uwagę na polskie tłumaczenie statutów z ok. 1450 r., czyli tzw. kodeks Świętosławów (obecnie Biblioteka Czartoryskich, Ms. 1418)74.
W rozprawie o najstarszych kronikach polskich Galla i Kadłubka Czacki powołał się na rękopisy z przekazem kroniki Kadłubka znajdujące się w bibliotece poryckiej. Pisał: sześć mam rękopismów piętnastego wieku historyi Kadłubka, jeden
był pisany w szkole głównej krakowskiej 1451 r., drugi w Lublinie 1481 r., trzeci
w Łowiczu przez Sosnkowskiego bakałarza 1467 r.75 Wspomniał również, że posia70 Zob. S. P
, Pochwała Tadeusza Czackiego Starosty Nowogrodzkiego... czytana na publicznem
posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk dnia 15 Stycznia 1817 Roku, przez..., „Roczniki Towarzystwa
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 12, 1818, cytat na s. 18–19.
71 Zob. ibidem, s. 35: Przyznaymy, że nikt z Polaków nienagromadził więcey ciekawych odkryć o narodzie,
prawach, zwyczaiach, a nawet Literaturze naszey niż Czacki. Są to pracowite zdobycia iego na tysiącach xiąg
i rękopisów które ten niespracowany mąż, nayczęściey wydobył z zapomnienia i pleśni, i nie tylko pilnie ie
przeczytał, ale że tak powiem, wyssał i strawił, a wyciągnioną z nich treścią i w iednem nagromadzoną dziele
udarował rodaków. Podobne zwroty retoryczne będą wykorzystywane następnie przez uczestników przewożenia zbiorów bibliotecznych po skasowanych klasztorach.
72

Zob. ibidem, s. 36–37.

73

O pracach T. Czackiego zob. E. D

, Tadeusz Czacki, passim.

74 Zob. np. T. C
, Rozprawa o prawach mazowieckich czytana w Krzemieńcu na zakończenie roku
szkolnego 14 lipca 1811, [w:] Pomniki historyi i literatury polskiej, wyd. M. W
, t. 4, Kraków
1837, s. 1–34, s. 26–27 (tamże przytoczony początek i zakończenie statutów); I
, Czy prawo rzymskie było
zasadą prawa polskiego, [w:] Dzieła Tadeusza Czackiego, wyd. E. R
, t. 3, Poznań 1845, s. 81–137,
s. 109: W mojej bibliotece znajduje się przekład statutów polskich 1449 r. na pargaminie dosyć ozdobnie
pisany (dalej następują liczne cytaty).
75 T. C
, Rozbiór dziejów, s. 356–357 i przyp. 16 (pierwotnie wydane jako T. C
, Rozbior dzieiów
Narodu Polskiego przez pierwszych dwóch Pisarzów Marcina Galla i Wincentego Kadłubka, „Nowy Pamiętnik
Warszawski”, 1, 1801, 1, s. 182–197). Obecnie rękopisy te znajdują się w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, pierwszy z wymienionych to Ms. 1317 (tzw. kodeks Jakuba); drugi Ms. 1313 (kodeks Teofila z Bogusławic), zaś trzeci to Ms. 1316 (kodeks Bartłomieja Sosnkowskiego), te trzy kodeksy posiadają znaki własnościowe Zamoyskich, m.in. ekslibris Stanisława Zamoyskiego z 1804 r. – opisy rękopisów zob. S. K
,
Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis, t. 2, Cracoviae 1908–1913,
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dał epitome kroniki, zawierające wyłącznie komentarz. Nic nie wskazuje jednak,
aby w jakikolwiek sposób wykorzystywał te przekazy w krytyce tekstu; opierał się
prawdopodobnie wyłącznie na wydaniu drukowanym z 1749 r.
W innej pracy, poświęconej dziesięcinom, Czacki przytoczył fragmenty z ksiąg
statutów synodalnych, m.in. bulle papieskie oraz tzw. ugodę w sprawie dziesięcin
biskupa krakowskiego Bodzanty z 1359 r. Co interesujące, mimo że miał w swojej
bibliotece rękopisy zawierające statuty synodalne, to w swojej pracy przepisał tekst
dokumentu Bodzanty za Volumina legum, stosując te same skrócenia wyrazów, uzupełniając tylko nieliczne76.
Informacje o rękopisach średniowiecznych biblioteki poryckiej rozsiane są
w różnych utworach Czackiego, często w postaci przypisów, o treści: mam w bibliotece swojej rękopism... Niekiedy wzmianki o rękopisach stanowią wtręty luźno powiązane z treścią danej pracy. Na przykład przy okazji charakterystyki szkół
prawa w średniowiecznej Polsce Czacki zwrócił uwagę, że uczeni polscy posiadali
w swoich bibliotekach piękne rękopisy prawne, przy czym dziwiono się piękności
i ozdobie pisania, i z tego względu nawet powiększano uszanowanie dla tych ksiąg.
Czacki przywołał iluminowany rękopis ze swojej biblioteki, zawierający Pandecta
Justyniana, pochodzący z biblioteki Jana Długosza, gdzie na ostatniej karcie znajdowała się nota: O! quam pulchrum, reverentia, cultus, amor et obsequium. Następnie przytoczył fragment tekstu Jana Ostroroga De reformanda republica, przepisany w 1477 r. z uwagą: ważny ten rękopism z daru króla Stanisława Augusta mam
w mojej bibliotece, i zapowiedział edycję tego dzieła77.
O innym rękopisie pisał Czacki z pamięci lub na podstawie notatek, że widział
u Naruszewicza rękopis z XV w. zawierający tekst dotyczący śmierci Kazimierza
Wielkiego i żalu chłopów. Co więcej, odnotował, że nie mógł znaleźć tego kodeksu
wśród darów od zmarłego króla (Stanisława Augusta)78.
Po śmierci Czackiego zbiory poryckie uległy rozproszeniu. Znaczną część księgozbioru kupił Adam Jerzy Czartoryski i umieścił w Puławach. Inny fragment kolekcji znajduje się w Bibliotece Kórnickiej, do której trafił różnymi sposobami79.
s. 167–169. Umieszczenie znaków własnościowych Zamoyskich miało chronić rękopisy przed konfiskatą
i wywiezieniem do Petersburga – zob. J. P
, Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur. O brakach
w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich, „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, Seria
Nowa”, 4, 2011, s. 119.
76 T. C
, O dziesięcinach w powszechności, a szczególniej w Polsce i Litwie, i o koniecznej potrzebie
utworzenia zamiany snopowej Dziesięciny na osep zbożowy, [w:] Dzieła Tadeusza Czackiego, wyd. E. R
,
t. 3, Poznań 1845, s. 46 i nn. Odpowiedni fragment w Volumina legum zob. Volumina legum. Przedruk zbioru
praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego, t. 1, Petersburg 1859, s. 44–45.
77

T. C

, Czy prawo rzymskie, s. 115–116.

78 Zob. T. C
, O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i o rzeczach zawartych
w pierwszym statucie dla Litwy 1529 roku wydanym, [w:] Dzieła Tadeusza Czackiego, wyd. E. R
,
t. 1, Poznań 1844, s. 124, przyp. 9.
79

Zob. J. Z

, Katalog rękopisów, s. XXXIV–XL.
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Tam też przechowywane są rękopisy średniowieczne z Porycka: 1. pergaminowy
z przełomu XIII i XIV w. zawierający Digestum Vetus, który pierwotnie należał
do kapituły płockiej (sygn. 824, sygn. porycka 1442), 2. Lites ac res gestae inter
Polonos Ordinemque Cruciferorum 1421 (sygn. 156, sygn. porycka 231). Nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach te kodeksy trafiły do Kórnika80. Z ostatnim
kodeksem wiązany jest inny rękopis Lites ac res gestae, znajdujący się również
w Bibliotece Kórnickiej (sygn. 155). Nie posiada żadnych cech, które potwierdziłyby przynależność tego kodeksu do biblioteki poryckiej81.
Część zbiorów kupił Tytus Działyński do zbiorów biblioteki w Kórniku, znakomitą większość zakupili jednak Czartoryscy do swojej biblioteki w Puławach.

1.3. Rękopisy biblioteki Czartoryskich w Puławach
Księgozbiór rodziny Czartoryskich sięga swoimi początkami pierwszej połowy XVIII w. Właściwym twórcą biblioteki był Adam K. Czartoryski, który połączył odziedziczone księgozbiory Łukasza Opalińskiego i Sieniawskich z własnym
zbiorem w bibliotece w Pałacu Błękitnym w Warszawie82. Ów zbiór przeniesiono
w 1783 r. do Puław, liczył on wówczas 2723 dzieła. W wyniku represji po powstaniu kościuszkowskim w 1794 r. kolekcję Czartoryskich częściowo zniszczono,
częściowo zaś wywieziono do Petersburga. Resztki stały się zaczynem nowej biblioteki, tworzonej przez Adama Kazimierza i Izabelę Czartoryskich w Puławach.
Jak zauważyła Elżbieta Słodkowska, od ok. 1804 r. księgozbiór puławski zaczął być
kształtowany jako książnica narodowa, zastępująca Bibliotekę Załuskich83. Adam
Kazimierz Czartoryski wraz z synem Adamem Jerzym rozpoczęli poszukiwania po
różnych bibliotekach książek cennych dla kultury polskiej, m.in. w Szwecji (1810 r.)
oraz w polskich księgozbiorach klasztornych. Niezwykle cennym nabytkiem okazała się porycka kolekcja książek Tadeusza Czackiego, którą zakupiono w 1818 r.
Jak pisał Łukasz Gołębiowski, który po śmierci Czackiego został zatrudniony przez
ks. A. J. Czartoryskiego na stanowisku bibliotekarza, chciałem księciu pokazać całą
ważność nabycia, puławski bowiem zbiór i co do rękopismów, i co do rzeczy polskich w porównaniu z poryckim był szczupły nader; mały to strumyk wpadający do
rzeki wspaniałej84. Istotnie, jeżeli porównamy liczby rękopisów: 1558 (lub 1574)

80

Ibidem, s. XLII, s. 333–338 (opis rękopisu 155), s. 494–504 (opis rękopisu 824).

81

Opis rękopisu zob. ibidem, s. 328–333.

82 O historii zbiorów ks. Czartoryskich zob. E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 149–154;
J. P
, Zbiory rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, „Bibliotheca Nostra”, 2009, 2 (18),
s. 11–18.
83

Zob. E. S

84

[Ł. G

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 150.
], Pamiętnik o życiu, s. 49.
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rękopisów poryckich do 1972 rękopisów puławskich w 1824 r., to można uznać, że
Czartoryscy mieli zaledwie 300–400 woluminów z okresu przed 1818 r.
Po zakupie zbiorów poryckich biblioteka puławska stała się skarbnicą do dziejów krajowych85. Z tych zbiorów korzystali różni uczeni zajmujący się badaniem
dawnych dziejów. Na ogólnopolskie znaczenie tego księgozbioru wskazywał Joachim Lelewel, który pomimo że nie bywał w tej bibliotece, odnotował: względów
jej doznawać nieprzestaję, dowodem czego, wychodzące pomniki języka polskiego
w wielorakich textach tłumaczonych z łacińskiego statutów86.
Pisarka Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, wspominając swoją wizytę w Puławach w 1824 r., zauważyła, że po zakupie księgozbioru Czackiego niema podobno w Polsce [biblioteki] równie bogatey w xięgi i rękopisma. I dodała: Nie miałam
przyiemności oglądania tak znakomitego zbioru, bo bibliotekarza nie było w domu87.
W 1821 r., po scaleniu księgozbiorów puławskiego (wraz z poryckim), sieniawskiego oraz nabytej w Petersburgu kolekcji hrabiego Einsiedela, przeprowadzono
akcję wymiany i sprzedaży dubletów88. Dokonano wymiany z Biblioteką Publiczną
przy Uniwersytecie Warszawskim, zaś jej przedmiotem były również rękopisy. Biblioteka puławska otrzymała m.in. 17 rękopisów, głównie nowożytnych, ale również Żywot św. Katarzyny i Ś. Wincentego na pergaminie oraz Doctrinale clericorum cum Martyrologio z datą 150789.
Jak podał Łukasz Gołębiowski, w 1824 r. w bibliotece puławskiej znajdowały
się 1972 rękopisy, zaś w świątyni i Domku Gotyckim – 200, czyli łącznie prawie
2,2 tys. rękopisów90. W tym też roku stanowisko bibliotekarza w bibliotece puławskiej przejął po Gołębiowskim Karol Sienkiewicz, który wcześniej odbywał liczne
podróże do krajów europejskich, m.in. poznając tamtejsze biblioteki i księgozbiory. Kontynuowano prace nad kolekcjonowaniem zbiorów oraz ich opracowaniem,
choć koncentrowano się przede wszystkim na drukach. Przed samym wybuchem
powstania listopadowego zbiory liczyły 3 tys. rękopisów i 70 tys. druków91.
85

Zob. J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 162.

86 Ibidem, s. 163. W innym miejscu J. Lelewel pisał: Pospieszyłem do niego [ks. Czartoryskiego] do Puław,
dla ułożenia wymiany dubletów z bibljoteką warszawską, którą miałem opuścić [tu odwołanie do J. L , Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 183]. Korzystając z wielce pogodnej pory, pozyskałem użyczenie
z biblioteki poricko puławskiej dosyć statutowych kodeksów, które do Wilna zabrałem; oraz kodexa kroniki
Galla, z którymi napadłem na towarzystwo przyjaciół nauk, przypominając, jak od czasu utworzenia swego,
oświadczeniem Czackiego, obowiązane jest kronikę Galla wydać – zob. J. L
, Przygody w poszukiwaniach i badaniu rzeczy narodowych polskich, Poznań 1858, s. 34–35. Pozwala to datować podróż Lelewela
na ok. 1821 r.
87 K. T
H
, Opisy różnych okolic Królestwa Polskiego, t. 1 (Wybór Pism Klementyny
z Tańskich Hoffmanowey, 5), Wrocław 1833, s. 110.
88 Zob. K. S
, Katalog duplikat biblioteki puławskiej, których licytacia ma odbyć się Dnia 29
Września i następnych 1829 r. w Warszawie, Puławy 1829.
89

Ibidem, s. IX–X.

90

[Ł. G

], Pamiętnik o życiu, s. 49.

91

Zob. K. B

, Z przeszłości Biblioteki, s. 188–189; J. P

, Zbiory rękopisów, s. 14.
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Rękopisy z biblioteki puławskiej zostały uwzględnione w dwóch pierwszych tomach katalogu rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie92. Na podstawie wcześniejszych inwentarzy rękopiśmiennych w katalogu tym odnotowano
także rękopisy zaginione z adnotacją: volumen hoc deest lub volumen hoc desideratur. Ostatnio Janusz Pezda opracował, na podstawie inwentarzy dziewiętnastowiecznych, listę rękopisów, których brak wówczas stwierdzono93.
Niestety przyznać trzeba, że stopień znajomości i wykorzystania zbiorów puławskich był stosunkowo niewielki. Po latach wydawca pism Lelewela, Erazm
Rykaczewski ubolewał: Szkoda, że gdy jeszcze była w Puławach, mało z niej uczeni nasi korzystali, bo prócz kilku dokumentów wydrukowanych w Pamiętnikach
dawnej Polski Niemcewicza, nic więcej z jej nieprzebranych skarbów w kraju nie
ogłoszono94.
W 1831 r. zmienne koleje wojny ocaliły częściowo księgozbiór przed całkowitym wywiezieniem do Rosji. Rosjanie 7 maja rozpoczęli pakowanie zbiorów puławskich, jednak kilka dni później majątek puławski znalazł się w rękach Polaków.
Wówczas wywieziono ukryte wcześniej i przygotowane do ewakuacji zbiory95.
Zbiory biblioteki puławskiej znalazły się w Sieniawie, Klemensowie i Kórniku. To,
czego nie uratowano, zostało wywiezione przez Rosjan z Puław do Petersburga,
gdzie dopiero w lutym 1833 r. rozpakowano 48 skrzyń i podzielono książki między
Bibliotekę Sztabu Głównego (książki matematyczne, historyczne, słowniki oraz
nieznana liczba rękopisów) i Bibliotekę Publiczną (7728 woluminów, w tym również rękopisy)96. Na podstawie badań Piotra Bańkowskiego możemy stwierdzić, że
75 rękopisów, które znalazły się w Bibliotece Sztabu Głównego, pochodziło z czasów nowożytnych97.

92 J. K
, Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis, t. 1,
Cracoviae 1887–1893; S. K
, Catalogus codicum (t. 2).
93 Zob. J. P
, Volumen hoc deest, s. 115–166 – nota bene dwa rękopisy, odnotowane jako zniszczone
w 1944 (nr 1205, 1206) znajdują się obecnie w BN. O inwentarzach zob. też D. O
, Inwentarze
i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU-PAN w Krakowie”, 48, 2003, s. 420–422.
94 Zob. J. L
s. 231, przyp. 1.

, Polska. Dzieje i rzeczy jej rozpatrywane przez Joachima Lelewela, t. 16, Poznań 1868,

95 Zob. E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 154. Okoliczności wywiezienia zbiorów naświetlił ostatnio Grzegorz P. Bąbiak – zob. G. P. B
, «Sobie, ojczyźnie czy potomności...». Wybrane problemy mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2010, s. 266–268.
96 Zob. P. B
, Powrót do kraju po stu latach: rewindykacja rękopisów z b. Bibljoteki Sztabu
Głównego w Petersburgu, wywiezionych z Polski po upadku Powstania Listopadowego, „Archeion”, 8, 1930,
s. 1–2.
97 Było to 48 rękopisów (w 100 tomach) rewindykowanych, 13 rękopisów spalonych w pożarze w 1900 r.
oraz 14 rękopisów, których losów do 1930 r. nie udało się ustalić – zob. P. B
, Rewindykacja rękopisów, s. 6–29.
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1.4. Rękopisy biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
Po wywiezieniu zbiorów Biblioteki Załuskich w początkach XIX w. podjęto
kilka inicjatyw zmierzających do ponownego stworzenia biblioteki o charakterze
narodowym. Biblioteki tego typu miały gromadzić zbiory, które traktowano jako
dziedzictwo narodowe. W konsekwencji, jednym z priorytetów było kolekcjonowanie zbiorów dawnych, zwłaszcza rękopisów.
Jedną z pierwszych bibliotek o charakterze nie tylko naukowym, ale również
kulturotwórczym, była biblioteka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk,
organizowana od 1803 r., otwarta zaś dla publiczności w styczniu 1811 r.98 Podstawowy zrąb księgozbioru biblioteki tworzył, ofiarowany przez Aleksandra Sapiehę, liczący ok. 6 tys. woluminów księgozbiór kodeński. Sapieha zapisał również
fundusze na utrzymanie biblioteki99. Jak podkreśliła Urszula Paszkiewicz, zbiory
biblioteki powiększane były nie tylko poprzez dary różnych osób, ale również przez
samych członków Towarzystwa, m.in. Stanisława Staszica100 i innych, poprzez zakupy i wymianę z księgarzami, wreszcie od 1819 r. przez otrzymywanie egzemplarza obowiązkowego101. Wynikało to z przeświadczenia, że biblioteka Towarzystwa
miała pełnić, oprócz funkcji naukowej, również funkcję biblioteki narodowej102.
Od 1814 r. biblioteka zarządzana była przez inspektora bibliotecznego, któremu
służyć miała pomocą „deputacja biblioteczna” – złożona z członków Towarzystwa
posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne (doświadczenie bibliote98 Zob. A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 1: Czasy pruskie 1800–1807, Kraków-Warszawa 1900, s. 252; U. P , Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (stan i kierunki badań), [w:] Historyczne
księgozbiory warszawskie, t. 1 (Sesje Varsavianistyczne, 5), Warszawa 1995, s. 18–41 (tamże starsza literatura);
E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 105–111.
99 Zob. H. D
, Z dziejów biblioteki kodeńskiej Sapiehów, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami
Historycznym. Studia i Materiały”, 1, 1975, s. 97–126. Lelewel podał liczbę ok. 4 tys. tomów z biblioteki
Sapiehy – zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 145; liczbę 6 tys. woluminów podał F. Radziszewski (liczba ta pojawia się również w innych opracowaniach) – zob. F. R
, Wiadomość
historyczno-statystyczna, s. 94.
100 Zob. U. P
, Księgozbiór Stanisława Staszica w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Studium proweniencyjne, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 9, 1986,
zwłaszcza s. 79–84. Urszula Paszkiewicz podała liczbę 528 nazwisk ofiarodawców, podkreślając, że nie jest
to liczba ostateczna (zob. U. P
, Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, s. 19),
zaś Elżbieta Słodkowska pisała o ponad 1000 ofiarodawcach do 1830 r. – zob. E. S
, Biblioteki
w Królestwie Polskim, s. 107.
101 Zob. U. P
, Narastanie księgozbioru Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie
(1802–1832), „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 3, 1977, s. 57–100;
A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na
źródłach archiwalnych, ks. 4: Czasy polistopadowe. Epilog. 1831–1836, Kraków-Warszawa 1906, s. 203–205
(Akta o ustanowieniu i pomnożeniu Biblioteki Towarzystwa).
102 Zob. U. P
, Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przykładem urzeczywistniania idei biblioteki narodowej w początkach XIX wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 26, 1990,
s. 49–56.
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karskie lub naukowe). Tworzyli ją m.in. Joachim Lelewel, Samuel Bogumił Linde,
Łukasz Gołębiowski i Kazimierz Brodziński. Jak podkreśliła Elżbieta Słodkowska,
była to pierwsza w dziejach bibliotekarstwa polskiego doradcza grupa specjalistów
działająca przy bibliotece103.
O ile przed 1814 r. zbiory biblioteki szacowane są na ok. 3 tys. woluminów, o tyle
już w końcu tego roku biblioteka Towarzystwa posiadała ponad 8,5 tys. woluminów
oraz 105 rękopisów w 205 woluminach104.
Pod koniec 1825 r. biblioteka została zinwentaryzowana i skatalogowana przez
ówczesnego inspektora – profesora ekonomii politycznej na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka hr. Skarbka. Skarbek podzielił księgozbiór na dwa działy:
bibliotekę polską zawierającą 3696 dzieł w 4317 woluminach oraz bibliotekę zagraniczną, złożoną z 7796 dzieł w 13 898 woluminach. Pozostało jeszcze niezinwentaryzowanych 900 dzieł w 1321 woluminach – łącznie biblioteka w tym roku
liczyła 12 392 dzieła w 19 536 woluminach105. Według innego zestawienia, w 1827 r.
biblioteka TWPN posiadała 7681 dzieł obcych w 13 747 woluminach i do 6 tys. woluminów dzieł polskich106.
Liczbę ogólną księgozbioru w końcowym okresie istnienia biblioteki szacowano
na ok. 30 tys. książek i ponad 1000 rękopisów107. Liczba rękopisów jest, z powodu braku danych źródłowych, czysto hipotetyczna; Urszula Paszkiewicz uważa, że
w bibliotece znajdowało się co najmniej 187 dokumentów pergaminowych i 543
rękopisy w 574 woluminach, nie wliczając zbiorów Henryka Dąbrowskiego108.
103

E. S

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 108.

104 Dokładnie 4759 dzieł w 7643 tomach, nadto ok. 1000 tomów dubletów i defektów oraz 105 rękopisów
w 205 tomach – zob. A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia
historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 4, s. 147.
105 A. C
, Losy zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [cz. 4], „Gazeta Lwowska”,
111, nr 4, 6 stycznia 1921, s. 2; U. P
, Narastanie księgozbioru, s. 83–84. F. Skarbek podzielił
oba księgozbiory (polski i zagraniczny) według oddziałów głównych (teologia, filozofia, medycyna, prawo,
nauki i sztuki piękne) i przedmiotów naukowych (np. teologia: studium biblicum, patrystyka, historia kościelna, dogmatyka i teologia moralna, miscellanea teologiczne). Konsekwentnie wprowadzono również nowy
system sygnatur – pierwsza litera majuskulna oznaczała oddział (np. teologia – A, filozofia – B itd.), druga
zaś, minuskulna, konkretny przedmiot, np. Aa – studium biblicum, Ab – patrystyka itd. – zob. A. K
,
Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 3: Czasy Królestwa Kongresowego, [t. 3:] Czterolecie przedostatnie: 1824–1828, Kraków-Warszawa
1905, s. 194–199.
106 Zob. Ł. G
, Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, wyd. 2 popr., Warszawa
1827, s. 155. Identyczne dane podał F. R
, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 94.
107 A. C
, Losy zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [cz. 4], s. 2. Na podstawie
materiałów rewindykacyjnych (o rewindykacji zbiorów z Petersburga zob. niżej, s. 139–154) Urszula Paszkiewicz oceniła, że w 1832 r. wywieziono do Petersburga 26 505 książek, zaś ok. 7 tys. pozostało zaś w Warszawie, co w sumie daje liczbę 33 505 woluminów. Badaczka ta podkreśliła, że nie ma podstaw źródłowych
umożliwiających zweryfikowanie tych danych – zob. U. P
, Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk, s. 39.
108 Zob. U. P
, Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, s. 39. O „znacznej
liczbie rękopisów” w 1830 r. pisał F. R
, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 94.
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Niewątpliwie, niezależnie od wielkości zbioru, kolekcja rękopisów należała do cenniejszych spośród bibliotek warszawskich. Aleksander Czołowski pisał, że zbiór
rękopisów był ozdobą największą ... kopalnią różnorodnych, przeważnie historycznych materiałów, począwszy od XIV w., a szczególnie licznie reprezentowane były
materiały z drugiej połowy XVIII i początku XIX w.109 Jak można domniemywać,
zasadniczą część tego zbioru stanowiły dokumenty i listy, odnoszące się do przełomu XVIII i XIX w., pochodzące z darów gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz
Stanisława Aleksandra Małachowskiego110.
Nie mamy dowodu na świadome gromadzenie zbiorów rękopiśmiennych poprzez
np. kupowanie rękopisów średniowiecznych. Najstarsze i najcenniejsze kodeksy zostały podarowane Towarzystwu przez różnych ofiarodawców, zarówno członków
TWPN, jak i przez osoby niezwiązane organizacyjnie z Towarzystwem, wywodzące
się z różnych środowisk111. Dary takie składali m.in. Aleksander Sapieha w 1810 r.112,
jak też Józef Kuropatnicki, Józef Sierakowski oraz biskup Adam Prażmowski. Na
szczególną uwagę zasługuje dar Józefa Kuropatnickiego. Odziedziczył on księgozbiór
ojca – kasztelana bełskiego Ewarysta Andrzeja (zm. 1788), zgromadzony w majątkach Tarnowiec i Lipinki (niedaleko Gorlic)113. Księgozbiór ten ofiarował Józef kilku
instytucjom, m.in. bibliotece Towarzystwa Warszawskiego oraz bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego. Towarzystwo otrzymało rękopisy ze średniowiecznymi zabytkami historiografii polskiej. Informację o dwóch rękopisach z tego daru przedstawił
członek Towarzystwa ks. Adam Michał Prażmowski na zebraniu w dniu 21 stycznia
1811 r. (Wiadomość o naydawnieyszych dzieiopisach polskich)114. W rozprawie tej autor skoncentrował się na przedstawieniu dwóch kodeksów średniowiecznych. Pierwszym był pergaminowy rękopis zawierający kronikę Wincentego Kadłubka, zapisaną
charakterem czytelnym dla obznaiomionych z skróconem dawnych czasów pisaniem,
którą Prażmowski datował właśnie na podstawie pisma na XIII lub XIV w. Odnotował również notę na karcie ochronnej, stwierdzając, że jest to praca nieznanego

109 A. C
, Losy zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [cz. 5], „Gazeta Lwowska”,
111, 5, 8 stycznia 1921, s. 2.
110 Zob. A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 4, s. 147. Małachowski ofiarował pięć woluminów korespondencji
dyplomatycznej z końca XVIII w. – zob. ibidem, s. 147–148.
111 U. Paszkiewicz ustaliła, że na 528 ofiarodawców 37% stanowili członkowie Towarzystwa, zaś 63% to
osoby niezwiązane organizacyjnie z TWPN – zob. U. P
, Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk, s. 19.
112 J. W. B
, Jus Polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis,
Varsaviae 1831, s. XX. Był to rękopis pergaminowy z XV w. zawierający statuta wiślickie i wartskie Władysława Jagiełły; przez Bandtkiego oznaczony siglum SV.
113 O Ewaryście Kuropatnickim zob. E. S
-O
, Kuropatnicki Ewaryst, [w:] I. T
Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 490.

(red.),

114 A. P
, Wiadomość o naydawnieyszych dzieiopisach polskich, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 9, 1816, s. 145–187.
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zakonnika, który użalał się, że nagroda za jego pracę dostała się klasztorowi115. W kodeksie znajdował się ponadto podręcznik pisania listów i dokumentów autorstwa jakiegoś Niemca116. Drugi rękopis, ofiarowany Towarzystwu przez Kuropatnickiego
i wykorzystany przez Prażmowskiego, to kodeks zawierający kronikę Dzierzwy oraz
Annales Polonici, zaczynające się od 899 r., i wypisy z kronik Schedla117.
Drugi większy dar książkowy, księgozbiór (druki i rękopisy) członka Towarzystwa, hr. Józefa Sierakowskiego, miała otrzymać biblioteka Towarzystwa w 1830 r.118
Jest jednak prawdopodobne, że legat ten albo nie doszedł do skutku119, albo księgozbiór już ofiarowany bibliotece Towarzystwa został zwrócony spadkobiercom,
gdyż rękopisy z tej kolekcji nie podzieliły losów biblioteki i nie zostały wywiezione
do Petersburga, lecz znalazły się w rękach prywatnych właścicieli, m.in. Kazimierza Stronczyńskiego, a następnie biblioteki Baworowskich we Lwowie120.
Informację o innych rękopisach ofiarowanych Towarzystwu znaleźć można
w wykazie ofiarodawców zamieszczanym konsekwentnie w „Rocznikach Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”121. Należy jednak pamiętać,
że w wypadku rękopisów średniowiecznych istnieje niebezpieczeństwo nadinterpretacji. W wykazie tym występowały zazwyczaj określenia: rękopism dawny lub
starożytny, co oznaczać może zarówno dokument, jak i kodeks, co więcej – niekoniecznie średniowieczny, ale również nowożytny. Z tym zastrzeżeniem warto przyjrzeć się poszczególnym darom.
We wspomnianych wykazach pierwszą informację o rękopisie średniowiecznym
ofiarowanym Towarzystwu odnalazłem w tomie z 1818 r. Wówczas to major polski Józef Biernacki darował Towarzystwu interesujący zbiór: 1. dwie książki na
tabliczkach woskowych; 2. pergaminowy rękopis gotycki in folio z tytułem: Liber
Judicii Veteris Torunensis Civitatis ab anno 1363 usque ad annum 1428; 3. zbiór
kopii przywilejów papieskich, określony jako bullae variae summorum Pontificum

115 Ibidem, s. 153–158. Nota, wynotowana przez Prażmowskiego i opublikowana na s. 156, brzmi: Liber
magnifici Joannis de Bauthom. Emit librum istum pro decem grossis, Et non dedit mihi, quia non fui sibi, ut
sunt obedientes, et noluit mihi dare... Tak Bóg day. Jest to zatem rękopis o sygn. petersburskiej Lat.O.v.IV.2
(zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.).
116

Ibidem, s. 156–158.

117 Ibidem, s. 158–180. Na tej podstawie można kodeks jednoznacznie zidentyfikować jako rękopis BN
3003 I – zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, s. 70–71.
118

F. R

, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 94.

119 W 1831 r. Jan Wincenty Bandtkie przedstawiał rękopis jako ofiarowany przez Sierakowskiego Towarzystwu – zob. J. W. B
, Jus Polonicum, s. XVIII. Był to tzw. Kodeks Sierakowskiego, zawierający
kolekcję statutów królewskich z XIV–XV w., znany w literaturze tego okresu z opracowania Hipolita Kownackiego i Joachima Lelewela – zob. niżej, s. 88.
120

Interesujący księgozbiór Stronczyńskiego będzie przedmiotem osobnej rozprawy.

121 Były to „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 1–7 (1802–1811), później „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 8–22 (1812–1831).
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ac varia privilegia oraz dwie książki nowożytne122. W tym samym roku księgozbiór
biblioteki został wzbogacony darem proboszcza szydłowieckiego i sędziego pokoju
ks. Stanisława Straszaka – pergaminowym mszałem gockim drukiem pisany oraz
rękopisem zatytułowanym Reges Poloniae in particulari od Lecha do końca panowania Zygmunta Augusta123. Ponadto rektor Szkoły Wydziałowej w Wąchocku,
Stanisław Cwierzowicz, ofiarował książkę starożytną w języku łacińskim, zawierającą m.in. Żywot św. Stanisława autorstwa Jana Długosza124.
Dwa lata później poinformowano o darze sekretarza Komisji Likwidacyjnej Grzegorza Puchalskiego. Były to trzy starożytne rękopisma, oraz Lexicon Chaldaicum et
Syriacum125. O ile ostatnie dzieło było prawdopodobnie proweniencji nowożytnej,
o tyle określenie: starożytne, odnoszące się do czasu powstania, wskazywać może
na metrykę średniowieczną126.
Interesujący rękopis przesłał do zbiorów Towarzystwa Generalny Dyrektor Dróg
i Mostów Franciszek Ksawery Christiani. Kodeks ten, posiadający na grzbiecie
oprawy napis: manuscriptum XII saeculi, przebadał członek Towarzystwa, biskup
płocki Adam Michał Prażmowski, który stwierdził, że kodeks zawierał następujące teksty: Tractatus de meditatione, Tractatus de argento (który wbrew tytułowi zawierał opisy ptaków), Tractatus de medicina animae, Liber Hugonis de
tribus diebus oraz Liber Hugonis de Conflictu viatorum [sic!]. Rękopis ten został
wydatowany przez Prażmowskiego na XIV lub XV w. Interesujące, i w zasadzie
słuszne, były kryteria datacji przyjęte przez badacza: występujący w wypadku Hugona tytuł magister używany był przez zakonników dopiero od XIV w.; co więcej
w kodeksie zawarte były fragmenty z kazania o Wniebowzięciu Marii, a święto to
zostało upowszechnione w XIV w.; wreszcie nadmierna liczba abrewiacji wskazywała na XIV i XV w.127 Odnotować również należy ofiarowany przez Wawrzyńca Surowieckiego – radcę Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
122 Zagaienie posiedzenia publicznego Towarzystwa Król. Przyiaciół Nauk D. 15 Stycznia 1817, przez Stanisława Staszica Rad. St., Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego
Przyiacioł Nauk”, 12, 1818, s. 7–8.
123

Ibidem, s. 8.

124 Zdanie sprawy z czteroletnich prac naukowych Towarzystwa Królewskiego Przyiaciół Nauk na posiedzeniu publicznem d. 30 Kwietnia 1817 przez St. Staszica Radcę Stanu Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 12, 1818, s. 70.
125 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół nauk dnia
24 Listopada 1819 roku, przez Stanisława Staszica, Radcę Stanu, Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 13, 1820, s. 260. Jednym z tych rękopisów był
zachowany kodeks z Revelationes sanctae Birgittae – BN 3310 II.
126

Zob. niżej, s. 224.

127 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu 30
Kwietnia 1822 roku przez Stanisława Staszica Radcę Stanu, Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa
Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 16, 1823, s. 18–19, 37. Zob. również A. K
, Towarzystwo
Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 3: Czasy
Królestwa Kongresowego, [t. 2:] Czterolecie drugie: 1820–1824, Kraków 1904, s. 259–261. Na podstawie tych
danych można kodeks zidentyfikować jako Lat.Q.v.I.130 (zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.).
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Publicznego – łaciński list pisany w 1477 r. przez Jana Długosza do nieznanego
z imienia zakonnika128.
W 1824 r. poseł opoczyński Feliks Skorkowski przesłał w darze Towarzystwu rękopism z XII w., wydobyty podobno z kopca granicznego wsi Woli z województwa
sandomierskiego129. Zabytek ten został przebadany przez Łukasza Gołębiowskiego,
który już 16 grudnia tego roku przedstawił na posiedzeniu Towarzystwa swoje
ustalenia. Był to w istocie dokument pergaminowy z przywieszoną na jedwabnym
sznurku woskową pieczęcią. W akcie tym, datowanym na 1237 r., książę mazowiecki, o inicjale imienia B., czynił nadanie w ziemi sandomierskiej. O ile Gołębiowski nie miał zastrzeżeń do autentyczności dokumentu, o tyle wątpliwości jego
wzbudził fakt odnalezienia rękopisu w kopcu, tym bardziej że przeczą temu zarówno znakomity stan zachowania zabytku, jak i noty zapisane na karcie dokumentu
późniejszą ręką130.
W tym roku przyjęty został jako członek honorowy Towarzystwa Józef hr. Kuropatnicki, który ofiarował, wedle słów Staszica, kilka rzadkich rękopismów, w tym
szczególnie cenny rękopis Dzierzwy131. Wśród ofiarodawców wymieniony został
również rektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie ks. Jakub Fałkowski, który
ofiarował rękopis piętnastowieczny, zawierający różne teksty132.
Rok później, w 1825 r., Tomasz Święcki, określony jako mecenas Królestwa Polskiego, darował tom Caji Plinii secundi Historia Mundi, niestety brak na jego temat
dalszych informacji133.
Dyrektor generalny ministerstwa rosyjskiego Dymitr Jazykow przekazał bliżej
nieokreślony Libellus historicus Joannis de Plano Carpini, qui missus est Legatus
ad Tartaros Anno 1246 ab Innocentio IV, Pontifice Maximo; student Uniwersytetu
Warszawskiego Antoni Cyprysiński podarował Towarzystwu różne rękopisy doty128 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia
25 Listopada 1822 roku przez Stanisława Staszica, Radcę Stanu, Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 16, 1823, s. 219. Na posiedzeniu listopadowym 1823 r. Wawrzyniec Surowiecki przedstawił inny list Jana Długosza do ks. Stanisława Łukowskiego
z 1478 r., ofiarowany Towarzystwu przez ucznia Uniwersytetu Warszawskiego Antoniego Cyprysińskiego –
zob. A. K
, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na
źródłach archiwalnych, ks. 3, t. 2, s. 401.
129 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu
16 Grudnia 1824 roku przez Stanisława Staszica Ministra Stanu Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 18, 1825, s. 137–138, 141.
130 Zdanie sprawy o Autentyku na pargaminie w Woiewództwie Sandomierskim znalezionym przez
Łukasza Gołębiowskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 18,
1825, s. 183–193.
131 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewsko-Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu
30 Kwietnia 1823 roku przez Stanisława Staszica Radcę Stanu Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 17, 1824, s. 17. Jest to rękopis BN 3003 I.
132

Ibidem, s. 19.

133 Zagaienie Posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk w dniu
16 Grudnia 1824 roku, s. 137–138, 141.
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czące Polski z czasów dawnych, zaś księgarz warszawski Zygmunt Sztebler, oprócz
drukowanego mszału, ofiarował różne rękopisma134.
Na temat daru studenta Antoniego Cyprysińskiego wypowiedział się na łamach
„Roczników” w listopadzie 1825 r. Łukasz Gołębiowski. Wśród tych darów były
trzy dokumenty z XIII w., jeden z XIV w., wszystkie związane z klasztorem w Sulejowie; następnie oryginalne listy Jana Długosza: pierwszy do Mikołaja Loryncza
mansjonarza sandomierskiego (z 1474 r.), dwa listy do Stanisława Łukawskiego
– również mansjonarza sandomierskiego (z 1476 i 1478 r.), czwarty do Marcina
Gromadzkiego kanonika sądeckiego i altarysty krakowskiego (z 1478 r.) i piąty do
mansjonarzy sandomierskich z 1478 r. Inne dokumenty ofiarowane przez Cyprysińskiego to bulla Aleksandra VI z 1507 r. oraz dekret Zygmunta Augusta z 1556 r.
– oba dotyczące mansjonarzy sandomierskich. Ponadto Cyprysiński ofiarował dwa
sztambuchy z XVI i XVII w.135
W 1827 r. wymieni zostali jako darczyńcy m.in. Jan Wincenty Bandtkie, który
ofiarował m.in. pergaminowy kodeks zapisany gockiemi literami, zawierający fragment Starego Testamentu, a mianowicie część Księgi Jozuego. W bibliotece znalazła
się również podarowana przez nieznaną osobę Chronica de gestis Hungarorum136.
W przemówieniu z 1828 r. prezes Towarzystwa Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił różnego typu dary, składane na rzecz Towarzystwa, w tym również i książki,
ofiarowane w tym roku bibliotece137. Wśród darczyńców wymienił członka Towarzystwa, Jana Kantego Krzyżanowskiego, który sprezentował cztery książki, nie
wiadomo, czy rękopisy, czy druki, w tym jeden być może kodeks średniowieczny138,
oraz Jana Wincentego Bandtkiego, który ofiarował w sumie 14 rękopisów, głównie
o charakterze dyplomatycznym, w przeważającej części związanych z klasztorem
miechowskim bożogrobców139.
134 Zdanie sprawy o sprawach naukowych Towarzystwa Królewskiego Warsz. Przyiaciół Nauk, z ostatnich lat czterech 1821, 1822, 1823, 1824, napisane przez Stanisława Staszica Ministra Stanu, Prezesa tegoż
Towarzystwa przed Jego zgonem, który nastąpił w dniu 20 Stycznia 1826. Czytane na publicznem posiedzeniu
dnia 20 Kwietnia 1826, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 19, 1827,
s. 1–39; Ofiary do Biblioteki Towarzystwa od Maia roku zeszłego do Kwietnia roku bieżącego 1826, „Roczniki
Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 19, 1827, s. 34, 36.
135 Ł. G
, Wiadomość o darach Antoniego Cyprysińskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 19, 1827, s. 127–155.
136 Zagajenie posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, dnia
30 kwietnia 1827 r. przez Juliana Ursyna Niemcewicza, Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa
Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 20, 1828, s. 31, 37.
137 Zagajenie posiedzenia publicznego Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk, dnia
4 maja 1828 r. przez Juliana Ursyna Niemcewicza, Prezesa tegoż Towarzystwa, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 21, 1830, s. 1–21, Ofiary do biblioteki – zob. ibidem, s. 15–21.
138 Były to: a) Sermones Alberti Magni; b) Libri sententiarum a Petro Lombardo, parisiensi episcopo, compositi, Cracoviae 1519; c) De falsa nostri temporis et vera Christi religione, Martino Cromero auctore, 1559;
d) Nicolai Leoniceni de tribus doctrinis secundum Galeni sententiam 1524 – ibidem, s. 15.
139 M.in. Litterae originales super donationem villarum praeposito et conventui miechoviensi, confirmatae
per summos pontifices, 1505 czy Adnotationes circa ordinem canonicorum S. Sepulchri – ibidem, s. 16–17.
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Z powyższych wyliczeń wynikają dwie konstatacje. Pierwsza, że dary w postaci
rzadkich książek składały osoby wywodzące się z różnych grup społecznych. Wiązało
się to z ideą ratowania zabytków przeszłości i gromadzeniem ich w instytucji przeznaczonej do pełnienia misji biblioteki narodowej. Druga konstatacja, wynikająca pośrednio z pierwszej, dotyczy charakteru zbiorów. Kolekcja rękopiśmienna, jak można
się domyślać, była tworzona dość przypadkowo i zawierała zbiory lub pojedyncze
kodeksy z różnych księgozbiorów, niekoniecznie o metryce średniowiecznej.
Wspomnieć jeszcze warto o związanej z kolekcją rękopisów średniowiecznych Towarzystwa historią pewnego fałszerstwa. Oto generał brygady Franciszek Morawski,
czyniąc zapewne zakupy w kramie żydowskim w Lublinie, odnalazł trzy papierowe poszyty zapisane tekstem w języku polskim, służące sprzedawcy do pakowania
drobnych towarów. Odkupiwszy te kartki, Morawski, zdając sobie prawdopodobnie
sprawę ze znaczenia tekstu, ofiarował je następnie bibliotece Towarzystwa. Rękopis
ten zawierał bowiem kronikę autorstwa, żyjącego ponoć w X w., Prokosza. W 1825 r.
tekst szybko wydał Hipolit Kownacki w drukarni uniwersyteckiej Natana Glücksberga w Warszawie140. Fałszerstwo wykrył Joachim Lelewel i stwierdził, że autorem kroniki był w rzeczywistości stolnik urzędowski Przybysław Dyamentowski141. Interesujące jest, że rękopisy Dyamentowskiego, jak opisał Lelewel, zostały przekazane przez
opiekuna jego syna Sobiesława, niejakiego Bartosiewicza, Feliksowi Łubieńskiemu
i złożone w Guzowie. Ów kufer zaginął, Lelewel zaś podejrzewał, że rękopis odnaleziony w Lublinie przez Morawskiego mógł pochodzić właśnie z Guzowa142. Stamtąd
pochodzić miały również inne zmyślone kroniki, m.in. wspomniana już wyżej kronika Nakorsa Warmizjusza. Wyliczając te fałszerstwa, Lelewel podał przyczyny ich powstawania: po różnych bowiem kątach Polski, lęgły się podobne płody dla ćwiczenia
dowcipu, dla rozweselenia lub zadziwienia czytelnika, dla pokazania głębokiej nauki,
dla uwiecznienia pamięci wielkich domów, dla zysku, gdyż za to sowicie płacono143.
Kres działalności biblioteki TWPN przyniosły represje rosyjskie po powstaniu
listopadowym. Ponieważ dotknęły one również księgozbiorów innych instytucji,
przede wszystkim Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, do problemu wywiezienia zbiorów TWPN przyjdzie jeszcze powrócić niebawem.
140 Wyd. P. D
, Kronika polska przez Prokosza w wieku X napisana. Z dodatkami z kroniki
Kagnimira, pisarza wieku XI, i z przypisami krytycznemi komentatora wieku XVIII pierwszy raz wydrukowana
z rękopisma nowo wynalezionego, Warszawa 1825.
141 Zob. J. L
, Kronika polska Prokosza, wydanie Hippolita Kownackiego, [w:] I
, Rozbiory dzieł
obejmujących albo dzieje albo rzeczy polskie różnymi czasy przez Joachima Lelewela ogłoszone w jedną księgę zebrane, Poznań 1844, s. 179–205. Zob. także J. S
, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian,
wyd. 2 popr., Poznań 2007, s. 162–163.
142 Nota bene materiały historyczno-genealogiczne Przybysława Dyamentowskiego znajdowały się
w zbiorach Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, a obecnie są przechowywane w Bibliotece Narodowej
(sygn. BN 12388 IV – 12392 IV) – zob. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu, oprac. A. K
(Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 2), Warszawa 2011, s. 252–253.
143

Zob. J. L

, Kronika polska Prokosza, s. 200–201.
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1.5. Rękopisy Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim
Początki Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim przypadły na
rok 1815 – kiedy zwrócono się do cara Aleksandra I o zgodę na jej otwarcie –
oraz na rok 1818 – kiedy to dyrektorem generalnym nowej placówki, zgodnie z zarządzeniem namiestnika Królestwa Polskiego już nie uczelnianej, lecz publicznej,
mianowano Samuela Bogumiła Lindego144. Bibliotekarzem (dyrektorem) i jednocześnie profesorem bibliografii na Uniwersytecie Warszawskim został mianowany
Joachim Lelewel (do 1824 r.), po nim zaś Adam T. Chłędowski. Jak słusznie zauważyła Elżbieta Słodkowska, niezależność biblioteki od uczelni, w konsekwencji – od
bieżących potrzeb naukowo-dydaktycznych profesury i studentów – zaważyła na
charakterze zbiorów. Placówka ta miała przede wszystkim pełnić funkcję biblioteki
narodowej, zatem gromadzącej rękopisy i książki ważne dla kultury polskiej145.
Zasób Biblioteki był powiększany etapami, wzbogacany o zbiory różnych instytucji. Stanowiło to również o specyfice zbiorów, które składały się w znacznej
mierze z księgozbiorów różnych instytucji kościelnych, w tym klasztorów, zarówno
istniejących, jak i tych, które uległy kasacie w 1819 r. W rezultacie zasadniczy zrąb
księgozbioru tworzyły zbiory Biblioteki Liceum Warszawskiego, Biblioteki Sądu
Apelacyjnego oraz książki pochodzące z suprymowanych w 1819 r. klasztorów.

1.5.1. Zbiory Biblioteki Liceum Warszawskiego
Liceum Warszawskie zostało założone na mocy zarządzenia Komisji Prus Południowych z dnia 12 kwietnia 1803 r., zaś uroczyste otwarcie nastąpiło 2 stycznia
1805 r.146 Szkoła ta miała charakter humanistyczny, nacisk był położony na naukę
języków obcych (dziewięć języków, w tym hebrajski), choć zgodnie z ustawami
Komisji Edukacji Narodowej wprowadzono również przedmioty matematyczno-przyrodnicze147. Początkowo Liceum mieściło się w budynku dawnego Gimnazjum Akademickiego (pojezuickim) na Starym Mieście, następnie w Pałacu Saskim, a od 1817 r. na parterze Pałacu Kazimierzowskiego.
W Liceum zorganizowano bibliotekę, która według Instrukcji Urządzenia Liceum
Warszawskiego miała posiadać księgozbiór dydaktyczny, służący zarówno nauczy-

144 Na temat Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim zob. E. C
, Zbiory polskie,
t. 2, Warszawa-Kraków 1927, s. 325–330; E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 18–34.
145

Zob. E. S

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 24–25.

146 Podstawowe opracowanie tego księgozbioru: O. B
„Roczniki Biblioteczne”, 23, 1979, z. 2, s. 53–92.

, Biblioteka Liceum Warszawskiego,

147 Zob. Instrukcya. Urządzenie Królewskiego Liceum Warszawskiego, „Nowy Pamiętnik Warszawski”,
15, 1804 nr 44 (sierpień), s. 199–232: rozdział II. Przedmioty i sposób uczenia.
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cielom, jak i uczniom, wraz z czytelnią148. Jednak już w 1805 r. rektor Liceum
Samuel Bogumił Linde postulował zgoła inną funkcję: biblioteka miała zastąpić
utraconą bibliotekę narodową, czyli Bibliotekę Załuskich, oraz stać się zalążkiem
przyszłej biblioteki publicznej149.
Początkowo księgozbiór składał się z resztek zbiorów bibliotecznych Szkoły Rycerskiej (przekazanych w 1804 r.), dubletów z Biblioteki Królewskiej w Berlinie oraz
z darów150. Szybko jednak, bo już w 1806 r., do biblioteki wpłynęła partia książek
z biblioteki bernardynów w Łowiczu, wybranych przez Feliksa Bentkowskiego151.
W 1810 r. biblioteka Liceum otrzymała, formalnie w charakterze depozytu, księgozbiór
Ignacego Krasickiego152. Kolejny większy księgozbiór, który znalazł się w bibliotece,
to legat Kazimierza Chromińskiego (zm. 1816), obejmujący m.in. 25 załuscianów153.
Nie wiadomo, jak liczny był zasób rękopisów, Olena Błażejewicz odnalazła trzy
egzemplarze z XVIII i XIX w. Według tej badaczki w zbiorach Biblioteki Liceum
Warszawskiego znalazły się książki z klasztoru kanoników regularnych w Mstowie,
kapituły kolegiaty pułtuskiej, klasztorów cystersów w Obrze i Paradyżu oraz pojezuickie z Warszawy154.

1.5.2. Biblioteka przy Sądzie Apelacyjnym
Do księgozbioru Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim weszły również książki z Biblioteki Sądu Apelacyjnego w Warszawie, powstałej
w czasach Księstwa Warszawskiego155. Bibliotekę tę, wzorowaną na Bibliotece
Załuskich, założył w 1810 r. minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego
148

Zob. Instrukcya. Urządzenie Królewskiego Liceum, s. 232–233.

149 Zob. O. B
, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 58; W. S
skie 1804 – 1806, „Biblioteka Warszawska”, 1911, 3, s. 489–528.

, Warszawskie Liceum Królew-

150 Franciszek Radziszewski, pisząc o zbiorach biblioteki Liceum Warszawskiego, podał, że składały się
one z: 1. „zbiór starożytnych pisarzy i kronik średniowiecznych, kupiony w Berlinie na licytacyi”, 2. biblioteki byłego korpusu kadetów w Warszawie, 3. części zbiorów arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego (5251 tomów). W 1814 r. biblioteka zawierała do 12 tys. tomów – zob. F. R
, Wiadomość
historyczno-statystyczna, s. 94.
151 Zob. list Izby Edukacyjnej do Jana Pawła Łuszczewskiego, Dyrektora Spraw Wewnętrznych, z 24 lutego 1807 r. – wyd. M. Ł
, Materiały do dziejów państwowej polityki bibliotecznej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (1807–1831) (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 8), Wrocław 1958, s. 3,
nr 1. Jak zauważyła O. Błażejewicz, zasadnicza część księgozbioru bernardynów w Łowiczu znalazła się
w Bibliotece Seminarium Duchownego w Warszawie – zob. O. B
, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 59.
152

Zob. O. B
, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 61–66 (tamże starsza literatura); L. B , Rękopisy w bibliotece, s. 228–232.

153

Zob. O. B

154

Zob. ibidem, s. 79.

, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 66–68.

155 Podstawowe opracowanie: W. S
, Biblioteka Sądu Apelacyjnego w Warszawie 1810–1865,
„Roczniki Biblioteczne”, 2, 1958, 3, s. 431–526.
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Feliks Łubieński156. Za pośrednictwem trybunałów cywilnych minister zwrócił
się do różnego typu instytucji kościelnych (klasztorów i kościołów) i świeckich
(miast) o ofiarowanie bibliotece książek i rękopisów. Jak ujął to Lelewel: zgłosił
się ... do różnych opatów i klasztorów, a za różny wymian lub z dobrego przyzwolenia z Łubienia [Lubinia], Obry, Bledzewa, Paradyża, Trzemeszna, Przemęta, od
kapituły Pułtuskiej i z innych miejsc znaczne partje ksiąg pozyskiwał, rękopismów
lub druków157. Akcja ta odniosła różny skutek z powodu odmowy ze strony niektórych duchownych. W 1817 r., w oświadczeniu ówczesnego bibliotekarza Biblioteki Sądu Apelacyjnego Mateusza Kozłowskiego, podane zostało zestawienie
instytucji, od których pozyskano łącznie 11 664 książki. W przeciwieństwie do
inkunabułów nie wyróżniono jako odrębnej kategorii rękopisów, zatem można
się tylko domyślać, że w podanych liczbach zawierały się również kodeksy rękopiśmienne. Książki przesłali m.in. benedyktyni z Lubinia (141 książek), cystersi
z Obry (561), Bledzewa (347) oraz Paradyża (187), kanonicy regularni z Kłobucka (30) i Mstowa (444), benedyktyni z Sieciechowa (łącznie z książkami od dominikanów obserwantów z Wysokiego Koła – 304)158. Wraz z książkami zabrano
katalogi książek159. Były to zatem księgozbiory zasadniczo z terenów Wielkopolski. W wyniku działań wojennych, jak też odwołania protektora biblioteki Łubieńskiego, wiele transportów nie dotarło do celu160. Taki los spotkał księgozbiór
z klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie, który spakowany i złożony
w poznańskim sądzie ziemskim został przejęty przez Tytusa Działyńskiego i trafił
do biblioteki w Kórniku161.
Kolejna zmiana nastąpiła w tym samym 1817 r., kiedy doszło do przekazania
księgozbioru Biblioteki Sądu Apelacyjnego nowo powstałej Bibliotece Publicznej
przy Uniwersytecie Warszawskim. W tym też czasie wstępnie uporządkowano zbiory162. Interesujące jest zestawienie, które przedstawił w 1828 r. dyrektor Biblioteki
Publicznej S. B. Linde. Podał on wykaz książek, które zostały przekazane z Biblioteki Sądu Apelacyjnego do Biblioteki Publicznej przy UW, przy czym liczby te były
zbieżne ze sprawozdaniem M. Kozłowskiego163. Ponieważ jednak nie zachował się
do naszych czasów żaden spis książek i rękopisów, możemy się tylko domyślać, że
znajdowały się tam również rękopisy średniowieczne.
156 Zob. T. M
, Łubieński Feliks, [w:] I. T
szawa-Łódź 1972, s. 541.
157

J. L

158

M. Ł

159

Zob. ibidem, s. 11.

160

J. L

161

Zob. J. Z

162 Zob. M. Ł
s. 443–444.
163

M. Ł

(red.), Słownik pracowników książki polskiej, War-

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 174.
, Materiały do dziejów, nr 12, s. 8–9.
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 175.
, Katalog rękopisów, s. XXV–XXVI.
, Materiały do dziejów, nr 10, s. 7; W. S
, Materiały do dziejów, nr 129, s. 167–168.

, Biblioteka Sądu Apelacyjnego,
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Prawdopodobnie przez większość czasu książki pozostawały w paczkach złożonych w pałacu biskupów krakowskich przy ul. Miodowej. Joachim Lelewel wspominał pod rokiem 1813: Były wówczas w pakach z klasztorów wzięte księgi dla
bibljoteki przy sądzie appellacijnym przeznaczone. Do nich przystęp otworzył mi
Mateusz Kozłowski i prawdziwie w pocie czoła w ciasnych pałacu biskupa krakowskiego celkach, wypiętrzone paki otwierałem, jedne z pod drugich dobywając do
dna przezierałem, oswajając się z księgami, wertując je, wypisując z nich164.

1.5.3. Rękopisy z bibliotek suprymowanych klasztorów
Jedną z najcenniejszych części księgozbioru Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim stanowiły książki z bibliotek skasowanych instytucji kościelnych165. Na mocy dekretu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z 17 kwietnia 1819 r. kasacie uległo 25 klasztorów męskich, 8 żeńskich
oraz 14 kolegiat166.
W maju 1819 r. w podróż po terenie całego Królestwa Polskiego wybrał się Samuel Bogumił Linde. W listach do ministra Stanisława Kostki Potockiego, pisanych
w żartobliwej formie raportów wojskowych, relacjonował etapy podróży i opisywał
„łupy”, odnotowywał najcenniejsze, jego zdaniem, książki (z reguły inkunabuły
i stare druki, wyjątkowo również rękopisy). W Płocku zabrał książki z klasztoru
norbertanek i kolegiaty, stamtąd udał się do Czerwińska, gdzie widział rękopism
pierwszej części Długosza, prócz tego niektóre stare rękopisma, o których tak naprędce nic stanowić nie mogę (list z 26 maja 1819 r.)167. Następnie na przełomie
maja i czerwca Linde odwiedził klasztor benedyktynek w Sierpcu, kanoników regularnych laterańskich w Lubrańcu, paulinów w Brdowie, kamedułów w Bieniszewie,
by dotrzeć do klasztoru cystersów w Lądzie, gdzie w bardzo pięknym lokalu i ozdobnych szafach znajdowało się ok. 5 tys. książek168. Tam odnalazł Linde rękopis Długosza (jak odnotował: inny od czerwińskiego) oraz kilka bardzo ważnych rękopisów. We wszystkich wspomnianych wyżej klasztorach Linde podkreślał dobrą wolę
opatów i przeorów. Z Oporowa Linde udał się do Tumu pod Łęczycą, gdzie widział
m.in. pergaminowy rękopis iluminowany z tekstem Wulgaty. Inne rękopisy, wo164

J. L

, Przygody w poszukiwaniach, s. 16.

165 Na temat dziewiętnastowiecznych kasat instytucji kościelnych zob. M. D
(red.), Kasaty klasztorów, t. 1–4. O losach ich bibliotek zob. t. 3, s. 137–264, a dla poruszanej tu tematyki szczególnie: M. K
,
Losy księgozbiorów klasztornych po kasacie 1819 r. Misja Samuela Bogumiła Lindego, s. 161–172, i E. B , Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy, Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, s. 185–203.
166 E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 66, tamże zestawienie – s. 200–204 (klasztory
męskie), s. 230–231 (klasztory żeńskie), s. 235–236 (kolegiaty).
167

M. Ł

168

Ibidem, nr 49, s. 35.

, Materiały do dziejów, nr 47, s. 33–34.
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bec złego stanu zachowania, miały być przebadane po transporcie do Warszawy169.
Z kolei w Kaliszu, w zbiorach kolegium pojezuickiego przechowywanych w Kolegium Karnkowskiego, Linde odnalazł rękopis zawierający trzeci tom Roczników
Długosza (od 12. księgi). Kolejny rękopis z kopią pierwszych ksiąg ofiarował mu
ks. Ignacy Przybylski170. Z Kalisza, przez Sieradz, dotarł Linde do Wielunia, gdzie
w klasztorze augustianów odkrył, między innymi książkami, również dużego formatu kodeks z przełomu XV i XVI w., zawierający historię Polski z lat 1420–1480
– zdaniem Lindego, być może zakończenie Długosza, zaś w klasztorze reformatów
tzw. Teki Górskiego171. Kolejne etapy podróży Lindego to Sulejów (2312 książek
w 66 beczkach), Witów (3975 książek w 104 beczkach, w tym jeden rękopis historyczny)172. Wśród innych „zdobyczy” (taką militarną terminologią posługiwał
się sam Linde, np. już Sulejów wzięty, niewolnika rozmaitego stopnia jest 2312173)
wymienione zostały rękopisy z Mstowa – De civitate Dei św. Augustyna przepisane per Joannem de Raczyborsko oraz Acta Concilii Basiliensis174; ze Świętego
Krzyża – Matthiae de Cracovia, Homiliae, Compendium Historiae Polonae oraz
inne, bliżej nieokreślone rękopisy, nadto katalogi rękopisów Gerarda Lefebvre’a175;
z Jędrzejowa nieokreślone kodeksy176. Linde zawarł interesującą opinię o zasobie
rękopiśmiennym biblioteki miechowskiej, uszczuplonej już przez lubowników,
wędrowników i okoliczności; szacował, że rękopisów było tyle samo co na Łysej
Górze, i wymienił: Avicenna – kodeks pergaminowy in folio, inne nieznane nam
kodeksy oraz pergaminowy kodeks z tekstem Roczników Długosza, z uwagami
Kaspra Nakielskiego177. Pozostałe wymienione rękopisy to pergaminowy Discordantium canonum concordia oraz czternastowieczny rękopis Isidorus Hispalensis,
De rerum inventione, in folio z biblioteki kapituły katedralnej w Sandomierzu178.
Obiektem zainteresowania Lindego były zatem biblioteki różnych, przeważnie
skasowanych, instytucji kościelnych: klasztorów męskich (benedyktyni, cystersi)
i żeńskich (norbertanki), kolegiat (Skarbimierz, Wiślica). Linde odnotowywał, że
książki z tych instytucji znajdowały się niekiedy w opłakanym stanie, np. w Tumie pod Łęczycą, w lochu na pół podziemnym, gdzie w samo południe trzeba było
169

Ibidem, nr 49, s. 37.

170

Ibidem, nr 49, s. 39–40.

171

Ibidem, nr 51, s. 43.

172

Ibidem, nr 52, s. 45–46.

173

Ibidem, nr 51, s. 44.

174

Ibidem, nr 53, s. 49. Zob. również t. 2: Katalog rękopisów utraconych, Lat.F.ch.I.48.

175 Ibidem, nr 54, s. 55 (niestety Łodyński nie wypisał tytułów rękopisów, podając jedynie notę: tytuły bez
uwag). Linde w swoim sprawozdaniu stwierdził, że zabrał większą część rękopisów wymienionych w katalogu Lefebvre’a.
176

Ibidem, nr 54, s. 58.

177

Ibidem, nr 54, s. 59 (Łodyński opuścił w edycji tytuły kodeksów).

178 Ibidem, nr 55, s. 63. Zob. również t. 2: Katalog rękopisów utraconych, Lat.F.v.I.38 (identyfikacja niepewna).
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przy świecy odbyć rewizję, książki przed transportem należało osuszyć i oczyścić
z pleśni i robactwa179. Sama akcja wywożenia zbiorów wywoływała często sprzeciw lokalnego duchowieństwa180. Sprzeciw ten był bezskuteczny, nieliczne były
wypadki rezygnacji Lindego z konfiskaty księgozbioru. Jednak np. w Sandomierzu
kanonicy po dłuższych sporach zdecydowali się przekazać wyłącznie 25 książek,
w tym wspomniane wyżej dwa rękopisy średniowieczne181. Nic dziwnego, gdyż
prawdopodobnie zarówno Linde, jak i minister Potocki nie kryli swojego krytycznego stosunku do instytucji kościelnych. Już Linde pisał do Potockiego: Zanosi się
na to, że z głównego składu Biblioteki Publicznej Narodowej Warszawskiej kolejno
zaopatrywane będą biblioteki seminariów i szkół wojewódzkich; tym sposobem na
miejsce próżnujących i zgniłych bibliotek klasztornych [!] kraj będzie miał w różnych miejscach i województwach porządnie urządzone, utrzymywane, bo dozorowane biblioteki. W tym widoku potrzeba zbierać duplikaty, potrzeba nie pogardzać
żadnym dziełem, którego by szkoda było zostawienia na zgubę182. Jeszcze po wywiezieniu zbiorów bibliotecznych do Rosji przedstawiciele Kościoła katolickiego
nie kryli rozgoryczenia i żalu wobec tej akcji przeprowadzonej przez Lindego na
polecenie Potockiego. Biskup Ludwik Łętowski pisał o łamaniu prawa i grabieży
bibliotek, zaś ks. Jan Wadowski podkreślił z przekąsem, że zbiory zabrane przez ludzi wątpliwych zasad etycznych kształtowane były przez „ciemnych mnichów”183.
Razem z książkami przywożono również klasztorne katalogi biblioteczne. Z powodu braku innych katalogów służyły one w Bibliotece Publicznej za przewodniki po
poszczególnych zbiorach184. W wypadku klasztorów benedyktyńskich i cysterskich
były to katalogi sporządzone przez Gerarda Lefebvre’a de Lassus, który przebywał
w Sieciechowie, Koprzywnicy i na Świętym Krzyżu185. W opinii współczesnych
(J. Lelewel) były to piękne dowody pracowitości, ale przypominające nową purgacją
i redukcją, której te celne biblioteki uległy. Lefebvre miał bowiem niszczyć książki
uznane przezeń za złe, niebezpieczne lub niezrozumiałe. Lelewel przyznawał, że opowieść o niszczeniu książek przez emigrantów francuskich mogła być wymyślona przez
179

Ibidem, nr 49, s. 37; zob. również tamże, nr 54, s. 56 (o bibliotece bernardynów opatowskich).

180

Np. franciszkanie w Piotrkowie – zob. ibidem, nr 51, s. 44.

181 Ibidem, nr 55, s. 62–63. Na marginesie warto zauważyć, że „zdobycz” ta nie została uwzględniona
w sprawozdaniu Lindego z ok. 1820 r., gdyż kolegiata (a od 1818 r. katedra) ta nie uległa kasacie (zob. t. 3,
Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574).
182

Ibidem, nr 47, s. 34.

183

Zob. E. S

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 73.

184 Zob. H. K
, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie
I i II wojny światowej (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 2), Warszawa 1960, s. 9–10.
185

J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 154–155. O działalności Lefebvre’a zob. M. D , Gérard Lefebvre de Lassus, un bénédictin français érudit et ses activités en Pologne au tournant des
, A. V
, D.-O. H
(red.), Dom Jean Mabillon figure majeure
XVIIIe et XIXe siècles, [w:] J. L
de l’Europe des lettres. Actes des deux colloques du tricentenaire de la mort de dom Mabillon, abbaye de
Solesmes, 18-19 mai 2007 Palais de l’Institut, Paris, 7–8 décembre 2007, Paris 2010, s. 685–708.
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mnichów na usprawiedliwienie stanu księgozbiorów186. Faktycznie jednak, niektórzy
badacze odnotowywali pomniejszenie zasobu, zwłaszcza o dzieła autorów polskich187.
Obraz wielkości księgozbiorów przejętych po skasowanych instytucjach kościelnych wyłania się z zestawienia sporządzonego ok. 1820 r. przez S. B. Lindego (zob.
tom 3: Aneks, s. 573–574). W liczbie łącznej 42 577 woluminów książek znajdowało
się 938 rękopisów, z czego ponad połowa pochodziła z dwóch ośrodków: 228 rękopisów z Miechowa (24%), zaś 255 z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu
(27%). Rękopisy, podobnie jak inne książki, były przywożone w paczkach i beczkach
i składane w Pałacu Kazimierzowskim. Dopiero po pewnym czasie, po osuszeniu
i oczyszczeniu, zająć się nimi mogli bibliotekarze. Jednemu z nich, Joachimowi Lelewelowi, zawdzięczamy krótki przegląd zarówno zasobu rękopisów, jak i całej biblioteki188. Lelewel od 1819 do 1821 r. był bibliotekarzem – zastępcą dyrektora Biblioteki
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim; wykładał też historię XVI w. oraz bibliografię na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych189. Prace nad rękopisami rozpoczął od
pomocy w porządkowaniu zbiorów biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym190.
Zbiory Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim w 1817 r. (zatem przed
akcją włączania księgozbiorów klasztornych) szacowano na ok. 50 tys. woluminów, zaś
pięć lat później, w 1822 r., na 110 446 woluminów. Joachim Lelewel pisał, że zbiór
Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim liczył 120 tys. książek drukowanych i 1,5 tys. rękopisów191. W momencie zamknięcia Uniwersytetu Biblioteka Publiczna posiadała 134 067 woluminów druków, ok. 2 tys. rękopisów, w tym ponad 1000
kodeksów średniowiecznych, oraz 102 501 zabytków z Gabinetu Rycin192. Inne liczby
podał w 1827 r. Łukasz Gołębiowski. W odniesieniu do rękopisów pisał o ok. 1,2 tys.
kodeksach, z których ponad połowa pochodziła z okresu średniowiecza (XI–XV w.)193.
Już po stłumieniu powstania listopadowego i wywiezieniu większości zbioru
przekazano do biblioteki rękopisy polskie z księgozbioru Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (179 rękopisów w 210 woluminach)194.
186

Ibidem, s. 155 i przyp. m.

187 Ibidem, s. 155, przyp. l, powołał się na książkę J. S. Bandtkiego (J. S. B
, Historya biblioteki,
s. 98), gdzie jednak nie ma mowy o skargach zakonników, lecz odwołanie do pozycji Juszyńskiego; właściwie Lelewel przytoczył fragment przedmowy Juszyńskiego, gdzie autor wspominał wizyty w klasztorze
świętokrzyskim i straty w księgozbiorze, do jakich doszło w ciągu 20 lat – zob. M. H. J
, Dykcyonarz
poetow polskich, t. 1–2, Kraków 1820, s. [22], przyp. ł.
188

Zob. J. L

189

Zob. H. W

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 339–429.

190

Ibidem, s. 74–75.

191

J. L

, Joachim Lelewel, s. 13.
, Polska, t. 16, s. 225.

192 Informacje dotyczące wielkości księgozbioru podaję za E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 29. Józef Bieliński pisał o 150 tys. jednostkach, z czego 54 tys. pochodziły z bibliotek klasztornych
– zob. J. B
, Królewski Uniwersytet Warszawski (1816–1831), t. 1, Warszawa 1907, s. 755–756.
193

Zob. Ł. G

194

Zob. H. K

, Opisanie historyczno-statystyczne, s. 151.
, Straty w zbiorze rękopisów, s. 11.
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1.6. Rękopisy warszawskie – stan opracowania
Naukowe zainteresowanie rękopisami polskimi zaobserwować można już w działalności uczonych skupionych wokół Biblioteki Załuskich. Wywiezienie zbiorów
tej biblioteki, jak też zmiany zachodzące w naukach historycznych spowodowały
w pierwszym trzydziestoleciu XIX w. wzrost zainteresowania rękopisami, a przede
wszystkim zapisanymi tam tekstami. W wypadku środowiska warszawskiego można mówić o kręgu uczonych, którzy niemal codziennie korzystali z rękopisów przechowywanych w bibliotekach. Byli to zarówno bibliotekarze, jak Hipolit Kownacki
(Biblioteka Wilanowska), Łukasz Gołębiowski (biblioteka porycka, następnie Czartoryskich w Puławach, wreszcie księgozbiory Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim), Joachim Lelewel (BPUW, TWPN), jak i uczeni związani z Uniwersytetem Warszawskim (np.
Jan Wincenty Bandtkie) lub z Towarzystwem Warszawskim Przyjaciół Nauk (np.
Adam Prażmowski).
Prace nad rękopisami polegały jednak niemal wyłącznie na krytyce tekstu. Wyjątkiem było teoretyczne ujęcie Joachima Lelewela w Bibliograficznych ksiąg dwoje195. Lelewel, rozpoczynając w 1818 r. pracę w charakterze bibliotekarza w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, nie miał, poza zamiłowaniami
bibliofilskimi, doświadczenia bibliotekoznawczego. Przez niespełna cztery lata
zajmował się przede wszystkim przeglądaniem rękopisów, zwłaszcza że rozpakowywał paczki z książkami zwożonymi z podróży Lindego po kraju.
Lelewel przedstawił też pierwszy opis zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Zbiór ten, szacowany na ok. 1,5–
2 tys. woluminów, składał się w większości z książek późnośredniowiecznych
(XIV–XV w.), głównie z zakresu teologii. Lelewel wymienił kilkanaście rękopisów,
począwszy od datowanego na podstawie pisma na X w. kodeksu zawierającego
perykopy ewangeliczne (Pericopae evangelicae), oraz wyróżnił rękopisy odnoszące się do historii Polski. Podane opisy były skrótowe i bez określonego układu –
jak przyznał Lelewel: długa koło nich robota zostawiona jest dalszemu czasowi196.
Wskazywał na możliwości badania zabytków języka staropolskiego oraz tekstów
prawniczych (statutów), choć ogólnie oceniał księgozbiór warszawski jako ustępujący miejsca, pod względem znaczenia, bibliotekom krakowskiej, puławskiej oraz
Działyńskiego197. Zasługą Lelewela było odnotowanie, na wzór J. S. Bandtkiego,
kolofonów z niektórych rękopisów warszawskich oraz sporządzenie, na podstawie
tych rękopisów, listy kopistów z XV w.198
195

Zob. J. L

196

Zob. ibidem, s. 347.

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, s. 16–61.

197

Zob. ibidem.

198

Zob. ibidem, s. 55–58, s. 87–92 i przypis.
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Cechą charakterystyczną tego okresu było skoncentrowanie się, w ramach krytyki tekstu, na najstarszych zabytkach historiografii polskiej oraz prawa świeckiego.
Z reguły zajmowano się pojedynczymi kodeksami, poszukując jednak również innych przekazów.
W zakresie historiografii interesowano się przede wszystkim najstarszymi kronikami polskimi. Już w latach 1802–1813 zastanawiano się nad wielkim projektem
wydawniczym, obejmującym korpus tekstów historiograficznych Scriptores rerum
Polonicarum199.
Wcześnie zajęto się kroniką Wincentego Kadłubka. Już Joachim Lelewel pisał
w liście do brata Prota, że Tadeusz Czacki dostarczył mu dwa rękopisy kroniki Kadłubka, choć nieco za późno (Krzemieniec, 13 maja 1810). Przy tej okazji Czacki
miał wygłosić krótkie, ale prawdziwe zdanie, uczono-głęboko-nudny komentarz
na temat kroniki Kadłubka, co Lelewel skomentował celnym dwuwierszem: Ztąd też
jeden za drugim owczym bieżąc pędem – skoro zełgał najpierwszy, wszyscy łgali rzędem200. Krytyczny osąd Lelewela odnoszący się do tekstu Czackiego nie spowodował
wszak zmiany w poglądach na temat autora kroniki201. Sam Lelewel błędnie przyjął,
zresztą za Czackim, że autorem pierwszych ksiąg kroniki był biskup krakowski Mateusz Cholewa, kolejnych zaś Wincenty Kadłubek. Pomimo to zasługą Lelewela było
ustalenie przekazów rękopiśmiennych kroniki, które to kodeksy (a przynajmniej jak
sam stwierdził w 1811 r.: poryckie i warszawskie) gruntownie przebadał202. Na początku lat dwudziestych XIX w. wydania tekstu kroniki Kadłubka oraz kroniki Dzierzwy
podjął się pracujący wówczas w Bibliotece Wilanowskiej Potockich Hipolit Tymoteusz Kownacki (1761–1854)203. Złożył on Towarzystwu Warszawskiemu Przyjaciół
Nauk swoje tłumaczenie Kroniki Dzierzwy, z propozycją jej dwujęzycznego wydania
na koszt Towarzystwa. Na posiedzeniu z 8 grudnia 1822 r. ustalono, że o ewentualnym
druku ma zdecydować komisja recenzentów, w skład której weszli Wawrzyniec Surowiecki i Jan Wincenty Bandtkie. Już 29 stycznia 1823 r. przedstawili oni swoją recenzję. Uznali przekład za płynny i wierny, choć niewolny od błędów (np. wytknęli, że
Leo Bohemus oznaczał nie Leopolda, lecz herb czeski itp.). Komisja nie mogła porównać rękopisu oryginalnego z przekładem, gdyż znajdował się on, ze względu na prze-

199 Zob. M. P
s. 152–154.

, Z zamierzeń edytorskich Tadeusza Czackiego, „Studia Źródłoznawcze”, 8, 1963,

200 Zob. J. L
, 1809–1810 r. Krzemieniec i Łuck. Dołączone korespondencye z Czackim i Śniadeckim; List XXI Do brata, [w:] Listy Joachima Lelewela. Oddział pierwszy. Listy do rodzeństwa pisane, t. 1,
Poznań 1878, s. 183.
201

Zob. T. C

, Rozbiór dziejów, s. 352–364.

202 Zob. J. L
, Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dzieiopisem, a w sczególności nad pierwszą dzieiów iego xięgą, Warszawa-Wilno 1811, s. 15–23. Tamże podał informacje na temat
kroniki Dzierzwy.
203 J. K
, Kownacki Hipolit, [w:] I. T
Warszawa-Łódź 1972, s. 456–457.

(red.), Słownik pracowników książki polskiej,

Pierwszy okres warszawski (XVIII w. – 1832)

87

prowadzkę biblioteki204, w zapakowanej paczce. Postulowała jednak, aby porównać
wszystkie rękopisy (wymieniono egzemplarze z księgozbiorów: księży misjonarzy
warszawskich, Czartoryskich w Puławach – dawniej heilsberski; kilka egzemplarzy
z Biblioteki Jagiellońskiej), zebrać ważne warianty i postarać się o krytyczne wydanie. Recenzenci uznali również, że teza Kownackiego, wbrew opiniom innych uczonych (np. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego) poczytującego autora – Dzierzwę
– za pisarza poprzedzającego kronikę Kadłubka, wymaga udowodnienia. Sugerowali również, co spotkało się z aprobatą władz TWPN, aby nie wydawać przekładu
pod szyldem tej instytucji, lecz dogadzając chwalebnemu zamiarowi Kownackiego,
sfinansować edycję205. Łacińskie wydanie kronik Kadłubka i Dzierzwy przez Kownackiego ukazało się drukiem w 1824 r. i oparte było przede wszystkim na kodeksie
Kuropatnickiego ze zbiorów Towarzystwa206. Kownacki skorzystał, oprócz oczywiście przeprowadzenia autopsji samego kodeksu, z opisu sporządzonego przez Prażmowskiego207, skolacjonował również tekst kroniki Kadłubka z innymi przekazami
rękopiśmiennymi znajdującymi się w bibliotekach warszawskich (Biblioteka Publiczna, hr. Sierakowskiego, hr. Działyńskiego i Biblioteka Misjonarzy w Warszawie). Co więcej, odnotował także, choć wyłącznie za katalogiem rękopisów J. D. Janockiego, istnienie tzw. autografu Kadłubka w zbiorach Biblioteki Załuskich208.
Edycja ta, pełna pomyłek i błędów w odczycie wyrazów, spotkała się z zasłużoną
krytyką uczonych. Jeszcze w połowie XIX w. August Bielowski pisał wręcz o edycji
publikowanej przez osobę zupełnie nieprzygotowaną; doceniając fakt oddzielenia
przez Kownackiego kroniki Dzierzwy od tekstu Kadłubka, ciężkie słowa krytyki
sformułował pod adresem edycji kroniki tego ostatniego209.
W zakresie prawa świeckiego zainteresowano się przede wszystkim rękopiśmiennymi przekazami kodyfikacji Kazimierza Wielkiego, czyli tekstem najstarszych
statutów ziemskich wiślicko-piotrkowskich, znanym zresztą również z osiemnastowiecznej edycji w ramach Volumina legum.
Podobnie jak w wypadku zabytków historiograficznych również i tu można
stwierdzić pewną tendencję rozwoju refleksji badawczej. Tadeusz Czacki podał
informację o rękopisie ze swojej biblioteki poryckiej, zawierającym polskie tłumaczenie statutów wielkopolskich Kazimierza Wielkiego z 1449 r., dokonane

204

W 1823 r. przeniesiono siedzibę TWPN z Kanonii do Pałacu Staszica.

205 Zob. A. K
, Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 3, t. 2, s. 327, 337–338.
206

Res gestae principum (jak w przyp. 85, s. 37).

207

A. P

208

Zob. Res gestae principum, s. II–III. Kodeks ten zachował się – obecnie BN 3376 II.

, Wiadomość o naydawnieyszych, s. 145–187.

209 Zob. A. B
, Wstęp krytyczny, s. 8–9, 32, 156–157. Zob. również M
W
(
.
K
), Kronika polska, przeł. i oprac. B. K
, wyd. 2 (Biblioteka Narodowa, Seria I, 277), Wrocław
i in. 1996, s. CXX, przyp. 175.
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przez Świętosława z Wojcieszyna210. Następnie Joachim Lelewel podjął się wydania tego tłumaczenia oraz zajął się krytycznie układem statutów, stwierdzając, że
statuty wiślickie składały się z dwóch dawniejszych statutów prowincjonalnych:
małopolskiego i wielkopolskiego (piotrkowskiego)211. Oprócz kodeksu poryckiego
zainteresowano się łacińskimi przekazami statutów i ustaw prawnych władców polskich. Przede wszystkim zwrócono uwagę na tzw. kodeks Sierakowskiego (od nazwiska właściciela, członka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Józefa
Sierakowskiego). Rękopis ten pochodził z biblioteki benedyktynów świętokrzyskich i zawierał kolekcję praw ziemskich i przywilejów królewskich XIV i XV w.212
Pierwszy podał informację o kodeksie Hipolit Kownacki w 1820 r., zwracając uwagę, że był to klocek złożony z kilku współoprawnych rękopisów, pisanych różnymi rękami. Autor przedstawił również zawartość213. Parę lat później zajął się tym
kodeksem Joachim Lelewel, który stwierdził, że pochodził on z biblioteki łysogórskiej, gdyż uwzględniony został w katalogu Jonstona z 1702 r. pod sygn. I nr 30214.
Skrytykował przy tym wydanie łacińskie tekstu statutów piotrkowskich Kazimierza
Wielkiego, uznając całe przedsięwzięcie za niestaranne i pełne pomyłek215. Podał
również informacje o innych przekazach statutów ziemskich (m.in. kodeks Macieja
z Pełczyna z biblioteki puławskiej)216. Jeszcze w 1826 r. Lelewel pisał o tym kodeksie jako należącym do radcy stanu Józefa Sierakowskiego217. Z kolei Jan Wincenty
Bandtkie, opisując kodeks, podał, podobnie zresztą jak Lelewel, informację, że był
to rękopis papierowy formatu ósemki, liczący 120 kart foliowanych cyframi rzymskimi. W zawartości kodeksu wyodrębnił części określone siglami Sier. I i Sier. II,
czyli dwie części statutów wiślickich Kazimierza Wielkiego, oraz Sier. III – fragment statutów piotrkowskich218. W późniejszym okresie (po 1853 r.) rękopis Sie-

210 T. C
, O źródłach praw, które miały moc obowiązującą w Polsce i Litwie, [w:] Dzieła Tadeusza
Czackiego, wyd. E. R
, t. 3, Poznań 1845, s. 513–514.
211 Zob. J. L
, Krytyczny rozbiór statutów wiślickich, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiacioł Nauk”, 20, 1828, s. 192–365 + tabl. (przedruk w: J. L
, Polska wieków średnich,
t. 3, Poznań 1851, s. 211–347); I
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, Wilno 1823, s. 233–257, edycja
polskiego przekładu statutów w: Księgi ustaw polskich i mazowieckich (zob. wyżej s. 37, przyp. 82). Zob. też
R. H , O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielkiego, „Biblioteka Warszawska”, 1877, 1, s. 161–
181 (korzystałem z przedruku w: Romualda Hubego pisma, t. 2, s. 297–320).
212

J. W. B

, Jus Polonicum, s. XVIII; zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 84.

213 H. K
, O dawnych statutach polskich dotąd nie wydanych, w rękopiśmie starym do Józefa hr.
Sierakowskiego należącym znajdujących się, „Pamiętnik Warszawski”, 18, 1820, s. 193.
214

J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, s. 235.

215 Wydanie tekstu statutów: Statut Piotrkowski Kazimierza W. Króla Polskiego, „Pamiętnik Warszawski”,
17, 1820, s. 137–157. Zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, s. 235–236.
216 Ibidem, s. 236–238; następnie podał również lekcje różnych statutów oraz treść statutów nieszawskich,
nowokorczyńskich i piotrkowskich z 1493 r. (s. 242–277).
217

Ibidem, t. 2, s. 235; tamże skolacjonował fragmenty tekstu z rękopisu z wydaniem H. Kownackiego.

218

J. W. B

, Jus Polonicum, s. XVIII.
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rakowskiego znalazł się w zbiorach Biblioteki Baworowskich we Lwowie, gdzie
został podzielony na odrębne jednostki219.
Ostatnim słowem w zakresie edytorstwa średniowiecznych polskich źródeł prawnych w tym okresie było niewątpliwie wydane przez J. W. Bandtkiego w 1831 r.
Jus Polonicum220. Jan Wincenty Bandtkie (1783–1846), młodszy brat Jerzego Samuela, profesor prawa rzymskiego w Królewskim Uniwersytecie Warszawskim,
zawarł w tej książce edycję kilkunastu kodyfikacji źródłowych władców polskich
z XIV i XV w. Przy opracowaniu tekstu korzystał on przede wszystkim ze średniowiecznych przekazów rękopiśmiennych. W przedmowie pisał o trudnościach
związanych z ich badaniem; stwierdził, że analiza kodeksów z XIV i XV w., zniszczonych przez czas i robaki, wymaga bystrości oka i utrudzenia duszy, aby właściwie odczytać nie tylko wyrazy, lecz także pojedyncze litery i skróty221. W pracy
tej wykorzystał łącznie 17 rękopisów pochodzących z różnych bibliotek, w tym
m.in. z kolekcji Działyńskiego, biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół
Nauk oraz biblioteki puławskiej. Wśród wymienionych rękopisów znajdowały się
również kodeksy z księgozbioru własnego Bandtkiego. Były to średniowieczne rękopisy prawne, które Bandtkie kupił np. od ks. Jakuba Fałkowskiego, dyrektora
Instytutu Głuchoniemych w Warszawie (tzw. Bandtkianus I)222 lub od księgarza
krakowskiego Ambrożego Grabowskiego (Bandtkianus III)223. Niektóre rękopisy
otrzymał w darze, jak np. Bandtkianus II224 z biblioteki Czartoryskich w Puławach
czy Bandtkianus IV, który sprezentował mu w 1827 r. Józef Muczkowski – odkrywca kodeksu w Poznaniu225. Co interesujące, rękopisy te, pomimo że wiemy o darze
książkowym Bandtkiego dla biblioteki Towarzystwa, znalazły się w późniejszym
okresie w posiadaniu Kazimierza Stronczyńskiego i uniknęły w ten sposób losu
rękopisów wywiezionych do Petersburga.
Wyjątkową postacią na tle tych luminarzy polskiej nauki był Łukasz Gołębiowski (1773–1849), przez większość swojego życia związany z pracą nad rękopisami w kolejnych bibliotekach (Poryck w latach 1790–1818, Puławy od 1818 do
1823 r., następnie sekretarz TWPN w latach 1823–1830, Warszawa – Biblioteka

219 Są to: BN 12586 II – Kodeks Sierakowskiego I–II (Statuta Vislicensia Casimiri Magni); BN 12585 II –
Kodeks Sierakowskiego III (Statuta Maioris Poloniae Casimiri Magni); Biblioteka PAU i PAN w Krakowie,
sygn. 1560 – Kodeks Sierakowskiego IV (z błędnym tytułem na oprawie: Statuta Regis Casimiri IV etc.). Zob.
Statuta Casimiri Magni, wyd. B. U
, „Archiwum Komisji Prawniczej”, 2, 1921, s. XXXV–XXXVIII
(opis rękopisu autorstwa S. Kutrzeby).
220

J. W. B

, Jus Polonicum.

221

Ibidem, s. IX.

222

Obecnie BN 12576 II.

223

Obecnie BN 12590 II.

224

Obecnie BN 12574 II.

225

J. W. B

, Jus Polonicum, s. XVIII.
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Publiczna)226. W latach młodości podjął pracę w bibliotece poryckiej Tadeusza
Czackiego, gdzie, jak sam stwierdził, opisał 1558 rękopisów, odnotowując treść
ogólną oraz szczegółowy spis zawartości (szczegółowe notaty o wiadomościach
historycznych porządkiem stronnic), co w sumie dało 1212 arkuszy227. Po śmierci Czackiego, wraz z jego księgozbiorem przeniósł się do Puław (21 sierpnia
1818 r.), gdzie ponownie pełnił obowiązki bibliotekarza. Sporządził wówczas katalog w sześciu tomach in folio, obejmujący książki drukowane, na żądanie zaś
Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej opracował inwentarz ponad 200 rękopisów
z jej kolekcji228. W 1823 r. Gołębiowski przeniósł się do Warszawy, gdzie został
mianowany członkiem Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, nawiązującego
do instytucji stworzonej przez KEN. Gołębiowski zajmował się tam tworzeniem
podręczników historii i literatury. Od 1818 r. był członkiem czynnym, później zaś,
od 1823 r., sekretarzem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W 1831 r.
przez dziewięć miesięcy był bibliotekarzem Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, co wiązało się z obowiązkiem prowadzenia kursu bibliografii
na uniwersytecie, jednak obowiązków dydaktycznych nie wypełniał. Po upadku
powstania listopadowego i karnym zwolnieniu z funkcji sekretarza za ukrycie
funduszy Towarzystwa, 2 maja 1833 r. wyjechał z Warszawy do majątku Kaźmirówka (obecnie Kazimierówka w woj. lubelskim), gdzie w 1849 r. zmarł.
Publikowany dorobek naukowy Ł. Gołębiowskiego zawiera niewiele informacji
o pracach rękopisoznawczych. W nadzwyczaj interesującym opracowaniu historyczno-statystycznym Warszawy (1828) Gołębiowski podał raptem garść informacji o rękopisach Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Wymienił najważniejsze jego zdaniem kodeksy: kroniki Dzierżwy, Bogufała i Dąbrowki,
Kommentatora Kadłubka, Spis bractwa w połowie XV. wieku w Polszcze, gdzie
imiona Xiążąt i znakomitszych osób; Statuta i kopie listów Jagiełły, oryginalne listy
Królów i sławnych ludzi, Pieśni Polskie z XIV i XV. wieku z nótami229. Zbiory te
prawdopobnie znał wówczas stosunkowo nieźle. Z rękopisów warszawskich (określanych jako z biblioteki warszawskiej) korzystał Gołębiowski już w 1826 r. przy
opracowywaniu zarysu historiografii polskiej230.
226 E. S
, Gołębiowski Łukasz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław i in. 1959–
1960, s. 250–252; T. F
, Gołębiowski Łukasz, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników książki
polskiej, s. 276–277, Warszawa-Łódź 1972, I. K
, Łukasz Gołębiowski – bibliotekarz i badacz kultury,
[w:] A. D
, B. R
(red.), Kultura, historia, książka. Zbiór studiów, Lublin 2012, s. 105–110.
227

[Ł. G

228

Ibidem, s. 51.

229

Ł. G

], Pamiętnik o życiu, s. 37.
, Opisanie historyczno-statystyczne, s. 151.

230 Ł. G
, O dzieiopisach polskich, np. s. 26, gdzie podał informacje o „annaliście sandomierskim” (czyli Roczniku świętokrzyskim) z 1430 r. w kodeksie pisanym w 1466 r. przez Alberta
z Radoszyc (Lat.Q.ch.XVII.141) lub Gesta Cronicalia z 1464 r., będące inną redakcją „annalisty sandomierskiego” i z 1470 r. „Rosicki” – dwa ostatnie z kodeksu in folio z klasztoru witowskiego (rękopis
Lat.Q.ch.XVII.148).
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Największą zasługą uczonego było sporządzenie katalogów rękopisów kolejnych
bibliotek: poryckiej, puławskiej, wreszcie Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. W wypadku ostatniej biblioteki Gołębiowski w ciągu niespełna
dziewięciu miesięcy (26 stycznia 1831 – 22 października 1831) przejrzał i opisał
ponad 1,2 tys. łacińskich rękopisów średniowiecznych. Jak trafnie zauważyła Helena Kozerska: doświadczony rękopiśmiennik miał wyrobioną metodę, od której nie
odstępował; na kartach ochronnych lub oddzielnych kartkach odnotowywał bowiem
przede wszystkim zawartość kodeksu, mniej zajmując się kwestią proweniencji lub
identyfikacji tekstów231. Co istotne, Gołębiowski każdą taką kartę z opisem rękopisu opatrywał numerem, który w późniejszym okresie, już po wywiezieniu zbiorów
do Rosji, stanowił rodzaj sygnatury. Prawdopodobnie oprócz kartek wkładanych
do rękopisów Gołębiowski sporządził katalog rękopisów. Jego syn, Seweryn Gołębiowski, pisał, że w spuściźnie ojca znajdował się rękopis określony jako Treść lub
opisanie rękopismów biblioteki publicznej232.
Tempo pracy Gołębiowskiego, zatrudnionego w Bibliotece dzień po detronizacji
przez sejm polski Mikołaja I (25 stycznia 1831), jak też powielanie opisów w co
najmniej dwóch egzemplarzach, świadczyć może o tym, że była to próba rejestracji
„ratunkowej” najcenniejszego i stosunkowo najmniej rozpoznanego zasobu rękopiśmiennego, jakim były zbiory Biblioteki Publicznej. Pamiętano przecież losy Biblioteki Załuskich i być może żywiono obawy przed powtórzeniem się aktów grabieży
w stosunku do polskich zbiorów bibliotecznych. Niemałą zasługą Gołębiowskiego
była ścisła współpraca z uczonymi, m.in. z Joachimem Lelewelem, a w późniejszym
okresie z Wacławem Aleksandrem Maciejowskim. Gołębiowski przesyłał im różne
informacje źródłowe z rękopisów i druków, jak też własnych opracowań233. Pamięć
o Gołębiowskim i jego żmudnej pracy nad rękopisami warszawskimi trwała, pomimo utraty samych zabytków. Aleksander Brückner pisał o nim: Łukasz Gołębiowski
z Porycka i Puław przeszedł na bibljotekarstwo uniwersyteckie i treść każdego rękopisu wynotował jak najdokładniej na osobnym arkuszu, wkładanym w rękopis234.
Prace nad rękopisami do 1831 r. koncentrowały się zatem na analizie i edycji konkretnych tekstów oraz na stopniowym inwentaryzowaniu zbiorów, sporządzane zaś
katalogi pozostawały w formie rękopiśmiennej. W konsekwencji na podstawie literatury tego okresu wiadomo dość dużo, ale wyłącznie o pojedynczych kodeksach.
231

Zob. H. K

, Straty w zbiorze rękopisów, s. 10.

232 [Ł. G
], Pamiętnik o życiu, s. 87. Być może katalog ten zachował się, takim optymizmem
napawa ostatnie odkrycie Elżbiety Maruszak, która w Gruzji odnalazła rękopiśmienny Kurs bibliografii Łukasza Gołębiowskiego – zob. E. M
, Drugi po Joachimie Lelewelu? Komunikat, „Z Badań nad Książką
i Księgozbiorami Historycznymi”, 7–8, 2013–2014, s. 273–275.
233 Zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, s. 153: Łukasz Gołębiowski, zostaiący przy Puławskiej bibljotece, od którego potyle kroć już doznałem pomocy w różnych naukowych potrzebach, opisanie
ich [tj. kantyczek] wygotował i udzielił mi.
234 Zob. A. B
przyp. 1.

, Dzieje kultury polskiej, t. 3: Czasy nowsze do roku 1831, Kraków 1931, s. 579,
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1.7. Wywiezienie zbiorów bibliotecznych do Petersburga
Pomysł wywiezienia do Rosji zbiorów bibliotek Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk oraz Biblioteki Publicznej dojrzewał w Petersburgu przez dłuższy
czas. Już 21 lutego 1831 r., a więc na kilka miesięcy przed kapitulacją Warszawy,
Mikołaj I listownie polecił feldmarszałkowi Iwanowi Dybiczowi zamknięcie i opieczętowanie obu bibliotek235. Po upadku powstania nastąpiła realizacja polecenia
cara – na mocy rozkazu namiestnika Królestwa Polskiego, generała Iwana Paskiewicza, zamknięto obie instytucje i pomimo protestów polityków i uczonych polskich (np. ks. Tadeusza Łubieńskiego, Jana Wincentego Bandtkiego, a nawet Samuela Bogumiła Lindego)236, ostatecznie w latach 1832–1833 wywieziono lwią część
zbiorów bibliotecznych237. Pozwolono na pozostawienie rękopisów i druków w języku polskim i rosyjskim, jak też książek z zakresu teologii, medycyny i astronomii,
jeżeli tylko nie pochodziły z Biblioteki Załuskich. Rozmiary strat w samym tylko
zbiorze rękopisów można zilustrować danymi dotyczącymi Biblioteki Publicznej.
O ile w 1830 r. znajdowało się tam ponad 1,5 tys. rękopisów, o tyle 10 lat później
podano liczbę 347 rękopisów w 348 woluminach238. W 1832 r. zbiór rękopisów
Biblioteki Publicznej miał liczyć 1799 woluminów, przy czym nie mamy pewności,
czy liczba ta jest godna zaufania, gdyż samo zestawienie było przedmiotowe (teologia, prawo, historia, literatura polska itd.), nadto została wyodrębniona kategoria
dzieł klasycznych239. W kolejnym sprawozdaniu, z 1835 r. wymieniono tylko 303
rękopisy w języku polskim240.
Wspomniana lwia część zbiorów Biblioteki Publicznej, w tym 1856 rękopisów, została przewieziona do Petersburga241. Również tu istnieje rozbieżność

235

Zob. J. K
, Epoka Paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa-Kraków 1914; A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach
archiwalnych, ks. 4, s. 22–23, 94–101. O wywiezieniu zbiorów zob. przede wszystkim Z. S
,
Konfiskaty warszawskich zbiorów publicznych po powstaniu listopadowym. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Materiały i dokumenty z archiwów rosyjskich (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria C: Materiały i Dokumenty), Warszawa 2000.
236 Listy do generała Józefa Rautenstraucha, kierującego wówczas Wydziałem Wyznań Religijnych
i Oświecenia Pulicznego wydał J. Kucharzewski – zob. J. K
, Epoka Paskiewiczowska, s. 66–82.
237 J. Kucharzewski podał, że główny transport książek (łącznie 388 skrzyń) odbył się w trzech partiach:
1. 104 skrzynie przetransportowano w dniach 10 sierpnia – 24 września 1832; 2. 96 skrzyń – 11 sierpnia –
24 września 1832; 3. 188 skrzyń – 17 sierpnia – 29 września 1832 r. Dwie skrzynie zostawiono u namiestnika
Królestwa Polskiego I. Paskiewicza. Dodatkowe transporty zostały wysłane w dwóch następnych latach: wiosną 1833 r. wywieziono dwie skrzynie zawierające 96 rękopisów z Biblioteki Publicznej i Biblioteki TWPN,
wiosną zaś 1834 r. przewieziono 38 skrzyń z książkami drukowanymi, rękopisami, mapami oraz zbiorami
przyrodniczymi (minerały, rośliny) obu bibliotek – zob. ibidem, s. 91–92.
238

Dane za: ibidem, s. 94.

239

M. Ł

240

Ibidem, nr 155, s. 202.

241

O. B

, Materiały do dziejów, nr 154, s. 198–199.
, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 89.
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– według innych ustaleń do Petersburga przewieziono 99 104 druki i 1837 rękopisów242.
Ze zbiorów Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w 1832 r. wywieziono
do Petersburga 364 rękopisy, a 179 przekazano Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim – w sumie były to 543 kodeksy243. Liczbę 364 rękopisów wywiezionych w tym roku do Petersburga można uznać za w miarę pewną – przywoływali ją niemal wszyscy późniejsi badacze244. Nie oznacza to jednak całości zbioru
rękopiśmiennego TWPN zagarniętego przez Rosjan, w ciągu dwóch kolejnych lat
zabrano również 680 woluminów.
Ostatecznie, według oficjalnego zestawienia zbiorów wywiezionych w latach
1832–1834 sporządzonego przez A. Krasowskiego, wywieziono: z Biblioteki Publicznej w 1832 r. – 1838 rękopisów i „podobnych pism”, w 1834 r. – 18 (łącznie 1856 rękopisów); z biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
w 1832 r. – 364 rękopisy i „podobne pisma”, w 1833 r. – 197, w 1834 r. – 483
(łącznie 1044 rękopisy). W sumie było to 2,9 tys. rękopisów, przy czym, jak słusznie zauważyła Zofia Strzyżewska, liczba ta oznaczała tylko kodeksy albo wiązki
rękopisów, zatem samych rękopisów było znacznie więcej245.
Kwestia zbiorów bibliotecznych wywiezionych przez Rosjan do Petersburga została postawiona w serwilistycznym memoriale przygotowanym w 1836 r. przez
Rosjan i Polaków (m.in. Lindego), mającym stanowić uzasadnienie likwidacji
TWPN246. W tekście tym podniesiono sprawę Biblioteki Załuskich, która jest zdobyczą rosyjskiego oręża, który uśmierzył buntowniczą Polskę w latach 1794 i 1795.
Zarzucono, że Polacy usiłowali przed 1830 r. pozbawić Rosję tego świetnego łupu,
a Cesarską bibliotekę publiczną – najbogatszej jej części. Jako dowód przedstawiono treść listu ministra – sekretarza stanu Ignacego Sobolewskiego do Stanisława
242 Zob. S. R
, Memorandum w sprawie zwrotu rękopisów i książek polskiego pochodzenia przechowywanych w Państwowej Bibliotece Publicznej w Petersburgu, [w:] Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 22–
24; E. K
, Układy o zwrot, s. 14; P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 11. W raporcie
kierującego konfiskatą zbiorów bibliotekarza rosyjskiego A. Krasowskiego z czerwca 1832 r. wymieniono
liczbę 1837 rękopisów, w tym 1782 kodeksy oprawne i 55 wiązek, czyli rękopisów luźnych – zob. Z. S
, Konfiskaty warszawskich zbiorów, s. 65.
243 Liczbę 443 rękopisów podała H. K
, Straty w zbiorze rękopisów, był to jednak prawdopodobnie błąd drukarski, na co zwrócił uwagę P. Bańkowski w recenzji książki – zob. P. B
[rec.], Acta
Bibliothecae Universitatis Varsoviensis. II. Helena Kozerska, Straty w zbiorze rękopisów w czasie I i II wojny
światowej, Warszawa 1960, „Archeion”, 37, 1962, s. 310–314.
244 Zob. S. R
, Memorandum w sprawie zwrotu, s. 24; E. K
, Układy o zwrot, s. 14; P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 11 (364 rękopisy i 187 dokumentów). W zestawieniu A. Krasowskiego z 1832 r. podano liczbę rękopisów: 362 tytuły w 364 tomach – zob. Z. S
, Konfiskaty
warszawskich zbiorów, s. 84.
245 Zob. Z. S
, Konfiskaty warszawskich zbiorów, aneks 3, s. 235–238. Badaczka ta stwierdziła, że w 342 wiązkach zbioru rękopisów generała Dąbrowskiego oznaczonych numerów było 20 489 – ibidem,
s. 238.
246 Cyt. za A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 4, s. 353–455.
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Staszica z 1816 r., w którym to liście Sobolewski pisał, że wspomniał carowi Aleksandrowi I o powrocie Biblioteki Załuskich do Warszawy. Car miał odpowiedzieć,
że księgozbiór ten stanowi część jedynej w Sankt Petersburgu otwartej biblioteki
i zwrot jej nie byłby właściwy, lecz kwestia pozostać miała otwarta w miarę powiększania się biblioteki petersburskiej247. Dodatkowym zarzutem wobec TWPN
było przyjęcie Sobolewskiego na członka Towarzystwa w 1817 r., pomimo wspomnianych starań o odzyskanie Biblioteki Załuskich, o której w memoriale pisano,
że jest zdobyczą oręża rosyjskiego i jedną ze świetniejszych pamiątek sławnego panowania Katarzyny II248. O utracie księgozbioru Załuskich, według autorów memoriału, miało przypominać Polakom popiersie Józefa Andrzeja Załuskiego, wykonane w 1817 r. przez prof. Pawła Malińskiego249.
Wywiezione zbiory obu instytucji stworzyły po raz kolejny (po wywiezieniu
zbiorów Biblioteki Załuskich) pustkę i stały się przedmiotem tęsknoty przez kolejny wiek.
Jeszcze w 1907 r. Józef Bieliński, opisując dzieje Uniwersytetu Warszawskiego,
podkreślał znaczenie zbioru rękopiśmiennego Biblioteki Publicznej. Bez określania
wielkości tego zbioru, lecz aby dać choć w przybliżeniu pojęcie o bibliotece warszawskiej, wyliczył kilkudziesięciu autorów lub tytuły tekstów, w tym m.in. najstarsze
kodeksy pergaminowe: Pericopae Evangelicae z X w., Boetius z XI w. (Cl.lat.F.v.5)
i ewangeliarz z XI w. (być może Lat.Q.v.I.54). Z późniejszych kodeksów bliżej scharakteryzował kodeks z biblioteki Macieja Korwina (określony jako kodeks Jana Chryzostoma – Lat.F.v.I.99) oraz źródła do historii Polski, m.in. małą kronikę „witowską”
z 1464 r. Jego uwagę przykuł również rękopis określony jako pismo gockie z XII wieku, obejmujące spis reguł i zapiski bractw benedyktyńskich, między 1148 a 1157 r. zaczęte i na dalszych kartach prowadzone, z wielu imionami książąt, pierwszych panów,
a nawet i świeżo nawróconych Polaków250. Opis może wskazywać na liber capituli
z nekrologiem – być może kodeks lubiński (Lat.Q.v.I.32)251.
Zbiory obu instytucji naukowych oraz biblioteki puławskiej Czartoryskich stanowiły oczywiście większość księgozbiorów wywiezionych do Rosji po powstaniu
listopadowym. Spośród innych kolekcji wywiezionych na wschód warto wymienić
bibliotekę Eustachego Kajetana Sapiehy z Dereczyna oraz zbiory Wacława Seweryna Rzewuskiego. Z opublikowanych wykazów książek skonfiskowanych wynika,
że wywieziono 1262 tytuły w 2451 woluminach z biblioteki dereczyńskiej oraz 152
247 Cyt. za ibidem, s. 383–384. Zob. też J. R
Wrocław i in. 1984, s. 83.

, Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725–1918),

248 Cyt. za A. K
, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832. Monografia historyczna
osnuta na źródłach archiwalnych, ks. 4, s. 406–407.
249

Biust ten przypominał Polakom pozbawienie ich bogatego księgozbioru – cyt. za ibidem, s. 439.

250

J. B

, Królewski Uniwersytet Warszawski, t. 1, s. 756–757.

251 Być może Bieliński potraktował informacje o tym kodeksie jako dwa różne rękopisy – Pericopae evangelicae z X w. oraz Liber confraternitatis Lubinensis, datowany na XII w.
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pozycje z księgozbioru W. Rzewuskiego. Księgozbiory te, bogate w unikaty, zasadniczo nie zawierały, o ile można stwierdzić na podstawie lakonicznych opisów,
rękopisów średniowiecznych. Tylko w zbiorze Rzewuskiego znajdowały się pergaminowe rękopisy arabskie (8 egzemplarzy) oraz rękopis pergaminowy z tekstem
francuskim z 1403 r.252
Tym samym stwierdzić można, że znakomita większość rękopisów średniowiecznych znajdowała się w zbiorach Biblioteki Załuskich, biblioteki poryckiej
T. Czackiego, później puławskiej Czartoryskich oraz obu instytucji warszawskich
(BPUW i TWPN). Księgozbiory skonfiskowane w późniejszym okresie (np. klasztorów skasowanych w 1864 r.) i również wywiezione do Petersburga prawdopodobnie nie zawierały już średniowiecznych kodeksów. Być może wpływ na to miały
nie tylko działalność kolekcjonerów poszukujących pamiątek narodowych (jak np.
Kazimierz Stronczyński), ale również (przede wszystkim?) świadomość polskich
duchownych, pomnych losów księgozbiorów wcześniej skasowanych klasztorów,
którzy przesyłali co cenniejsze pozycje np. do nieuwzględnianych w projektach
kasat bibliotek seminaryjnych.

252 Zob. J. W
, Księgozbiory Eustachego Kajetana Sapiehy (1797–1860) i Wacława Seweryna
Rzewuskiego (1785–1831) (Polskie Dziedzictwo Kulturalne, Seria B, Wspólne Dziedzictwo), Warszawa
1996. Rękopisy z księgozbioru Rzewuskiego, w tym rękopisy arabskie oraz Manuscrit en vieux vers français,
lettres gothiques et d’orées, de l’année 1403 in quarto 1 – zob. ibidem, s. 68. O bibliotece Wacława Seweryna
Rzewuskiego zob. też O. V. V ’ , Ex bibliotheca orientali. Čto? Gde? Skol’ko?, „Bibliotheca Nostra.
Śląski Kwartalnik Naukowy”, 2014, 4 (38), s. 113–129.

2. Okres rosyjski:
w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu
(1795 – 1832 – 1921)
Grabież i wywiezienie zbiorów bibliotecznych do Rosji, zarówno w końcu
XVIII w., jak i po powstaniu listopadowym, elity polskie odczuły boleśnie. Zbiory
rękopiśmienne Biblioteki Załuskich, znane niemal wyłącznie z publikacji Jana Daniela Janockiego i prac samego J. A. Załuskiego, przez kilka lat po ich wywiezieniu
pozostawały praktycznie nierozpoznane, później zaś dostęp do nich był utrudniony.
Zbiory bibliotek warszawskich oraz zbiorów puławskich Czartoryskich wywiezione
po 1832 r. znane były nieco lepiej, co wynikało zarówno ze zmiany zainteresowań
naukowych w kierunku źródłoznawstwa, rosnącego zainteresowania zabytkami przeszłości, jak i świadomości losów szacownej poprzedniczki – Biblioteki Załuskich.
Praktycznie całe stulecie to okres z jednej strony stopniowego opracowania zbioru
rękopiśmiennego Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu (dalej też: CBP),
z drugiej – poszukiwań źródłowych badaczy z wielu krajów, zainteresowanych różnymi aspektami przeszłości, a w konsekwencji różnymi kategoriami źródeł.
Wyróżnić można kilka okresów w badaniach nad rękopisami CBP. We wczesnym
okresie, do początku lat czterdziestych XIX w., nie było większego zainteresowania
zbiorami petersburskimi. Wyjątek stanowiły poszukiwania prowadzone przez Polaków pracujących w bibliotece.
W latach czterdziestych XIX w. zbiór rękopiśmienny został udostępniony w postaci katalogu, który pomimo licznych błędów i niedoskonałości, pozwalał zorientować się pobieżnie w księgozbiorze.
Od początku lat sześćdziesiątych XIX w. zaobserwować można intensyfikację badań. Zarówno bibliotekarze CBP, jak i badacze przybywający na kwerendę ogłaszali wyniki swoich badań w formie inwentarzy czy cząstkowych katalogów. Wreszcie
ostatnie dziesięciolecie XIX w. to czas wypraw naukowych finansowanych przez
różne instytucje naukowe oraz podejmowanie różnego typu form współpracy badawczej. Poszukiwania przybrały charakter mniej lub bardziej systematycznych
badań o sprecyzowanym kierunku.
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Księgozbiór Biblioteki Załuskich wywieziony w 1795 r., po drodze uszczuplony
przez kradzieże, tajemne sprzedaże i zniszczenia, złożony został, z powodu braku
odpowiedniego miejsca, w kilku miejscach w Sankt Petersburgu (m.in. w pawilonach pałacu carskiego Aniczków)1. Zbiór rękopisów liczący, jak wspomniano
wyżej, ok. 11 tys. woluminów, wydzielono i połączono z kolekcją Piotra Dubrowskiego, mianowanego kierownikiem powstałego w 1805 r. Działu Manuskryptów2.
Samo połączenie zbiorów nastąpiło w latach 1806–1807. Przy okazji przekazywania zbiorów do działu rękopisów sporządzono inwentarz, będący w istocie jedynym zestawieniem zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Załuskich znajdujących się
w Petersburgu3. Wówczas to nadano charakterystyczne sygnatury, wskazujące na
skrzynię (caisse) lub szafę (oznaczone literą alfabetu), wpisywane również do rękopisów4. Prawdopodobnie jeszcze przed włączeniem zbioru Załuskich do Cesarskiej
Biblioteki Publicznej rękopisy tej biblioteki zostały uszczuplone przez różnych kolekcjonerów, m.in. przez wspomnianego wyżej Tadeusza Czackiego, ale również
przez Piotra Dubrowskiego czy hrabiego Suchtelena5. Rozmiary tych strat pozostają nieznane, natomiast ich śladami są zacierane noty proweniencyjne i nowe,
nanoszone przez Dubrowskiego6.
Po 1807 r. obie połączone kolekcje rękopiśmienne: Załuskich i Dubrowskiego
postrzegano jako organiczną całość, co więcej, pisano o Cesarskiej Bibliotece Publicznej jako następczyni Biblioteki Załuskich. Na przykład w 1825 r. niemiecki
autor pracy o rękopisoznawstwie, Friedrich Adolph Ebert, przywoływał, znany mu
wyłącznie z literatury, kodeks francuski z Biblioteki Załuskich w Petersburgu, odwołując się wszak do artykułu o zbiorach Dubrowskiego z 1805 r.7 Z kolei dwa lata
1 Petersburskie losy Biblioteki Załuskich zob. O. N. B
, Powrót do życia, s. 57–79. Ważne jest także
starsze opracowanie rosyjskie Imperatorskaâ Publičnaâ Biblìoteka za sto lět 1814–1914, oprac. D. F. K , Sankt-Petersburg 1914.
2

Zob. wyżej, s. 53, przyp. 17.

3 Wydanie: The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library, ed. by
O. N. B
, N. A. E
, with the cooperation of K. K
, S. S
, Warszawa 2013.
4 Zob. K. K
, Załuscy i ich biblioteka, [w:] The Inventory of Manuscripts from the Załuski Library in the Imperial Public Library, ed. by O. N. B
, N. A. E
, with the cooperation of K. K
, S. S
, Warszawa 2013, s. 100–101.
5 Zob. P. B
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 15; B. S. K
, Polonica rękopiśmienne
w Bibliotece Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina i w niektórych innych zbiorach w Leningradzie, „Przegląd
Biblioteczny”, 26, 1958, 1, s. 46–54.
6 Jak stwierdził P. Bańkowski, ekspertyzy przeprowadzone w ramach rewindykacji wykazały, że Dubrowski usuwał z kodeksów wszelkie ślady pochodzenia z Biblioteki Załuskich i zaopatrywał rękopis we własny
podpis – zob. P. B
[rec.], A. de Laborde, Les principaux manuscrits à peintures, conservés dans
l’ancienne Bibliothèque Impériale Publique de Saint Pétersbourg. Première partie (Bulletin de la Société
Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 20e année. Paris 1936), „Przegląd Biblioteczny”,
11, 1937, 3, s. 195.
7 Zob. F. A. E
, Zur Handschriftenkunde, t. 1, s. 64. Przytoczony tamże artykuł to I
, Nachricht von
der Dubrowskijschen Manuskripten-Sammlung in St. Petersburg, „Russland unter Alexander dem Ersten”,
6, 1805, s. 254–277. Z kolei w 1806 r. ukazał się artykuł: F.
A
, Fortgesetzte Nachricht von der
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później, w 1827 r., w niemieckim artykule poświęconym większym bibliotekom
w cesarstwie rosyjskim wymieniono na pierwszym miejscu bibliotekę cesarską
w Sankt Petersburgu – dawniej Bibliotekę Załuskich8.
W 1809 r. dokonano uporządkowania księgozbioru według zasad opracowanych
przez ówczesnego dyrektora Aleksieja Olenina9. Wyróżnił on trzy klasy (I. Nauki,
II. Sztuki, III. Filologia) z rozbiciem na mniejsze działy. Nauki (Sciences) podzielone zostały na umysłowe (intelectuelles – rationales), gdzie wydzielono dalej: 1. teologię, 2. prawo (jurisprudentia), 3. filozofię i 4. historię; nauki naturalne (naturelles
– naturales) z działami: 5. historia naturalna, 6. medycyna, 7. fizyka, 8. chemia;
nauki właściwe (exactes – exactae) z działami: 9. matematyka czysta (arytmetyka, algebra itp.) i złożona (mechanika, akustyka, optyka itp.). W Sztukach (Arts)
zawarte zostały działy: 1. sztuki mechaniczne (ekonomia, technologia), 2. sztuki wyzwolone (arts libéraux) (biografie, gimnastyka, muzyka, malarstwo) oraz
3. krasomówstwo (arts oratoires), m.in. retoryka, epistolografia i poezja. Trzeci
dział, Filologia, obejmował: 1. lingwistykę, 2. poligrafię (m.in. encyklopedie, prace zbiorowe) i 3. krytykę (m.in. czasopisma literackie, bibliografie)10. Co istotne,
podział ten według kryterium językowego, a następnie wyodrębnionych przez Olenina działów utrzymał się i legł u podstaw późniejszych katalogów bibliotecznych
Cesarskiej Biblioteki Publicznej.
Całość księgozbioru Biblioteki Załuskich udostępniono w 1814 r. w nowym
gmachu otwartej formalnie w tym roku Cesarskiej Biblioteki Publicznej. W 1831 r.
zbiory biblioteki liczyły 273 776 książek drukowanych i ok. 13 tys. rękopisów,
zatem znakomitą większość zarówno całego księgozbioru, jak i kolekcji rękopisów
stanowiły zbiory Biblioteki Załuskich11.
Kolejne większe partie zbiorów znalazły się w bibliotece petersburskiej po 1831 r.,
w wyniku konfiskat po powstaniu listopadowym12. O ile jednak księgozbiór Biblioteki Załuskich został zapakowany chaotycznie i pozostawał przez pewien czas

ehemaligen Dubrowskijschen, jetzigen Kaiserl. Manuskripten-Sammlung in St. Petersburg, „Russland unter
Alexander dem Ersten”, 8, 1806, 22, s. 82–113 (gdzie wykaz listów i dokumentów znajdujących się w tej
kolekcji).
8 Zob. Die öffentliche Bibliotheken in Russland, „Hesperus. Encyclopädische Zeitschrift für gebildete Leser”, 10 August 1827, nr 191, s. 761: In St. Petersburg – Die kaiserliche, vormals Zaluskische Bibliothek.
9 O Oleninie zob. M. S
, Aristocrat-librarian in service to the tsar: Aleksei Nikolaevich Olenin and the
Imperial Public Library, New York 1986.
10

A. O

, Essai sur un nouvel ordre, s. 37–77.

11 Zob. J. H. S
rique, Paris 1835, s. 253.

, La Russie, la Pologne et la Finlande. Tableau statistique, géographique et histo-

12 W oficjalnym przewodniku po bibliotece wydanym w języku niemieckim w 1860 r. wymieniono następujące kolekcje pochodzenia polskiego: 1795 – Biblioteka Załuskich (Die erste Hauptfonds der Bibliothek),
1831 – biblioteka jezuicka w Połocku, 1832–1833 – księgozbiory ks. Czartoryskich z Puław (7728 tomów),
ks. Sapiehów i hr. Rzewuskiego, 1834 – zbiory TWPN i Biblioteki Publicznej (150 tys. tomów i 150 paczek
(Kartons) z rękopisami) – zob. Wegweiser, s. 3–8.
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nieuporządkowany13, o tyle zbiory bibliotek warszawskich przewieziono w sposób
systematyczny, ich rozmiary były zaś w miarę precyzyjnie określone (w 1835 r.
podano: 7728 książek z biblioteki puławskiej, 150 tys. woluminów i 150 kartonów
z rękopisami z bibliotek warszawskich)14. Warto przypomnieć, że zbiory książek
i rękopisów wywiezionych w 1832 r. zostały podzielone w Petersburgu między
kilka instytucji. Zbiory artystyczne trafiły do Ermitażu, Muzeum Arsenału w Carskim Siole, Akademii Sztuk Pięknych, wreszcie część z nich została zniszczona
lub sprzedana w późniejszych latach15. Książki i rękopisy znalazły się zasadniczo
w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, choć część trafiła do Biblioteki Sztabu Głównego Ministerstwa Wojny. Rękopisy średniowieczne, jak można sądzić na podstawie
literatury, kierowano wyłącznie do Cesarskiej Biblioteki Publicznej.
W klimat wczesnego okresu funkcjonowania zbiorów polskich znajdujących się
w Cesarskiej Bibliotece Publicznej znakomicie wprowadza barwna relacja jednego z ówczesnych bibliotekarzy Wasilija Sobolszczikowa (1808 lub 1813–1872).
Sobolszczikow pracował w bibliotece od 1834 r., gdzie zajmował się m.in. opracowaniem zbiorów graficznych oraz organizacją działu Rossica, w którym gromadzono literaturę dotyczącą Rosji. W 1859 r. odbył podróż do większych bibliotek
europejskich, aby obserwować różne rozwiązania dotyczące zarówno organizowanych w bibliotekach wystaw, jak i zastosowanych rozwiązań architektonicznych budynków bibliotecznych16. Sobolszczikow napisał Wspomnienia starego
bibliotekarza z okresu pracy w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, które znalazły
się w przygotowanej w 1867 r. księdze pamiątkowej byłego podówczas dyrektora
biblioteki – barona Modesta Korffa, wydanej z okazji pięćdziesięciolecia służby
państwowej. Wspomnienia te, jakże barwne i żywym językiem napisane, zostały
wydane ponownie w 1889 r.17 Jak pisał Sobolszczikow, gdy jako dwudziestoletni
młodzieniec przyszedł do pracy w charakterze pisarza w kancelarii instytucji (którą
naiwnie traktował jako zakład naukowy), zastał bibliotekę w całkowitym nieładzie:
w salach wszelkie wolne miejsca były zawalone stosami paczek z książkami, przywiezionymi z uśmierzonej Polski. Nie dopuszczano publiczności do biblioteki, a bibliotekarze bywali przez kilka lat na wakacjach. Niektórzy z nich przychodzili tylko
raz na miesiąc, aby zostawić swój podpis na liście kasjera, lecz dwóch przychodziło
codziennie: Wostokow, nieustannie pracujący w magazynie rękopisów, których był
13 W 1809 r. A. Olenin pisał, że książki zostały zapakowane bez zachowania porządku, tomy tego samego
dzieła znalazły się w różnych skrzyniach – zob. A. O
, Essai sur un nouvel ordre, s. 6.
14

J. H. S

, La Russie, la Pologne et la Finlande, s. 253.

15 Z. Strzyżewska trafnie określiła ten proceder jako podział trofeów warszawskich w Petersburgu – zob.
Z. S
, Konfiskaty warszawskich zbiorów, s. 87 i nn.
16 Efektem podróży było sprawozdanie: V. I. S
, Obzor bolših bibliotek Evropy v načale 1859
goda, Sankt-Peterburg 1860 (pierwotnie w: „Žurnal Ministerstva Narodnogo Prosveščenija”, 1859, 10–11).
17 Tekst ten wydał V. Stasov: V. I. S
, Vospominaniâ starago bibliotekaria, wyd. V. S
ričeski Vestnik”, 38, 1889, s. 70–92, 296–315.

, „Isto-
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kustoszem ... i Anglik Atkinson18. Sobolszczikow zwracał także uwagę na nieuprzejmość wobec nielicznych czytelników, jak też na brak kontroli nad zwiedzającymi obcokrajowcami. Na uwagę zasługuje fragment traktujący o zbiorach polskich.
Autor pisał: w roku podjęcia pracy w bibliotece ... przywiezione książki z Polski
wyjęto z pak i ułożono w szafach. Książki przywiezione zostały zabrane z kilku bibliotek: warszawskiej publicznej, Towarzystwa Przyjaciół Nauk, puławskiej księcia
Czartoryskiego, biblioteki Jana Dąbrowskiego i ks. Sapiehy. Ostatnie trzy biblioteki były tak niekompletne, że raczej można było je nazwać fragmentami bibliotek.
Do czasu zajęcia przez nasze wojska tych miejscowości, w których te biblioteki się
znajdowały, Polacy zdołali wywieźć z nich to, co było cenniejsze. Każda biblioteka
stała u nas oddzielnie19. W wolnych chwilach młody kancelista buszował po tych
zbiorach, stopniowo zdobywając wiedzę na ich temat. W lipcu 1835 r., po wizycie
cara, otworzono gmach biblioteki dla publiczności, jednak – jak odnotował Sobolszczikow – czytelników potrzebujących książek rosyjskich było niewielu, zaś
potrzebujących książek zagranicznych jeszcze mniej. Biblioteka była otwarta tylko
trzy razy w tygodniu, ale co ciekawe, jedyną osobą, która orientowała się w zbiorach zagranicznych, był właśnie Sobolszczikow. W tym okresie dyżury w czytelni
zaczęli pełnić młodsi pracownicy biblioteki.
Obserwacje te trafnie korespondują z relacją pozostawioną przez historyka Juliana Bartoszewicza (1821–1870), który w 1838 r. przyjechał do Petersburga na studia.
Młody podówczas, bo siedemnastoletni Bartoszewicz korzystał ze zbiorów złożonych w Cesarskiej Bibliotece Publicznej do tego stopnia, że zaniedbywał studia20.
W swoich listach do rodziców pisał o wyprawach do biblioteki, w której kilka sal
jest napełnionych książkami polskiemi, wszędzie błyszczą napisy: Literatura polska,
Biblioteka Załuskich, Biblioteka Towarzystwa Warsz. Przyjaciół Nauk, Biblioteka
Puławska, Sapiehy, Dąbrowskiego, Czartoryskiego i wielu innych. Bartoszewicz,
podobnie jak inni studenci pierwszego i drugiego roku, przebywał w bibliotece kilka razy w tygodniu, czytając i sporządzając odpisy21. Po półtoramiesięcznym pobycie w Petersburgu poznał księgozbiór biblioteki, a zwłaszcza salę Lazyńską, gdzie
mieściły się zbiory m.in. TWPN, tak dobrze, że mógł odszukać na półkach książki,
których nie potrafili odnaleźć sami bibliotekarze22. W tymże 1838 r. najliczniejszą grupą czytelników biblioteki byli studenci polscy, którzy korzystali głównie ze
zbiorów polskich23.
18 Zob. ibidem, s. 74 (tłum. autora; częściowe tłumaczenie na język polski także w: E. C
polskie, t. 1, s. 307).
19

Zob. V. I. S

20

Zob. L. B

, Zbiory

, Vospominaniâ, s. 80.
, Polacy w Petersburgu, s. 186–198.

21 Zob. Listy Juliana Bartoszewicza pisane z Petersburga do rodziny, „Tygodnik Powszechny”, 1882, 20,
s. 310 (list z 6 września 1838 r.).
22

Zob. ibidem, nr 22, s. 342 (list z 8 października 1838 r.).

23

Zob. ibidem, nr 23, s. 358.
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Do zbiorów rękopiśmiennych docierali jednak również polscy naukowcy, zarówno pracujący w Petersburgu, jak i przybywający z Królestwa Polskiego.
W Petersburgu działał historyk Ignacy Żegota Onacewicz (1780/81–1845),
związany wcześniej z Uniwersytetem Wileńskim. Podjął on pracę w utworzonej
w 1834 r. Komisji Archeograficznej, która miała się zajmować wydawaniem zabytków dawnego piśmiennictwa24. W 1838 r. przeszedł do Muzeum Rumiancewa,
gdzie był pomocnikiem bibliotekarza.
W swoim pamiętniku Romuald Hube odnotował dość nieprzychylną opinię
o Onacewiczu. Hube pisał: jak później mówiono, ale już po śmierci jego, miał
on mnóstwo rękopisów ciekawych wynieść z biblioteki, co o tyle podobne jest
do prawdy, że zwiedzając ją późniejszymi czasami i poszukując rękopisów, które poprzednio miałem w rękach swoich, takowych już nie można było odnaleźć,
a wieść chodziła, że wiele manuskryptów za życia rozprzedał25. Negatywne opinie
o Onacewiczu powtarzały się również i później. Aleksander Brückner w 1911 r.
pisał: pseudoirlandczyk O’Nacewicz (tak podpisywał się ten wandal, niszczący
rękopisy, wyrywając lub wycinając listy, dokumenty itd. i formując w ten sposób
własny zbiór rękopiśmienny!!)26.
Być może śladem działalności Onacewicza w bibliotece petersburskiej jest czternastowieczny rękopis, pochodzący z biblioteki świętokrzyskiej, który w XIX w.
znalazł się w zbiorach kórnickich Tytusa Działyńskiego27.
Przyznać trzeba, że możliwości kradzieży książek z biblioteki petersburskiej (furta sacra?) były w latach trzydziestych XIX w. dość duże. Pomijając już obojętność
i lenistwo bibliotekarzy, którzy jak np. Andriej Kryłow mieli zwyczaj poobiedniego
spoczywania na szezlongu i czytania, odsyłając czytelników gestem dłoni do szaf
z książkami, to istotną kwestią był brak nadzoru nad zwiedzającymi bibliotekę turystami28.
Oprócz bibliotekarzy lub osób przebywających na stałe w Petersburgu, stopniowo wzrastała liczba badaczy podróżujących do stolicy cesarstwa. Uczeni
polscy, którzy w tym czasie przybywali do Petersburga i korzystali z rękopisów
znajdujących się w zbiorach Cesarskiej Biblioteki Publicznej, to ludzie związani
z kręgami słowianofilskimi29. Wymienić należy w tym miejscu przede wszystkim
24

Zob. L. B

25

Cyt za J. K

, Polacy w Petersburgu, s. 126–127.
, Epoka Paskiewiczowska, s. 113.

26 Zob. A. B
[rec.], Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez komisyę...
przez wydział filologiczny Akademii... powołaną, W Krakowie 1910..., „Pamiętnik Literacki”, 10, 1911, 1,
s. 574.
27

Ms. 12 – zob. J. Z

, Katalog rękopisów, s. 38–40.

28 Turyści ci, zapisując w księdze nazwiska, dopisywali różne niekiedy szumne tytuły, jak to uczynił pewien Francuz: Pair de France, co stary bibliotekarz skwitował, że wielu takich parów Francji włóczy się
nieopodal na Newskim Prospekcie, tylko sług nie mają – zob. V. I. S
, Vospominaniâ, s. 78, 82.
29 O słowianofilach warszawskich zob. A. K
, Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee
słowiańskie w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832–1856, Warszawa 1997.
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warszawskich historyków prawa: Romualda Hubego oraz Wacława Aleksandra
Maciejowskiego30.
Pierwszy z wymienionych – Romuald Hube (1803–1890), wychowanek Józefa
Muczkowskiego, student wydziału prawnego Uniwersytetu Warszawskiego – miał
kontakt z rękopisami już w czasach studenckich. Był słuchaczem wykładów m.in.
Feliksa Bentkowskiego z historii powszechnej, Jana Wincentego Bandtkiego z prawa rzymskiego, Kazimierza Brodzińskiego z literatury polskiej, Wacława Aleksandra Maciejowskiego z historii i instytucji prawa rzymskiego i wreszcie Joachima
Lelewela o bibliografii, który – jak wspominał w pamiętniku Hube – odbywał swoje
zajęcia w bibliotece, pokazując zarazem rękopisy i ważniejsze druki31. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu aplikacji Hube udał się w podróż do Berlina, gdzie
uczęszczał na wykłady Hegla. Po powrocie, w 1825 r. podjął pracę na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykładał historię prawa rzymskiego i niemieckiego. Tam
też w 1829 r. otrzymał stopień doktora praw, został profesorem i wykładał prawo
kanoniczne i karne oraz w zastępstwie historię prawa.
W maju 1830 r. udał się Hube do Paryża, gdzie w Bibliothèque nationale przeglądał i sporządzał odpisy z rękopisów zawierających zabytki prawa francuskiego,
korzystając przy tym z pomocy Paulina Parisa – historyka i mediewisty, wówczas
podbibliotekarza w dziale manuskryptów32. Po powrocie, przez Włochy, do Warszawy, w 1833 r. został członkiem komisji mającej opracować kodeks prawa oraz
zreorganizować system sądownictwa. Rok później był już w Petersburgu, gdzie
pozostawał przez ok. 30 lat, wykładając m.in. prawo na tamtejszym uniwersytecie. Tam też w pierwszych latach swego pobytu, w ramach rekreacji, wyruszał do
bibliotek, w tym przede wszystkim do Cesarskiej Biblioteki Publicznej, gdzie miał
możliwość studiowania rękopisów33. W późniejszych latach Hube pełnił różne
funkcje: w 1850 r. został tajnym radcą i senatorem, w latach 1856–1861 był prezesem Komisji Kodyfikacyjnej Królestwa, a potem przez ponad pół roku (do czerwca
1862 r.) – dyrektorem głównym Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego. Do 1867 r. pozostawał w Radzie Stanu Królestwa.
Trudno odnaleźć ślady warszawskich poszukiwań rękopisoznawczych Hubego.
W artykule O dawnych pisarzach prawa karnego w Polsce, ogłoszonym w 1830 r.,
Hube, pisząc o autorach średniowiecznych, jak np. Henricusie de Segusio, odwoływał się do wydania tekstów w Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter Friedricha Karla von Savigny. Być może właśnie w tym okresie (1829–1831), świeżo po
30 Za pierwszego Polaka korzystającego ze zbiorów rękopiśmiennych biblioteki petersburskiej Jan Kucharzewski uznał Romualda Hubego – zob. J. K
, Epoka Paskiewiczowska, s. 110.
31 Cyt. za K. D
, Romuald Hube (1803–1890). Studyum biograficzno-bibliograficzne, [w:] Romualda
Hubego pisma, t. 1, s. XII–XIII. Zob. też L. B
, Polacy w Petersburgu, s. 201–202.
32

Cyt. za K. D

, Romuald Hube, s. XXIV.

33 Zob. J. K
nika Romualda Hubego.

, Epoka Paskiewiczowska, s. 110–114, gdzie przytoczony został fragment pamięt-
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doktoracie, Hube zainteresował się tekstami prawnymi zawartymi w średniowiecznych rękopisach. Wtedy to napisał artykuł o zbiorach praw czeskich, na podstawie
udostępnionych mu materiałów i ustaleń Václava Hanki (1829)34. Jego zainteresowanie rękopisami średniowiecznymi rozwinęło się prawdopodobnie w czasie
pobytu w Paryżu, gdzie utrzymywał kontakt ze wspomnianym Paulinem Parisem,
zajmującym się średniowiecznymi tekstami literackimi w języku francuskim. Hube
w jednym z artykułów (z 1851 r.), pisząc o zamiarze Załuskiego wydania drukiem
zbioru polskich statutów synodalnych, podkreślił konieczność edycji źródłowych;
edycja taka, choć wtedy nie spełniałaby wymogów wydania krytycznego, byłaby
przynajmniej zachowała od zatraty mnóstwo dawnych pomników, które już dzisiaj może na zawsze są stracone. Mnie samemu zdarzyło się widzieć dawniejszemi czasy nie jeden ważny pod tym względem rękopis, który już obecnie tam, gdzie
był przechowywany, nie znajduje się i może zupełnie zaginął35. Jednak jest to być
może wspomnienie wykładów o bibliografii Joachima Lelewela bądź właśnie wizyt
w Cesarskiej Bibliotece Publicznej.
W 1836 r., w trakcie jednej z owych wizyt w CBP, natrafił Hube na dwa rękopisy,
które odtąd znalazły się w centrum jego uwagi przez kilkadziesiąt lat36. Pierwszy
pochodził z Biblioteki Załuskich. Był to kodeks zawierający kolekcję konstytucji
synodalnych z XIII–XV w., który Hube określił jako zbiór sporządzony na polecenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii (Synodicon Jaroslai de Bogoria)37. Kodeks ten, po skolacjonowaniu z innym egzemplarzem konstytucji synodalnych, będącym w posiadaniu Kazimierza Stronczyńskiego w Warszawie, stał
się podstawą edycji statutów synodalnych archidiecezji gnieźnieńskiej w 1856 r.38
Trzy lata wcześniej Hube przywołał Synodykon Jarosława, dowodząc (błędnie!) na
podstawie znajdujących się w kodeksie rubryk, że w XIV w. istniał odrębny statut
krakowski, wcześniejszy od kodyfikacji wiślickiej39. Niemal jednocześnie Antoni
Helcel wydał drukiem statuty synodalne, opierając się na oficjalnej kopii zbioru
Jarosława sporządzonej w 1357 r. dla biskupa wrocławskiego Przecława. Tym sa-

34 R. H , O starożytnych zbiorach praw czeskich, „Themis Polska”, 5, 1829, s. 1–15 (przedruk w: Romualda Hubego pisma, t. 1, s. 289–296).
35 R. H , O dawnych statutach synodalnych polskich dotąd nie wydanych, „Biblioteka Warszawska”,
1851, t. 1, s. 92 (przedruk w: Romualda Hubego pisma, t. 2, s. 22–31).
36 Pierwszą informację o tych kodeksach ogłosił Hube w artykule pt. Krytyka historyczna. Statuta ziemi
krakowskiej, „Tygodnik Petersburski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego”, 10, 1839, 42, s. 239–240; 43,
s. 243–244; 44, s. 251–252.
37

R. H

, O dawnych statutach synodalnych, s. 92.

38 Zob. Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnesnensis, maxima ex parte nunc primum e codicibus manu scriptis typis mandatae, wyd. R. H , Petropoli 1856. Kodeks szczęśliwie ocalał: sygn. petersburska Lat.F.ch.II.31, obecna BN 3009 III. Na marginesie, kodeks Stronczyńskiego również zachował się do
naszych czasów i znajduje się w BN sygn. 12598 III.
39 R. H , Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego, „Biblioteka Warszawska”, 1853, 1,
s. 1–46 (korzystałem z przedruku w: Romualda Hubego pisma, t. 2, s. 254–296), s. 259–260.
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mym, jak zauważył Karol Dunin, ogłoszenie tekstu statutów synodalnych ... dokonane z lepszych źródeł [autentyczny zbiór Jarosława, rękopis petersburski miał
charakter prywatnego zbioru tekstów, do tego był późniejszy] osłabiło znacznie doniosłość wydawnictwa Hubego40.
Drugi kodeks zawierał kolekcję tekstów prawniczych, spisanych przez Pawła
Kostkę z Wojnicza w 1463 r. Rękopis ten skierował uwagę Hubego na kwestię
statutu wiślickiego41. W konsekwencji Hube przeanalizował jedenaście rękopisów:
cztery z biblioteki petersburskiej, siedem z księgozbioru Kazimierza Stronczyńskiego. Ostatni, dwunasty kodeks, z biblioteki Ossolińskich, był mu znany z informacji przesłanej przez Augusta Bielowskiego. Porządkując te kodeksy chronologicznie, Hube stwierdził, że najstarszy przekaz stanowi rękopis lwowski z 1400 r.42,
następnie kodeks Jana kleryka krakowskiego (CBP) z 1432 r.43, kodeks Bandtkiego I z 1444 r.44, rękopis Macieja Petersolcza ze Słupcy (CBP) z 1449 r.45, rękopis
Stronczyńskiego z 1452 r.46, rękopis Pawła Kostki z Wojnicza (CBP) z 1463 r.47,
rękopis Stronczyńskiego, pisany przez Piotra z Sieradza po 1474 r.48, wreszcie kodeks Bandtkiego II z 1478 r.49 Kodeksy Sierakowskiego oraz rękopis pergaminowy
ze zbiorów TWPN nie posiadały żadnej daty50.
W późniejszych latach Hube powoływał się na rękopisy petersburskie, przy czym
niekiedy trudno rozstrzygnąć, czy czerpał z własnych ustaleń, czy też opierał się na
wydaniach. Na przykład w krótkim artykule poświęconym edycji statutu warckiego
Jagiełły dokonanej przez Antoniego Helcla Hube przywołał rękopis petersburski,
pochodzący z TWPN, ale nic nie wskazuje, aby kolacjonował tekst na podstawie
oryginału51. Z kolei w 1867 r. Hube pisał o tym, że korzystał przez krótki czas
pobytu w CBP z rękopisu Processus judiciarius Bohemiae (Lat.Q.ch.II.142) z Biblioteki Załuskich, zarazem żałował, że nie miał pod ręką wydania Maciejowskiego

40 K. D
, Romuald Hube, s. LX. Było to wydanie na podstawie rękopisu z biblioteki kapituły wrocławskiej, zob. Zbiór statutów synodalnych polskich powszechnych w prowincyi Gnieźnieńskiej, wyd. A. Z. H , [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1, Warszawa 1856, s. 331–416.
41

R. H

42

Wrocław, Biblioteka Ossolineum 633/I.

, Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego.

43

Lat.F.ch.II.33.

44

Obecnie BN 12576 II.

45

Lat.F.ch.II.10 – obecnie BN 3008 IV.

46

Obecnie BN 12596 III.

47

Lat.F.ch.II.124.

48

Obecnie BN 12589 II.

49

Obecnie BN 12574 II.

50

R. H

, Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego, s. 257.

51 R. H , Statut wartski Władysława Jagiełły, „Biblioteka Warszawska”, 1874, 2, s. 441–442 (przedruk
w: Romualda Hubego pisma, t. 2, s. 81–88). Wymieniony kodeks to: Lat.Q.v.II.4 (zniszczony).
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dla porównania druku z rękopisem52. W artykule, stanowiącym recenzję wydania
Michała Bobrzyńskiego tekstu statutów nieszawskich z 1454 r., Hube odpowiedział
na pytanie Bobrzyńskiego, czy znajdujący się w tzw. rękopisie II CBP (kodeksie
Macieja Petersolcza – BN 3008 IV) statut w Opokach był osobnym tekstem. Hube
napisał, że mając przed sobą wzmiankowany rękopis petersburski, jednoznacznie
można stwierdzić odrębność statutu, będącego w istocie spisanymi przez szlachtę
małopolską petytami przedstawionymi królowi do zatwierdzenia53.
Oczywiście badania rękopisów w bibliotece petersburskiej stanowiły tylko epizod, choć ważny, w pracach Romualda Hubego. W poszukiwaniach średniowiecznych tekstów prawnych zwracał on uwagę również na inne księgozbiory: krakowskie, gnieźnieńskie, warszawskie, a także berlińskie54.
Drugi ze wspomnianych uczonych, Wacław Aleksander Maciejowski (1792–
1883) – historyk prawa i słowianofil, uczeń Jerzego Samuela Bandtkiego, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego – miał możliwość korzystania ze zbiorów rękopisów
zarówno przed wywiezieniem księgozbiorów do Rosji, jak i po nim. Od 1819 r. był
on profesorem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, zaś po powstaniu listopadowym, dzięki swojej lojalnej postawie wobec caratu i opiece namiestnika Królestwa
Polskiego Iwana Paskiewicza, mógł swobodnie podróżować do Petersburga i Moskwy55. Niezależnie od stosunku do caratu i wynikających z tego działań, w opinii
potomnych był on określany jako człowiek tytanicznej pracy, o rozległych zainteresowaniach i niezwykle rozgałęzionych stosunkach naukowych56 oraz jako romantyczny panslawista57. Jego zainteresowania badawcze związane były zasadniczo
z okresem średniowiecza i dotyczyły zarówno kwestii ustrojowych i prawnych, jak
kultury i literatury. Nie mamy jednak żadnego śladu wskazującego na studia nad
rękopisami z okresu profesury.
W 1839 r. ukazały się w Warszawie (jakkolwiek na stronie tytułowej mylnie podano Petersburg-Lipsk) jego Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie

52 R. H , Postępowanie sądowe w Czechach. Rękopis z XV wieku, „Biblioteka Warszawska”, 1867, 4,
s. 1–6 (przedruk w: Romualda Hubego pisma, t. 1, s. 336–340).
53 R. H , Statuty nieszawskie (1454) (Biblioteka Umiejętności Prawnych, Seria 2, 8), Warszawa 1875
(przedruk w: Romualda Hubego pisma, t. 2, s. 120–171), tamże edycja tekstu petytów opockich na podstawie
kodeksu Macieja Petersolcza (Lat.F.ch.II.10; obecnie BN 3008 IV) – s. 166–171.
54 Wydał m.in. tekst Lex salica z rękopisu (Prawo salickie podług textu rękopisu Biblioteki Głównej Warszawskiej, wyd. R. H , Warszawa 1867), jak też zajmował się księgami sądowymi krakowskimi oraz rękopisami Tripartita – zob. Romualda Hubego pisma, poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym przez
K. D
, t. 1–2, Warszawa 1905, passim.
55 Zob. J. B
, Wacław Aleksander Maciejowski i jego współcześni (Monografie z Dziejów Nauki
i Techniki, 71), Wrocław-Warszawa 1971; J. R
, Polsko-rosyjskie powiązania, s. 117–126.
56 J. M
, Wacław Aleksander Maciejowski i współcześni mu historycy warszawscy, [w:] I
Kultura historyczna dawna i współczesna, Warszawa 1979, s. 125–143.

,

57 Tak J. B
, Historia praw słowiańskich. Przedmiot i metody badawcze, „Kwartalnik Historyczny”,
70, 1963, 2, s. 104–145.
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Słowian, jako dodatek do historyi prawodawstw słowiańskich58. W charakterystyce
wykorzystanych źródeł Maciejowski przyznał, że czerpał z materiałów udostępnionych mu przez Łukasza Gołębiowskiego, który w 1831 r. sporządził wypisy z rękopisów teologicznych Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim59.
Wypisy te: kolofony, wiersze i pieśni w języku polskim, zostały zamieszczone w tomie II (Pamiętnik II) jako pomniki języka i poezyi polskiey, tudzież akta urzędowe60.
Co interesujące, podane przez Maciejowskiego sygnatury rękopisów to bezspornie
numery kart Łukasza Gołębiowskiego, stanowiące prawdopodobnie jedyną ówcześnie formę identyfikacji kodeksów.
Trzy lata później, w 1842 r., Maciejowski odbył podróż do Sankt Petersburga
i Moskwy, gdzie, jak sam pisał, pragnął przynajmniej powierzchownie przejrzeć
bogate książnice61. Ze swojej podróży opublikował krótką relację, która zawiera
interesujący obraz biblioteki petersburskiej. Maciejowski, dzięki wsparciu ministra
oświaty Sergieja Uwarowa, uzyskał prawo wstępu do Cesarskiej Biblioteki Publicznej, gdzie przejrzał rękopisy, zarówno te znajdujące się w dostępnej dla wszystkich sali, jak i te zamknięte w magazynie. Pierwsze ocenił jako małej wartości:
skrypty, katalogi książek, rejestry gospodarcze i tym podobne rupiecie, które zbierał
nie wiedzieć po co J. A. Załuski62. Natomiast w zamkniętym magazynie, w trzech
wielkich szafach znajdowały się kodeksy z Biblioteki Załuskich, pisane po łacinie,
po polsku i w innych językach. W osobnych szafach umieszczone zostały rękopisy
z biblioteki TWPN, biblioteki puławskiej oraz bibliotek litewskich, przywiezionych
do Petersburga po 1831 r. Oddzielnie też stały rękopisy z Biblioteki Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim63. Maciejowski przejrzał wyłącznie rękopisy z Biblioteki Załuskich i Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, odnotowując głównie zabytki historiograficzne i prawnicze, nie wspomniał o kolekcji hr. Suchtelena
(25 973 woluminy) zakupionej w 1836 r.
58 W. A. M
, Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowian, jako dodatek do
Historyi prawodawstw słowiańskich przez siebie napisaney. Pam. 1–2, Petersburg-Lipsk 1839.
59 W roku 1831, P. Łukasz Gołębiowski, ówczesny strażnik książnicy publiczney przy b. uniwersytecie warszawskim będącey, wypisał z rękopisów teologicznych ważne zabytki ięzyka polskiego z końca XIV i z pierwszej połowy XV wieku, i takowych do użycia udzielić mi raczył. Wydałem ie wraz z rękopisami sieradzkiemi
[przysięgi sądowe w języku polskim z XIV–XV w.], iak mogłem naystaranniey – ibidem, Pamiętnik 1, s. 8.
Maciejowski zwrócił się do Gołębiowskiego o udostępnienie materiałów, które ten zbierał przed powstaniem.
W liście z 26 grudnia 1836 r. Gołębiowski obiecywał przesłanie tych materiałów – zob. Ł. Gołębiowski do
W. A. Maciejowskiego, 26 XII 1836, [w:] Korespondencja Wacława Aleksandra Maciejowskiego – fragment,
Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. 8850 III, k. 10 – cyt. za A. K
, Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem, s. 64.
60

Wypisy z rękopisów sieradzkich (s. 331–349) oraz warszawskich (s. 349–375).

61 W.A.M. [W. A. M
], Kilka wspomnień z przejażdzki odbytej do St. Petersburga w 1842 r.,
„Orędownik Naukowy”, 1844, 26, s. 201–207; 27, s. 209–213; I
, Kilka wspomnień pobytu mego w Moskwie w 1842 r., „Orędownik Naukowy”, 1844, 28, s. 221–222; 29, s. 225–231; 30, s. 233–235.
62

W.A.M. [W. A. M

63

Ibidem.

], Kilka wspomnień z przejażdzki, 26, s. 206.
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Efekty poszukiwań rękopisoznawczych, trzeba przyznać – mizerne, publikował
w prasie krajowej64 oraz wykorzystał w trzytomowym opracowaniu zarysu literatury polskiej, wydanym w 1852 r.65 Największe znaczenie dla rozpoznania rękopisów polskich mają Dodatki do piśmiennictwa polskiego, wydane w trzecim tomie
Piśmiennictwa, z odrębną paginacją (s. 1–403). Maciejowski opublikował tam zabytki języka polskiego znane mu z przekazów rękopiśmiennych i drukowanych,
znajdujących się w bibliotekach europejskich. Paradoksalnie, w wypadku wywiezionych do Petersburga zbiorów warszawskich w stosunkowo niewielkim stopniu
wykorzystał swoje własne doświadczenia z podróży w 1842 r. Przy wydawaniu
materiałów z tych rękopisów opierał się prawie wyłącznie na ustaleniach innych
badaczy, byłych bibliotekarzy Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim: Adama Tomasza Chłędowskiego i Łukasza Gołębiowskiego. Ilustracją może
być edycja przekazu Dekalogu w języku polskim, gdzie Maciejowski posłużył się
pozostającymi w rękopisie materiałami Adama Tomasza Chłędowskiego, udostępnionymi przez Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego, który z kolei odnalazł
je w bibliotece I Gimnazjum Gubernialnego w Warszawie66. Maciejowski korzystał też z udostępnionych mu wcześniej materiałów Łukasza Gołębiowskiego, choć
w 1852 r., czyli trzy lata po śmierci tego zasłużonego dla polskiej kodykologii badacza, odnosił się do jego ustaleń lekceważąco. Na przykład w edycji polskiego
przekładu kanonu Mszy św. odnotował z przekąsem, że Gołębiowski dał wiadomość o rękopisach nader powierzchowną67, lub przy edycji pieśni Vitay Mily iesu
criste, porównując notatki Chłędowskiego i Gołębiowskiego, zapisał, że albo mniej
starannie Gołębiowski ją przepisał, albo zaczerpnął ją z innego rękopisu68. Zasadniczo przedkładał materiały Chłędowskiego nad zapiski Gołębiowskiego69. W nielicznych wypadkach podawał informacje, że znalazł dany tekst w rękopisie, jak

64 Zob. W.A.M. [W. A. M
], Rękopis Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu, „Biblioteka Warszawska”, 1843, 4, s. 771–772, oraz relacje cytowane wyżej w przyp. 61.
65 W.A.M. [W. A. M
], Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830,
t. 1–3, Warszawa 1851–1852. Przy charakterystyce źródeł pracy i odbytej kwerendy bibliotecznej Maciejowski pisał: Zaczynając tę wędrówkę od miejsca swego pobytu, przepatrzyłem bibliotekę dzisiejszego okręgu
naukowego warszawskiego, składającą się (oprócz dzieł w językach obcych,) z wielkiej ilości ksiąg polskich
dawnych i nowych. Jest to jeden z najbogatszych księgozbiorów polskich, na który się dwie biblioteki, do byłego uniwersytetu warszawskiego i towarzystwa przyjaciół nauk należące złożyły. [...] zwiedziłem St. Petersburg, gdziem poznał księgozbiory bogate w polskie rękopisy i druki, a mianowicie cesarską (oprócz biblioteki
Załuskich, z Warszawy niegdyś tu przewiezionej, wpłynęły tu po r. 1831 do niej różne księgozbiory polskie),
sztabu głównego, akademii nauk i umiejętności (jest w niej biblioteka nieswieżska, w czasie konfederacyi
barskiej do St. Petersburga przewieziona) – zob. ibidem, t. 2, s. 903–904.
66 Zob. ibidem, t. 3 (Dodatki), s. 33. Maciejowski przyznał, że Chłędowski miał zamiar wydać pomniki
języka polskiego, co uniemożliwiło powstanie listopadowe; dziwi natomiast fakt, że wydawca Dodatków sam
nie sięgnął do zbiorów pozostających w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.
67

Ibidem, s. 48–49.

68

Ibidem, s. 76.

69

Ibidem, s. 85, 103.
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np. przy Komedii o mięsopuście z rękopisu Załuskich czy siedemnastowiecznych
pieśniach z rękopisów TWPN70.
Obaj uczeni korzystali ze zbiorów petersburskich w czasie, gdy były one w znacznej mierze nieskatalogowane. Zadanie opracowania zbiorów wyznaczył bibliotekarzom kolejny, po zmarłym w 1842 r. Aleksieju Oleninie, dyrektor Cesarskiej
Biblioteki Publicznej – Dmitrij Buturlin71. Był on, podobnie jak jego poprzednik,
zawodowym żołnierzem (od 1824 r. w stopniu generała) i – w przeciwieństwie do
Olenina – szybko wprowadził w bibliotece dyscyplinę wojskową. Za pierwszorzędne
zadanie uznał skatalogowanie zbioru rękopisów i w tym celu odkomenderował
wszystkich bibliotekarzy: marsz do oddziału rękopisów!72 Sam Sobolszczikow
przyznał w swoich wspomnieniach, że opisanie rękopisów zostało wykonane przez
bibliotekarzy niemających żadnego przygotowania merytorycznego, w atmosferze
wprowadzonego przez dyrektora terroru: każdy starał się zrobić jak najwięcej, aby
zasłużyć na dobrotliwy uśmiech dyrektora, każdy cenił czas i nie zastanawiał się
głębiej nad tym, co robił. Efektem tego były w katalogu nazbyt ogólne i mylące opisy rękopisów, np. manuscrit historique73. Po opracowaniu zbioru rękopisów (w tym
czasie sam Sobolszczikow opracowywał zbiory graficzne) nadszedł czas na książki
drukowane – prace rozpoczęto od przemeblowania całej biblioteki, scalając w ten
sposób stare zbiory (m.in. Załuskich) z księgozbiorami przywiezionymi w latach
trzydziestych74.
Efektem prac bibliotekarzy petersburskich był sporządzony w latach 1843–1845
katalog (a właściwie inwentarz) książek, składający się z 28 tomów. Trzy tomy
zawierały wykaz rękopisów łacińskich. W inwentarzu przyjęto układ, wzorowany zresztą częściowo na Bibliotece Załuskich i katalogu Olenina, podziału rękopisów według języków, a następnie według działów75. Dział I (Theologia) obejmował dzieła teologiczne, II (Iurisprudentia) – prawnicze, zarówno z zakresu prawa
świeckiego, jak i kościelnego, III (Philosophia) – filozoficzne, w dziale tym znalazły się również dzieła z zakresu astronomii, IV (Historia) – historyczne, V (Historia naturalis) – książki z zakresu historii naturalnej (m.in. zielniki i bestiariusze),
VI (Medicina) – medyczne, VII (Physica) – z zakresu fizyki, VIII (Chymia) – che70

Ibidem, s. 150, 176.

71

Zob. Imperatorskaâ Publičnaâ Biblìoteka, s. 158–183.

72

Zob. V. I. S

73

Zob. ibidem.

74

Zob. ibidem, s. 87.

, Vospominaniâ, s. 83.

75 Szczegółowo przedstawili ten układ A. B
, Wiadomość o rękopisach prawno-historycznych
Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Sprawozdanie z poszukiwań, „Archiwum Komisji Historycznej”, 6,
1891, s. 380–382; J. K
, Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu
i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891–1892 i w 1907 r.
(Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 11), Kraków 1910, s. XVI–XVII, oraz O. N. B
,
Katalog sobraniâ latinskich rukopisej: pravo, filosofiâ, nauka, literatura i iskusstvo, Sankt-Peterburg 2011,
s. 8–11.
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mii, IX (Mathesis) – matematyki, X (Artes mechanicae) – sztuk mechanicznych, XI
(Artes liberales) – sztuk wyzwolonych, XII (Musica) – muzyki, XIII (Calligraphia
lub Artes ingenuae) – sztuk pięknych, XIV (Poësis) – poezji, XV (Eloquentia lub
Rhetorica) – retoryki, XVI (Linguistica) – językoznawstwa, XVII (Polygraphia)
– zawierający różne teksty, które nie zostały zakwalifikowane do poprzednich działów (np. medyczne, teologiczne, ale również słowniki), XVIII (Historia litteraria)
– obejmujący również katalogi biblioteczne. Ponadto wyróżniono w grupie rękopisów łacińskich dział XIX (Auctores classici lub Classici Latini) – obejmujący
teksty autorów antycznych. Tym samym sygnatura każdego rękopisu łacińskiego
zawierała następujące elementy: Lat – język łaciński, F, Q, O – rozmiar folio, quarto, octavo, v – pergamin, ch. – papier, cyfra rzymska oznaczała dział, cyfra arabska
– numer bieżący.
Podstawowy problem, poruszany zresztą w trakcie rokowań po 1921 r., zawiera
się w pytaniach, czy inwentarz ten stanowił naukowe opracowanie oraz czy same
zbiory, po ułożeniu ich w działy, stanowiły zamkniętą i uporządkowaną kolekcję76.
O ile można uznać, że zbiory stanowiły zamkniętą kolekcję (choć w latach sześćdziesiątych XIX w. część rękopisów iluminowanych przechowywana była przez
pewien czas w zbiorach Ermitażu), to kwestia uporządkowania i opracowania rękopisów budzi duże wątpliwości.
Inwentarz, sporządzony przez ludzi bez przygotowania merytorycznego, ale
również językowego, zawiera oprócz sygnatury rękopisu krótki wykaz zawartości,
wiek kodeksu, liczbę kart oraz gdzieniegdzie informacje o pochodzeniu. Pomijając
już samą kwestię przynależności konkretnego rękopisu do określonego działu, należy podkreślić, że pozostałe elementy opisu nadzwyczaj często są nieprecyzyjne
i mylne77. Ponieważ zagadnienia te zostaną poruszone w dalszej części pracy, w tym
miejscu przedstawię tylko przykłady trudności w interpretacji, wynikających z niedokładnych opisów.
W inwentarzu wpisane zostały sigla wskazujące na proweniencję rękopisów:
Z – oznaczało Bibliotekę Załuskich, W lub G – zbiory warszawskie (przy czym G
to oznaczenie karty Gołębiowskiego), D – zbiory Dubrowskiego, S – Suchtelena,
terminem Czacki określano rękopisy z biblioteki poryckiej, zaś słowem Puławy –
zbiory Czartoryskich. W rzeczywistości literą Z oznaczano również zbiory puławskie, wywiezione po 1831 r., te same zbiory oznaczano terminami: Czacki i Puławy.
Z kolei litera G oznaczała prawdopodobnie zarówno zbiory Biblioteki Publicznej
przy Uniwersytecie Warszawskim, jak również rękopisy z biblioteki Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaciół Nauk. W wypadku obu tych bibliotek stosowano ponad-
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Zob. Dokumenty..., t. 4, s. 252–256.

77 Zwracał na to uwagę A. B
rewindykowane przez Polskę, s. 31–34.

, Wiadomość o rękopisach, s. 380–382; P. B

, Rękopisy
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to w kilkunastu wypadkach siglum W, wskazujące ogólnie na pochodzenie warszawskie78.
Pod względem proweniencji sytuacja przedstawia się stosunkowo najlepiej
w dziale I – teologicznym. W pozostałych działach, np. prawnym (II), bardzo często
nie wpisywano żadnej proweniencji.
Inną podstawową trudnością jest lakoniczność opisu, uniemożliwiająca nie tylko
identyfikację tekstu, ale również wydatowanie rękopisu. Jak bowiem stwierdzić,
czy Logica lub Aristoteles – bez wątpienia teksty Arystotelesowskie bądź komentarze do jego dzieł – zostały przepisane w średniowieczu? Jak zidentyfikować zbiór
kazań w wypadku, gdy wpisano jedynie Sermones, a pojedyncze kazanie zostało
opisane wyłącznie przez verbum thematis – cytat biblijny bądź tylko odwołanie do
konkretnego fragmentu Pisma św.?
Ilustracją sposobu opisywania w inwentarzu jest rękopis Lat.Q.ch.II.200, gdzie
odnotowano rękopis z siglum W, bez daty powstania, z następującą zawartością:
1. Index alphabeticus canonum; 2. Sermones. Szczęśliwie rękopis ten się zachował
i obecnie przechowywany jest w Bibliotece Narodowej (sygn. 3010 II) – w kodeksie tym, z pierwszej połowy XV w., pochodzącym z polskiego klasztoru mendykanckiego, znajduje się dziewięć tekstów teologicznych. Co więcej, do kodeksu
dołączona jest karta Łukasza Gołębiowskiego, na której znajdują się informacje
przytoczone następnie w katalogu CBP. Prawdopodobnie praktyka wynotowywania za Gołębiowskim zawartości kodeksu była stosowana powszechnie z wszelkimi
niedogodnościami stąd wynikającymi (niepełny opis, koncentracja na zawartości
rękopisu)79.
Innym przykładem jest rękopis Lat.F.ch.IV.81, w katalogu opisany jako Sicconis
Polentoni scriptorum illustrium liber, z podanym również kolofonem wskazującym na przepisanie w 1452 r.80 Nota w katalogu wskazywała zatem, że rękopis
Lat.F.ch.IV.81 miał metrykę średniowieczną. Tymczasem w edycji krytycznej tekstu humanisty włoskiego Sicco Polentona, przygotowanej przez Bertholda L. Ullmana, wymieniony został (jako zaginiony) kodeks z biblioteki Hansa Dietricha von
Schönberga w Miśni (Meissen), znany wydawcy z osiemnastowiecznego opisu,
z identycznym kolofonem. Kodeks ten został kupiony przez Schönberga w Rzymie, zaś w 1743 r. wystawiony wraz z częścią księgozbioru na aukcję81. Wydawca
78

Zob. t. 2 (katalogi) i t. 3 (indeksy).

79 Zob. obserwacje Olgi Bleskiny odnoszące się do inwentarza Piotra Dubrowskiego oraz katalogu CBP
z lat czterdziestych XIX w. – O. N. B
, Powrót do życia, s. 65.
80 Katalog CBP: In fine legitur: Explicit liber Sicconis Polentani Scriptorum illustrium ad Polydorum filium, scriptus per me Bonifacium Evangelistae de Murrovallium sub anno Domini MCCCCLII tempore Nicolai papae Vti die X Januarii in Murro antedicto. Rękopis rewindykowany i zniszczony w czasie ostatniej
wojny. Inny przekaz tego tekstu znajduje się w zachowanym rękopisie petersburskim (Lat.F.ch.XVIII.12)
– zob. The Inventory of Manuscripts, nr 1196.
81 Zob. wyd. Sicconis Polentoni scriptorum illustrium Latinae linguae libri XVIII, wyd. B. L. U
(Papers and Monographs of the American Academy in Rome, 6), Rome 1928, s. XXIV–XXV.
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wymienia jednak rękopis z Leningradu (właśnie Lat.F.ch.IV.81), który określa jako
osiemnastowieczną kopię rękopisu Schönberga, wykonaną przez niemieckiego historyka Johanna Erharda Kappa na potrzeby edycji82. To właśnie ten rękopis znalazł
się w zbiorach Biblioteki Załuskich83.
Wreszcie ostatni przykład mankamentów katalogu Cesarskiej Biblioteki Publicznej to papierowy rękopis zawierający przekaz kroniki Wincentego Kadłubka
(Lat.Q.ch.IV.105). W opisie podano dość rozbudowany tytuł (zaczynający się od
Chronica de gestis Principum Poloniae), z adnotacją o starannym wykonaniu kodeksu (elegantissime exaratus). Tymczasem już August Bielowski odnotował, że
przed rokiem 1830 wykonano w Warszawie kopię papierową rękopisu pergaminowego, ofiarowanego przez Józefa Kuropatnickiego Towarzystwu Warszawskiemu
Przyjaciół Nauk. Kopia ta, wraz ze swoim wzorcem, znalazła się w bibliotece petersburskiej84. Niestety w katalogu CBP zabrakło tych informacji.
Niezależnie od wszystkich wad i niedoskonałości katalogu, trzeba przyznać, że
służył on badaczom jako jedno z podstawowych narzędzi wyszukiwania informacji
o rękopisach petersburskich. W 1857 r. August Bielowski, świadom, że biblioteka
posiadała 50–60 tys. rękopisów, pisał: zdziwiłem się gdy mimo tak ogromnej ilości
rękopismów, zastałem tu dość dokładne ich katalogi, czego ani w bibliotece cesarskiej w Wiedniu, ani w królewskiej w Monachium nie znalazłem, chociaż pierwsza
z nich tylko 20 000, a druga 24 000 tomów rękopismów liczy. Po pobieżnym przejrzeniu katalogu, tom po tomie, Bielowski skonstatował jednak, że chociaż katalog
został sporządzony starannie, to jednak wyrazy polskie były błędnie zapisywane,
z pośpiechu lub nieznajomości języka85.
Całkowita zmiana zarówno w funkcjonowaniu biblioteki publicznej, jak i w naukowym opracowaniu zbiorów nastąpiła wraz ze zmianą na stanowisku dyrektora.
W 1849 r. dyrektorem został baron Modest Korff86. Liczni badacze, którzy przebywali w bibliotece za rządów tego dyrektora, m.in. August Bielowski, podkreślali
82 Zob. Sicconis Polentoni, s. XXVI. Ullman opisał ten rękopis na podstawie publikacji: V. Z
, Tre
codici umanistici pietroburghesi, „Giornale Storico della Letteratura Italiana”, 64, 1914, s. 259–261. Kapp
był autorem dysertacji – J. E. K , Dissertatio de Xiccone Polentono cancellario Patavino..., Lipsiae 1733.
83 Zob. The Inventory of Manuscripts, nr 2599. Zob. też E.
M
, Handschriften der Kaiserlichen
Bibliothek zu St. Petersburg, „Archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtskunde”, 11, 1858, s. 793; B. U
,
Wykaz rękopisów odebranych z Ros. Biblioteki Publicznej w Piotrogrodzie za czas 14 XI 1922 do 19 lutego 1924 włącznie. Rękopisy polskie, łacińskie oraz różnojęzyczne (Pol. Lat. Różn.), Warszawa, Biblioteka
Narodowa, rękopis sygn. akc. 4722, nr 5355; P. O. K
, Iter Italicum. A finding list of uncatalogued
or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries, t. 5,
London i in. 1963–1992, s. 181.
84 Zob. A. B
, Wstęp krytyczny, s. 128; J. K
, Zapiski, nr 195. Wzorzec – czyli kodeks
Kuropatnickiego (sygn. Lat.O.v.IV.2) – był rewindykowany i uległ zniszczeniu w 1944 r. (zob. t. 2: Katalog
rękopisów utraconych, pod sygn.).
85 Zob. A. B
, Podróż do Petersburga i Moskwy odbyta w roku 1857, Wrocław, Biblioteka Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich, rękopis sygn. 2418/III, k. 18v–19r.
86

Zob. Imperatorskaâ Publičnaâ Biblìoteka, s. 184–334.
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życzliwość dyrektora oraz jego zaangażowanie w prace biblioteczne. Chwalili również personel (w sumie w bibliotece pracowało wówczas ok. 30 osób) oraz dobre
warunki do pracy naukowej w czytelni87.
Poprawa postępowania dyrektora z pracownikami (o co nietrudno było po okresie
rządów Buturlina) zaowocowała rosnącym zaangażowaniem bibliotekarzy i w konsekwencji różnego typu opracowaniami zbiorów88. Efektem były publikacje dotyczące nie tylko całości działów („Rossica”), ale też, co istotne z punktu widzenia
rękopisoznawstwa, ukazały się w tym okresie monografie na temat grup rękopisów
ujętych pod kątem gatunku (historiografia) lub języka. Nie ogarnięto jednak całego
zbioru rękopisów, co byłoby trudne z powodu jego rozmiarów. W połowie XIX w.,
wbrew optymistycznym szacunkom Bielowskiego, zbiory rękopiśmienne liczyły
blisko 30 tys. woluminów89.
W okresie rządów Korffa ukazało się wiele opracowań autorstwa bibliotekarzy.
Wspomnieć w tym miejscu należy o kilku pracownikach Cesarskiej Biblioteki
Publicznej, m.in. Eduardzie von Muralcie, odpowiedzialnym za zbiory teologiczne, Rudolfie Minzloffie, sprawującym nadzór nad zbiorami filozoficznymi
i kolekcją inkunabułów, i Afanasiju Byczkowie – kierowniku działu literatury
rosyjskiej i zbiorów rękopiśmiennych90. Podkreślić należy, że od czasów kierowania biblioteką przez Korffa zatrudnieni tam bibliotekarze byli zarazem uczonymi, którzy publikowali wyniki swoich prac, często o charakterze pionierskim,
w różnych językach.
Szwajcar Eduard von Muralt (1808–1895), po studiach w Zurychu i Jenie,
w 1833 r. przybył do Petersburga. Od 1837 do 1864 r. pracował w CBP, gdzie
odpowiadał za zbiór teologiczny. Co istotne, od 1840 r. pracował również w Bibliotece Ermitażu, gdzie zajmował się zbiorami obcymi. Z powodów zdrowotnych w 1864 r. zrezygnował ze stanowiska i powrócił do Szwajcarii, gdzie do
śmierci nauczał teologii w Lozannie. Prace Muralta dotyczyły przede wszystkim
rękopisów greckich znajdujących się w CBP, choć w obrębie jego zainteresowań były również rękopisy hebrajskie, a nawet stare druki w języku polskim91.
87 Przemówienie Augusta Bielowskiego na uroczystem posiedzeniu zakładu naukowego im. Ossolińskich,
„Dodatek Tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej”, nr 43, 25 października 1857, s. 176.
88 Zob. V. I. S
, Vospominaniâ, s. 296 i nn. Oficjalne raporty Cesarskiej Biblioteki Publicznej
publikowane były w „Sankt Petersburger Zeitung” i przedrukowane w „Serapeum” zob. Auszug aus dem
Jahresberichte der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek für 1856, Petersburg 1857.
89

Pod koniec 1859 r. zbiory rękopisów i autografów liczyły 29 045 tomów – zob. Wegweiser, s. 9.

90

Zob. Personnel de la Bibliothèque Impériale Publique de Saint-Pétersbourg, St.-Pétersbourg 1858.

91 Zob. E.
M
, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque imperiale publique, St.-Pétersbourg 1864; I
, Bemerkungen über den Codex Sinaiticus, [w:] M. H
(red.), Deutsche
Vierteljahrsschrift für Englisch-Theologische Forschung und Kritik, t. 2, Gotha 1865, s. 193–196; I
, Die
hebräische Handschriftensammlung des karaitischen Lehrers Firkowitsch aus der Krim, [w:] Deutsche Vierteljahrsschrift für Englisch-Theologische Forschung und Kritik, t. 2, s. 186–192; I
, Notiz über die ältesten
Polnischen Bibeln der Kais. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, „Neuer Anzeiger für Bibliographie und
Bibliothekwissenschaft”, Juli 1856, s. 210–212.
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Muralt jest również autorem wykazu rękopisów średniowiecznych, opublikowanego w 1858 r. w „Archiv der Gesellschaft für ältere Geschichtskunde”92. Spis ten
obejmował kodeksy z działu IV (Historia) biblioteki petersburskiej, wymienione
w porządku według formatu, a następnie według materiału piśmiennego (pergamin, papier). W grupie folio wyszczególnione zostały 4 kodeksy pergaminowe
oraz 177 papierowych, quarto – 6 rękopisów pergaminowych i 218 papierowych,
zaś w octavo – 5 pergaminowych i 39 papierowych. Ponadto Muralt wymienił
7 rękopisów znajdujących się w zbiorach Ermitażu, zamieszczając ich opisy w języku francuskim, a nie jak w wypadku poprzednich, w języku łacińskim, chociaż
przynajmniej jeden z wymienionych kodeksów był pisany po łacinie (Muralt odnotował en latin)93. Niestety, wszystkie opisy zostały zaczerpnięte z inwentarza
rękopisów z lat czterdziestych XIX w. i przedstawione w bardzo zwięzły sposób
– odnotowany został autor, tytuł rękopisu, data powstania (jeżeli występowała)
oraz liczba kart.
Kolejnym bibliotekarzem Cesarskiej Biblioteki Publicznej zajmującym się naukowo rękopisami średniowiecznymi był Carl Rudolf Minzloff (1811–1883)94.
Urodzony w Królewcu, po studiach zakończonych doktoratem z filozofii, udał się
w 1838 r. do Sankt Petersburga, gdzie wykładał literaturę niemiecką w Liceum
Aleksandryjskim (przeniesionym w 1843 r. z Carskiego Sioła). Od 1847 r. do
śmierci pracował jako bibliotekarz w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. W obrębie jego zainteresowań, pomijając tu tłumaczenia dzieł literatury rosyjskiej na
język niemiecki oraz opracowania bibliograficzne95, znalazły się głównie inkunabuły i stare druki (nadzorował zbiór filozoficzny oraz kolekcje inkunabułów,
aldyn i elzewirów). W pracy poświęconej inkunabułom, przy okazji prezentowania rzadkich zabytków piętnastowiecznej sztuki drukarskiej, Minzloff wymienił
książki z klasztoru bożogrobców miechowskich (2 woluminy), benedyktynów
świętokrzyskich (1), z Biblioteki Załuskich (1) oraz benedyktynek trzebnickich
(1)96. Również w studium poświęconym oprawom książek z CBP zaprezentował
wyłącznie stare druki, wskazując m.in. na oprawy z przedstawieniami heraldycznymi (superexlibrisami) władców polskich (począwszy od Zygmunta Augusta)
oraz przedstawicieli rodów polskich (Jana Strzembosza i oczywiście Załuskich)97.
Jednym z nielicznych opracowań na temat rękopisów był katalog zabytków sta92

E.

93

Ibidem, s. 804.

M

, Handschriften der Kaiserlichen Bibliothek, s. 791–804.

94 Zob. C. E
, Die Geschichte der «St. Petersburger Zeitung» 1727–1902. Zum Tage der Feier des
175-jährigen Bestehens der Zeitung dem 3. Januar 1902, St. Petersburg 1902, s. 181.
95 R. M
, Pierre le Grand dans la littérature étrangère (Catalogue raisonné des Russica de la
Bibliothèque Impériale Publique de Saint-Pétersbourg, 1), St.-Pétersbourg 1872.
96

R. M

97 R. M
1859, s. 11–13.

, Souvenir de la Bibliothèque Impériale Publique de St-Pétersbourg, Leipzig 1862.
, Notice sur les reliures anciennes de la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg, Paris
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roniemieckich, opublikowany w 1853 r.98 Minzloff opisał tam 14 kodeksów średniowiecznych z tekstami niemieckimi; część tych kodeksów, pochodząca zresztą
z Biblioteki Załuskich, szczęśliwie ocalała i znajduje się obecnie w Bibliotece
Narodowej w Warszawie99.
Pisząc o bibliotekarzach Cesarskiej Biblioteki Publicznej, koniecznie trzeba
wspomnieć o dwóch osobach, szczególnie zasłużonych dla polskich badań rękopisoznawczych, choć nie z racji publikacji tych bibliotekarzy, lecz ze względu
na związki między nimi a polskimi uczonymi. Na wdzięczność polskich badaczy
szczególnie zasłużyli dwaj znakomici uczeni rosyjscy – ojciec i syn Byczkowowie. Ojciec – Afanasij Fiedorowicz – w latach 1844–1882 był pracownikiem
Cesarskiej Biblioteki Publicznej (m.in. pełnił funkcje kierownika Oddziału Rękopisów i Starych Druków oraz pomocnika dyrektora), a od 1882 r. do śmierci
był dyrektorem Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Współpracował on z takimi
badaczami, jak Antoni Białecki, August Bielowski, Aleksander Brückner, Adolf
Pawiński, Stanisław Ptaszycki czy Teodor Wierzbowski100. Uczeni ci w swoich
pracach wspominali z wielką atencją postać Byczkowa i podkreślali uprzejmość
i zaangażowanie w badaniach rękopisów petersburskich101. Równie życzliwie
do Polaków odnosił się jego syn – Iwan Afanasjewicz, także pracownik Oddziału Rękopisów Biblioteki Publicznej (od 1881 r. kierownik Oddziału). Jeszcze
w 1924 r. dwaj członkowie Delegacji Polskiej, której celem była rewindykacja
zbiorów rękopiśmiennych, chwalili życzliwość sędziwego podówczas kustosza
biblioteki Iwana Byczkowa. Kazimierz Tyszkowski podkreślił, że początkowe
szybkie tempo akcji rewindykacyjnej rękopisów było możliwe dzięki „lojalnej
manierze” i uczynności Byczkowa102, zaś Stefan Rygiel przytoczył słowa, które
miał wypowiedzieć ów znakomity rosyjski bibliotekarz na początku prac rewindykacyjnych: smutny obowiązek zwrotu rękopisów w terminie określonym odbędzie się bez żadnych nieporozumień i w warunkach takiej samej życzliwości,

98 R. M
, Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg, St. Petersburg 1853.
99 Są to m.in. pochodzące z Biblioteki Załuskich kodeksy w Bibliotece Narodowej: 3896 II (Heinrich von
St. Gallen, Marienleben); 4090 III (Sächsische Weichbild) oraz 4352 II (Ioannes de Mandeville, Reise nach
dem Heiligen Land). Na temat rękopisów niemieckich z Petersburga zob. Ž. V
, Mittelalterliche deutsche Handschriften in St. Petersburg. Bericht über eine Bibliotheksreise, [w:] H. M
, M. W
(red.),
«Durst nach Erkenntnis...». Forschungen zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa.
Zwei Jahrzehnte Immanuel-Kant-Stipendium (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der
Deutschen im östlichen Europa, 29), München 2007, s. 181–196.
100 Zob. J. R
, Listy Augusta Bielowskiego do Afanasija Byczkowa, „Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki”, 29, 1984, 2, s. 436–437.
101 Zob. np. A. B
, Rękopisma Długosza w petersburgskich bibliotekach pod względem paleograficznym i bibliograficznym, Petersburg 1860, s. IX–X.
102 K. T
, Z dziejów rewindykacji (Odczyt wygłoszony w Bibljotece Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie w dniu 5 kwietnia 1924 roku), „Kwartalnik Historyczny”, 38, 1924, s. 207.
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jaka zawsze cechowała stosunek kustoszów biblioteki do osób naukowo w niej
pracujących w latach dawnych103.
Zbiór rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej został przeorganizowany, jak wspomniano, w połowie XIX w. Wówczas to znaczną część rękopisów
iluminowanych przekazano, wskutek decyzji cara Mikołaja I, do biblioteki Ermitażu. Kodeksy te znalazły się w dziale I, którym kierował Florent Antoine
Gille (1801–1864), wcześniej nauczyciel języka francuskiego dzieci cara, m.in.
Aleksandra II. Rękopisy te zostały uwzględnione w sporządzonym w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych XIX w. i spisanym w języku francuskim katalogu.
Niezwykle krytyczną opinię o nim wyraził August Bielowski – warto przytoczyć
dłuższy fragment jego relacji. Przeglądając ten katalog, zwrócił on uwagę, że
wybrano te wszystkie osobliwości graficzne, z bardziej przepychu zewnętrznem
wykonania niźli treścią swoją zajmujące...; zaś o samym katalogu pisał: Nie bez
pewnego zadowolnienia przyszło mi rozpatrywać się w tak licznie zebranych pomnikach ojczystych, przejmowała tylko smutnem jakiemś uczuciem ta myśl, że
je nie na tej ziemi na której powstały oglądam. Nie brakło na okolicznościach
które to czucie aż do sarkazmu podnosiły. Zapisywacz rękopismów tych do katalogu ermitażnego, robił przy nich rozmaite uwagi. Być może iż jedynie chętka
popisywania się z rozległemi wiadomościami swojemi w pióro mu je nasuwała.
Porównywając jednakże czas i okoliczności, w których to pisano, nie mogłem
się odjąć tej myśli, iż cudzoziemiec dbały jedynie o przypodobanie się monarsze,
któremu służył, naigrawał się niejako z pamiątek narodu, który podówczas z taką
zapamiętałością deptano...104. Prawdopodobnie katalog ten, z pominięciem niektórych wspomnianych uwag, stał się podstawą opisu zbiorów rękopiśmiennych,
zamieszczonego w wydanym w 1860 r. przewodniku po zbiorach Ermitażu, autorstwa Gille’a105. Autor uwzględnił w nim rękopisy iluminowane przekazane
przez CBP, przy tym stwierdził, że zbiory pochodziły głównie z kolekcji Dubrowskiego (a więc były to kodeksy pochodzenia francuskiego)106. Katalog rękopisów ułożony został chronologicznie, w samych zaś opisach położono nacisk
103 S. R
, Rok w Piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej, „Tygodnik Ilustrowany”, 1924, nr 1 (5 stycznia
1924), s. 10. Słowa te odnotował również szef Ekspozytury Polskiej w Piotrogrodzie ks. Bronisław Ussas
w piśmie do prezesa Delegacji Polskiej z 22 grudnia 1922 r. – zob. Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 412.
Życzliwość wobec Polaków i postawa w kwestii zwrotu książek była przyczyną zwolnienia Byczkowa z biblioteki (zob. niżej, s. 146).
104 Zob. A. B
, Podróż do Petersburga, k. 14r, 15v. Bielowski pisał dalej: Ach! pomyślałem sobie,
niedość, żeście nas obdarli z naszych pomników zabierając je z miejsc świętych, z któremi nigdy rozstać się nie
były powinny, jeszczeż wam nie dość na tem i staracie się w oczach świata wykazać ich nikczemność. Jakież
to dzieła sztuki posiadaliście wy sami w wieku 12m – 13m lub też następnych i czy takowe mogą się mierzyć
z naszemi którym tak śmiało przyganiacie? – ibidem, k. 16r.
105 F. A. G
, Musée de l’Ermitage impérial. Notice sur la formation de ce musée et description des
diverses collections qu’il renferme avec une introduction sur l’Ermitage de Catherine II, Saint-Pétersbourg
1860.
106

Ibidem, s. 27–29.
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na zdobnictwo i oprawę kodeksów. Gille odnotował również notatki w samych
rękopisach, wskazujące na wcześniejszych właścicieli, w tym także osiemnastowieczne, wykonane ręką Załuskiego. W sumie wyliczył kilkanaście kodeksów
proweniencji polskiej, pochodzących z Biblioteki Załuskich (opatrzył siglum
Zal.), biblioteki puławskiej Czartoryskich oraz bliżej nieokreślonej biblioteki
warszawskiej (skrót: Bibl. de Varsovie). Użycie w ostatnim wypadku tak ogólnego określenia świadczy o tym, że Gille nie dostrzegał istnienia kilku bibliotek
w Warszawie. Inną trudność sprawiają sygnatury kodeksów – w opracowaniu
Gille’a pominięto całkowicie sygnatury CBP, stosując oznaczenia biblioteki Ermitażu, np. w sygn. 5.2.3 – 5: oznaczał numer szafy, 2: numer półki, 3: numer
bieżący. W rok po ukazaniu się opracowania Gille’a doszło do kolejnych przenosin kodeksów – tym razem z powrotem do CBP; w konsekwencji rękopisy te
nosiły oznaczenia obu bibliotek107.
Zarówno zmiany polityczne w cesarstwie rosyjskim (odwilż krymska), pozytywistyczny i źródłoznawczy rozwój badań historycznych, jak i aspiracje naukowe i życzliwość Korffa umożliwiły podejmowanie różnych inicjatyw związanych
z rękopisami znajdującymi się w bibliotekach petersburskich. Oprócz prac bibliotekarzy ukazywały się opracowania badaczy różnej narodowości, często wysyłanych przez instytucje i stowarzyszenia naukowe. Podejmowane były także różne
przedsięwzięcia naukowe w samym Petersburgu. Wreszcie, w drugiej połowie
XIX w. Cesarska Biblioteka Publiczna wypożyczała rękopisy badaczom z innych
krajów. Ta wzmożona aktywność naukowa związana była również z polityką
Korffa zmierzającą do podniesienia prestiżu naukowego Cesarskiej Biblioteki
Publicznej. Służyło temu zarówno nawiązywanie kontaktów z bibliotekami europejskimi (zwłaszcza niemieckimi), jak i powoływanie uczonych z różnych krajów
i różnych dyscyplin jako członków honorowych Cesarskiej Biblioteki Publicznej.
Warto przypomnieć, że jej członkami byli m.in. profesor teologii Uniwersytetu
Lipskiego Konstantin von Tischendorf, znawca rękopisów greckich i orientalnych
i odkrywca najstarszego przekazu tekstu greckiego Pisma św. – Kodeksu synajskiego, ofiarowanego przez niego w 1862 r. carowi Aleksandrowi II (od 1865 r.),
oraz nadbibliotekarz Biblioteki Królewskiej w Berlinie Georg Heinrich Pertz – jeden z twórców sławy Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde i redaktor Monumenta Germaniae Historica (od 1850 r.).
Nie sposób w tym miejscu przedstawić całości zagadnień związanych z pracami owych badaczy, tym bardziej że w wypadku Polaków pisano wręcz o pielgrzymowaniu historyków polskich od połowy XIX w. do Petersburga (głównie CBP)
i Moskwy, gdzie z kolei mieściło się Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości
i Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w którym przechowywano

107

Zwracał na to uwagę P. Bańkowski w recenzji A.

L

, Les principaux manuscrits, s. 194.
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Archiwum Koronne108. Badaczy tych interesowały głównie polonica, przy czym
rozróżnić należy prace nad zasobem archiwalnym oraz prace nad rękopisami bibliotecznymi.
Jedną z ważniejszych osób i pierwszych, które podróżowały do Petersburga
w czasach rządów barona Korffa, był August Bielowski (1806–1876). Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się na poszukiwaniach źródeł historiograficznych odnoszących się do średniowiecza. W tym celu Bielowski do 1850 r. odbył
podróże naukowe po Galicji i Królestwie Polskim109. Nie znał natomiast wówczas
z autopsji rękopisów, które znajdowały się w zbiorach rosyjskich. Przy ich omawianiu korzystał z ustaleń i podobizn przesłanych mu przez różne osoby podróżujące
do Petersburga110. Latem 1857 r., wykorzystując urlop wakacyjny, August Bielowski udał się do Prus i Rosji w celu rozpoznania zasobów rękopiśmiennych bibliotek: poznańskiej publicznej, kórnickiej Tytusa Działyńskiego, berlińskiej, wreszcie
bibliotek petersburskich i moskiewskich111.
Do Petersburga przybył 21 lipca 1857 r.112 Głównym celem podróży było
przebadanie rękopisów proweniencji polskiej, zwłaszcza pod kątem najstarszych źródeł historiograficznych. Bielowski przyjechał w okresie wakacyjnym,
kiedy Biblioteka była zamknięta. W swojej relacji Bielowski pisał, że na początku pobytu pomagał mu bibliotekarz Eduard Muralt, który miał swoją pracownię
w budynku Ermitażu113. Dzięki temu Bielowski, czekając na otwarcie Biblioteki
Publicznej i udostępnienie zbiorów, mógł przejrzeć wspomniany wyżej katalog rękopisów w języku francuskim. Wynotował stamtąd opisy 11 rękopisów,
zapisując cechy wskazujące na proweniencję polską, np. oprawę Stanisława
Augusta Poniatowskiego czy kartkę Gołębiowskiego114. 23 lipca Bielowski
wystosował pismo do dyrektora Biblioteki barona Modesta Korffa, które przesłano do Carskiego Sioła. Nazajutrz Korff przyjechał do Petersburga i przyjął
Bielowskiego na rozmowę, w wyniku której nie tylko zezwolił badaczowi na
pracę nad rękopisami Biblioteki, ale również polecił nadbibliotekarzowi Afanasijowi Byczkowowi udzielenie wszelkiej pomocy115. Pierwszym etapem pracy
108 Zob. E. K
, Sprawy rewindykacyjne. Józef Korzeniowski wymienił nazwiska 23 badaczy polskich, którzy w XIX w. przeprowadzali kwerendy w CBP – zob. J. K
, Zapiski, s. XIII–XIV.
109

Zob. A. B

, Wstęp krytyczny, s. 11–12.

110 Np. kurator naukowy Zakładu Ossolińskich Henryk Lubomirski przesłał Bielowskiemu w 1845 r. informacje o Kodeksie lubińskim (obecnie BN 3002 III) wraz z podobizną pierwszej strony oraz podobizny rękopisów kroniki Wincentego, zaś Jan Szlachtowski, po podróży do Petersburga, przywiózł dokładne opisy kodeksów Kuropatnickiego (obecnie BN 3003 I) i Lubińskiego – zob. A. B
, Wstęp krytyczny, s. 30–31.
111

Przemówienie Augusta Bielowskiego, s. 176.

112

Zob. J. R

113

A. B

114

Ibidem, k. 14r–15v.

, Polsko-rosyjskie powiązania, s. 134–145.
, Podróż do Petersburga, k. 13r.

115 W późniejszych latach Afanasij Byczkow przesyłał Bielowskiemu wypisy i kopie ze źródeł historycznych – zob. J. R
, Listy Augusta Bielowskiego, s. 435–444.
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Bielowskiego było przejrzenie katalogów rękopisów, następnym praca nad rękopisami głównie z działów I (teologicznego) i IV (historycznego). W swoim
sprawozdaniu zamieścił Bielowski 28 opisów rękopisów średniowiecznych116.
Pobyt Bielowskiego w Petersburgu trwał niemal pięć tygodni, w tym czasie
badacz przejrzał, jak sam stwierdził na posiedzeniu Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich 12 października 1857 r., ok. 200 woluminów rękopisów117. Jerzy
Róziewicz zauważył, że pobyt Bielowskiego w Rosji miał duże znaczenie m.in.
w stworzeniu środowiska, które odpłatnie i nieodpłatnie będzie badało polskie
rękopisy ze zbiorów rosyjskich. Wśród takich osób byli m.in. bibliotekarze CBP
– Antoni Iwanowski i Wiktor Kalinowski. Już 24 września 1857 r., zatem zanim
Bielowski powrócił do Lwowa, Iwanowski pisał do niego, informując zarówno
o ukończeniu przez Kalinowskiego zostawionej mu roboty, jak i o własnych
pracach w CBP, Bibliotece Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Bibliotece
Sztabu Głównego118. Informacje o postępach prac przesyłane były wielokrotnie
w tym roku i w kolejnych latach119. Nota bene właśnie Iwanowskiego polecał
August Bielowski w liście do Tytusa Działyńskiego z 20 lipca 1860 r. Stwierdzał, że znał go od czterech lat jako zacnego Polaka, i pisał o nim, że za jego
łaskawym pośrednictwem niemało korzystałem z petersburskich bibliotek120.
Z kolei Wiktor Kalinowski utrzymywał przez kilka lat kontakty naukowe z Bielowskim, sporządzając odpisy tekstów oraz porównując warianty przekazów
kroniki Kadłubka znajdujące się w Petersburgu121.
Ważną rolę odegrali Polacy przebywający na dłużej w Petersburgu bądź zatrudniani przez pewien okres w bibliotece petersburskiej, jak też związani z różnego
typu instytucjami i inicjatywami naukowymi. Istotne są ich prace publikowane
w prasie krajowej, lecz nieporównanie bardziej ważna, trudna do uchwycenia źródłowego, była ich pomoc udzielana badaczom podróżującym do Petersburga. Owi
Polacy w Petersburgu to zarówno bibliotekarze w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, jak i profesorowie nauczający na uniwersytecie petersburskim oraz w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej, np. Stanisław Ptaszycki czy Jan Łoś122.
116

A. B

117

Zob. Przemówienie Augusta Bielowskiego, s. 176.

, Podróż do Petersburga, k. 19v–38r.

118 Korespondencja A. Bielowskiego z lat 1842–1876, cz. I, Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, rękopis sygn. 2432/II, s. 411–413.
119

Np. Listy A. Iwanowskiego do A. Bielowskiego w: ibidem, s. 481–482, 499.

120 A. Bielowski do T. Działyńskiego, Lwów, 20 lipca 1860, [w:] H. C
, Korespondencja Augusta
Bielowskiego z Biblioteką Kórnicką w latach 1845 do 1876, cz. 1, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 16,
1980, s. 230–231.
121 Zob. W. S
, Z kontaktów naukowych Wiktora Kalinowskiego z Augustem Bielowskim w latach 1857–1861, „Ze Skarbca Kultury”, 47, 1988, s. 117–142 (tamże w aneksie edycja listów Kalinowskiego
do Bielowskiego).
122 O polskim środowisku petersburskim zob. L. B
-rosyjskie powiązania, s. 174–277.

, Polacy w Petersburgu; J. R

, Polsko-
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Spośród wielu Polaków przebywających w Petersburgu wymienić należy także
Antoniego Białeckiego (1836–1912), który w 1858 r. przybył do Petersburga, by
współpracować z Jozafatem Ohryzko przy reedycji Volumina legum. Dwuletni pobyt Białeckiego zaowocował również studium paleograficzno-kodykologicznym,
poświęconym przekazom rękopiśmiennych Roczników Jana Długosza, wydanym
zresztą w drukarni Ohryzki w 1860 r.123 Gruntownie i starannie opisane zostały
wszystkie kodeksy petersburskie, zawierające kronikę i streszczenia (sumariusze).
Białecki odnotował wygląd zewnętrzny kodeksu oraz szczegółowo przedstawił zawartość (redakcje i odmiany tekstowe) oraz charakterystykę pisma; co więcej, załączył także reprodukcje z podobiznami pism z kilku rękopisów, jak również wydał
dwa listy Długosza.
Innym Polakiem pracującym przez pewien czas w bibliotece petersburskiej był
pijar Tomasz Moszyński (imię zakonne Antoni) (1800–1893), który w 1874 r. opublikował komunikat poświęcony polskim rękopisom teologicznym w zbiorach
CBP124. W opracowaniu tym autor przedstawił opisy wyłącznie kodeksów teologicznych z działu polskiego (Pol.I), powstałych w XVI–XVIII w. Istotną wadą tej
pracy, poza cząstkowym ujęciem, był brak sygnatur petersburskich.
Prawdopodobnie osobą najbardziej zasłużoną w tworzeniu środowiska naukowego w Petersburgu, ale również nadzwyczaj pomocną w pracach badawczych
w bibliotekach i archiwach petersburskich był Stanisław Ptaszycki (1853–1933),
który po studiach historyczno-filozoficznych na uniwersytecie petersburskim pracował jako metrykant Metryki Litewskiej (1884–1887), a następnie poświęcił się
pracy dydaktycznej (m.in. w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej). Swoje
doświadczenia biblioteczno-archiwalne przedstawił w licznych pracach i artykułach, m.in. w studium poświęconym Metryce Litewskiej, którego pierwszą część
stanowi przewodnik po salach Cesarskiej Biblioteki Publicznej125. Ptaszycki pomagał przybywającym do Petersburga polskim uczonym, m.in. Alfredowi Halbanowi
(Blumenstokowi), Aleksandrowi Brücknerowi, Antoniemu Prochasce, Szymonowi
Askenazemu i Józefowi Korzeniowskiemu126.
Badania nad bibliotekami polskimi w Petersburgu wsparła powstała w 1873 r.
Akademia Umiejętności w Krakowie127. Jedną z form tej działalności były stypendia
na badania i staże w Rosji oraz wsparcie, udzielone, jak wyliczył Jerzy Róziewicz,
123 A. B
, Rękopisma Długosza. O autorze zob. A. M
nik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 5.

, Białecki Antoni, [w:] Polski słow-

124 A. M
, Wiadomość o rękopismach polskich oddziału teologicznego w ces. Biblijotece w Petersburgu, „Rozprawy i Sprawozdania z posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, 1, 1874,
s. 223–333. O autorze zob. M. K
, Moszyński Tomasz, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników
książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 607–608.
125

[S. P

126

Zob. L. B

127

Zob. J. R

], Cesarska Biblioteka Publiczna i Metryka Litewska w Petersburgu, Kraków 1884.
, Polacy w Petersburgu, s. 287.
, Polsko-rosyjskie powiązania, s. 149–173.
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co najmniej 25 badaczom poloników, w większości zajmującym się rękopisami
proweniencji polskiej przechowywanymi w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Petersburgu128. Zintensyfikowanie studiów nad rękopisami petersburskimi nastąpiło
w ostatnim ćwierćwieczu XIX w. Oprócz tradycyjnego zainteresowania tekstami
historycznymi i prawnymi rozpoczęto prace nad kodeksami teologicznymi oraz zawierającymi zabytki języka polskiego.
Sam postulat poszukiwań poloników w bibliotekach europejskich często był
zgłaszany w środowisku krakowskim. W 1880 r. Ksawery Liske, przedstawiając
w trakcie zjazdu historycznego im. Jana Długosza w Krakowie postulaty związane
z kontynuacją serii Monumenta Poloniae Historica, sugerował dokładne zbadanie
bibliotek petersburskich, które choć kilkakrotnie zwiedzane, mogły zawierać interesujące materiały129. Podczas tego zjazdu Wincenty Zakrzewski stwierdził, że katalogi rękopisów bibliotek są niezbędną pracą przedwstępną dla wszelkich naszych
[tj. Akademii Umiejętności] wydawnictw. Postulował, by Akademia Umiejętności
stała się centralnym biurem informacyjnym, do którego wpływałyby opisy nawet
pojedynczych rękopisów, za najważniejszy cel uznał opisanie rękopisów Biblioteki
Załuskich, znajdujących się w Petersburgu130.
Ze wsparcia Akademii Umiejętności skorzystał m.in. polski historyk prawa
i późniejszy profesor Uniwersytetu Lwowskiego Alfred Halban (Blumenstok)
(1865–1926), który w kilku miejscach przedstawiał wyniki kwerendy w bibliotece
petersburskiej131. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się zasadniczo na
rękopisach średniowiecznych, zawierających teksty z zakresu prawa kanonicznego
(traktaty, ale również statuty synodalne) i świeckiego (prawo niemieckie i rzymskie). We wstępie do jednej z prac Halban przedstawił zestawienia liczbowe odnoszące się do całego zbioru rękopisów w Cesarskiej Bibliotece Publicznej, sporządzone na podstawie opisów katalogowych132. Warto przyjrzeć się bliżej temu
zestawieniu, gdyż w późniejszym okresie stanowiło ono podstawę do polskich roszczeń rewindykacyjnych.

128 Zob. ibidem, s. 161 i przyp. 86 – tamże lista 25 badaczy (w tym dwukrotnie wymieniony został Alfred
Halban-Blumenstok).
129 Zob. Pamiętnik pierwszego zjazdu, s. 32. Liske wskazywał jednak, że największe niespodzianki mogły
kryć się w archiwach i bibliotekach na Węgrzech, ale przede wszystkim w Galicji i Królestwie Kongresowym.
130

Zob. ibidem, s. 66.

131 A. B
, Wiadomość o rękopisach, s. 379–463; A. H
-B
, Die canonistischen
Handschriften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg, „Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht”, Ser. 3, 5, 1895, s. 219–312; A. H
, Przyczynek do stosunków kościelno-naukowych Czech i Polski
w wiekach średnich, „Biblioteka Warszawska”, 1895, 1, s. 524–533; I
, Rozdział majątku klasztornego
pomiędzy opata i mnichów w klasztorze św. Krzyża na Łysej Górze w r. 1427, „Kwartalnik Historyczny”, 9,
1895, s. 657–663 (z rękopisu petersburskiego Lat.Q.ch.I.38). O autorze zob. K. K
, Halban Alfred, [w:]
Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław i in. 1960–1961, s. 243–244.
132

A. B

, Wiadomość o rękopisach, s. 446–447.
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Tabela 1. Liczba rękopisów łacińskich z Oddziałów I–III Cesarskiej Biblioteki Publicznej według
informacji podanych przez Alfreda Halbana (Blumenstoka)
Oddział I
(teologia)

Oddział II
(prawo)

Oddział III
(filozofia)

Ogółem

Ogólna liczba rękopisów łacińskich 3553

878

817

5248

Proweniencja polska

784

605

4434

3045

Z czego:
Biblioteka Załuskich

2158

534

525

3217 (73%)

TWPN

806

225

68

1099 (25%)

Inne

81

25

12

118 (2%)

Według obliczeń Halbana dział łaciński liczył ogółem 8259 rękopisów. W oddziale I (teologicznym) znajdowały się 3553 rękopisy, z czego 3045 jednostek to
kodeksy pochodzenia polskiego, co stanowiło ponad 85% rękopisów łacińskich
działu I. W liczbie 3045 kodeksów pochodzenia polskiego – 2158 pochodziło
z Biblioteki Załuskich (71%), 806 z Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
(26%), a 81 z mniejszych księgozbiorów (2%). W oddziale II (prawnym) na ogólną
liczbę 878 rękopisów, według Halbana, 784 pochodziły z bibliotek polskich (89%),
w liczbie tej: 534 z Biblioteki Załuskich (68%), 225 z TWPN (29%), 25 z mniejszych księgozbiorów (3%). W oddziale III (filozofia) na 817 rękopisów 605 pochodziło z bibliotek polskich (74%), w tym: 525 z Biblioteki Załuskich (87%), 68
z TWPN (11%), 12 z mniejszych księgozbiorów (2%). W odniesieniu do innych
oddziałów Halban zauważył, że nie ma przesłanek (brak adnotacji w katalogu) do
ustalenia proweniencji, choć zaznaczył, iż adnotacje te nie były zbyt dokładne. Halban szacował, że w dziale rękopisów łacińskich znajdowało się ok. 6,7 tys. rękopisów pochodzenia polskiego (co stanowiło 81% zasobu tego oddziału), zaś ogólna
liczba rękopisów proweniencji polskiej w CBP wynosiła co najmniej 12 tys.133
Z powyższego zestawienia wynika, że na ogólną liczbę 4434 rękopisów pochodzenia polskiego 73% pochodziło z Biblioteki Załuskich, 25% z biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz 2% z innych bibliotek. Pomijając
już kwestię dokładności szacunków, opartych na nieścisłych danych z katalogu rękopisów CBP, rzuca się w oczy brak księgozbioru Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. W swoich pracach Halban całkowicie błędnie odnotował, że siglum G w katalogu oznaczało Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft
in Warschau, czyli księgozbiór Towarzystwa134. Podobny błąd popełnił kilka lat
wcześniej znakomity skądinąd znawca biblioteki petersburskiej Stanisław Ptaszycki, który pisał o zbiorach Towarzystwa, liczących 150 tys. dzieł i do 2 tys. ręko133 W tej liczbie 12 tys. rękopisów uwzględnione zostały rękopisy łacińskie (6,7 tys. jednostek), polskie
(1304 jednostek); różnojęzyczne (w tym polsko-łacińskie i polsko-niemieckie, szacowane na 1730 rękopisów), niemieckie i francuskie – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, s. 447.
134

Zob. A. H

-B

, Die canonistischen Handschriften, s. 7.
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pisów w zasobie CBP, oznaczonych w katalogu literą G135. Jak wskazywałem już
wyżej, siglum to zostało zaczerpnięte z kart Łukasza Gołębiowskiego, który, jak
się wydaje, opracowywał oba księgozbiory – Biblioteki Publicznej oraz Biblioteki
TWPN. Błąd ten spowodował zatem problem w określeniu proweniencji znacznej
części petersburskiego zbioru rękopisów łacińskich.
Inną wadą opracowań Halbana było uwypuklenie tylko samych tekstów, ze szkodą
dla opisu całego rękopisu. Nieuwzględnienie kontekstu kodykologicznego znacząco
zubożyło obraz, ograniczając go wyłącznie do odnotowania konkretnego tekstu.
Akcję inwentaryzacji rękopisów petersburskich w środowisku uczonych krakowskich propagowała działająca w ramach Akademii Umiejętności Komisja do Badań
w Zakresie Literatury i Oświaty w Polsce, kierowana przez Kazimierza Morawskiego.
Na posiedzeniach tej komisji Bolesław Ulanowski kilkakrotnie zwracał uwagę na konieczność zorganizowania wyprawy do Petersburga136, patronował również wydaniu
sprawozdania Józefa Korzeniowskiego137. Ulanowski wraz z Kazimierzem Morawskim, przy pomocy Stanisława Ptaszyckiego, zorganizowali grupę osób przebywających w Petersburgu, której zadaniem miało być zinwentaryzowanie zbiorów rękopiśmiennych Cesarskiej Biblioteki Publicznej138. Na posiedzeniu 23 stycznia 1903 r.
Ulanowski przedstawił sprawozdanie z podróży do Petersburga, odbytej wspólnie
z Kazimierzem Morawskim. Podkreślił, że pomimo wysiłków wielu badaczy (Halban,
Korzeniowski, Brückner), pozostaje ogromna ilość rękopisów, które należy zinwentaryzować. Postulował również wysłanie na kilkumiesięczny pobyt współpracownika,
mającego doświadczenie w pracach nad rękopisami średniowiecznymi, w celu wprowadzenia jednolitości w opisach i zbliżenia się jak największego do intencyi Akademii139. Rozmiary tych prac inwentaryzacyjnych, jak się wydaje, przerosły możliwości
Komisji, jak też samego Ulanowskiego140.
W ramach ekspedycji naukowej zorganizowanej przez Akademię Umiejętności
przebywał w Petersburgu w latach 1891–1892 historyk Józef Korzeniowski (1863–
1921). Celem jego podróży było, jak sam pisał, poznanie w ogóle nagromadzonych
tam naukowych skarbów141. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na
dziejach nowożytnych Polski, zwłaszcza na historii XVI w. Nota bene, wracając
z Petersburga przez Szwecję, Korzeniowski zapoznał się również z polonikami
135

Zob. [S. P

], Cesarska Biblioteka Publiczna, s. 8.

136 Zob. Sprawozdania z posiedzeń. I. Wydział Filologiczny. Posiedzenie dnia 10 grudnia 1902 r., „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, 7, 1902, 10 (grudzień), s. 2.
137

Zob. Sprawozdania z posiedzeń. I. Wydział Filologiczny, ibidem, 9 (listopad), s. 3.

138 Zob. [B. U
], Sprawozdanie Sekretarza generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1902
do kwietnia 1903 r., „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1902/1903, s. 96.
139 Sprawozdania z posiedzeń. I. Wydział Filologiczny. Posiedzenie dnia 26 stycznia 1903 r., „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, 8, 1903, 1 (styczeń), s. 5.
140

Zob. Z. J

141

J. K

, Problematyka bibliotecznych zbiorów, s. 16.
, Zapiski, s. V.
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w archiwum w Sztokholmie142. Drugi wyjazd do Petersburga miał miejsce w 1907 r.
Efektem obu kwerend był wydany w 1910 r. katalog rękopisów petersburskich143.
W katalogu tym Korzeniowski na wstępie przedstawił zasób rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej, liczący w 1909 r. 36 529 jednostek. Wyliczył on następujące biblioteki polskie: Biblioteka Załuskich (11 tys. rękopisów), część zbiorów
Sapiehów, Rzewuskich i Czartoryskich z Puław (ogółem 300 rękopisów), główna
część Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim oraz zbiór Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (ok. 2 tys. rękopisów)144. W sumie stanowiło
to ok. 13,3 tys. rękopisów proweniencji polskiej, czyli ponad 36% całego zasobu
rękopiśmiennego CBP. Właśnie te informacje, podane przez Korzeniowskiego, stały się, obok zestawienia Halbana, podstawą wyliczeń przy późniejszej rewindykacji
zbiorów rękopiśmiennych.
Korzeniowski opisał 500 kodeksów proweniencji polskiej przechowywanych
w różnych bibliotekach petersburskich, głównie Cesarskiej Bibliotece Publicznej,
ale również w Bibliotece Sztabu Głównego oraz Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej. W ramach działu rękopiśmiennego CBP scharakteryzowane zostały rękopisy łacińskie, zwłaszcza z trzech stosunkowo najlepiej rozpoznanych działów:
teologicznego, prawnego i historycznego oraz rękopisy polskie i różnojęzyczne.
Z ogólnej liczby uwzględnionych w katalogu rękopisów tylko 97 to średniowieczne
kodeksy z XIV i XV w.145 Opisy te są dość szczegółowe – obok opisu zewnętrznego i zawartości kodeksu autor starał się podać wszelkie informacje wskazujące na
proweniencję.
Dzieło Korzeniowskiego uznane zostało przez wielu badaczy za jedno z najważniejszych opracowań dotyczących rękopisów petersburskich, choć odczuwany był pewien niedosyt. W gruntownej i krytycznej recenzji Aleksander Brückner
stwierdził, że zarówno praca Korzeniowskiego, jak i opracowania Halbana i samego Brücknera nie mogą naturalnie zastąpić systematycznego opracowania całości zbiorów polskich Biblioteki, pozostają tylko pracami dorywczymi, mimo to
posuwają naprzód wiedzę naszą o jej zasobach niewyczerpanych146. Mimo wskazanych przez Brücknera niedociągnięć, Zapiski... Korzeniowskiego stanowiły już
podstawę do dalszych poszukiwań. Jeszcze w 1937 r. Piotr Bańkowski, wówczas
kustosz w Dziale Rękopisów Biblioteki Narodowej, pisał, że był to najpoważniejszy
i najcenniejszy katalog rękopisów petersburskich147.
142 Zob. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii od maja 1892 do maja 1893 r.,
„Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1892/3, s. 63.
143

J. K

144

Ibidem, s. XV–XVI.

, Zapiski.

145 Jest to 18 rękopisów z XIV w., 7 z XIV–XV w., 68 z XV w., 3 z XV–XVI w., 1 z XV–XVII w., czyli
97 rękopisów, natomiast z XVI w. – 92 rękopisy – zob. ibidem, s. XVIII.
146

A. B

[rec.], Archiwum do dziejów, s. 574.

147

P. B

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 42.
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Warto wspomnieć, że swoje doświadczenia bibliotekarskie Korzeniowski wykorzystał w trakcie opracowywania katalogu rękopisów Biblioteki Czartoryskich
w Krakowie, w którym opisał m.in. kodeksy z biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego148.
Silne piętno na badaniach slawistycznych i polonistycznych odcisnęły wyniki
poszukiwań w bibliotekach petersburskich przeprowadzone m.in. przez Aleksandra
Brücknera i Jana Łosia149. Trudno wskazać datę początkową kwerend dotyczących
zabytków języka polskiego. Teksty staropolskie z rękopisów wydawał już przecież
Wacław Aleksander Maciejowski, korzystając głównie z materiałów Łukasza Gołębiowskiego. Niemniej ożywienie nastąpiło w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX w., wraz z rozwojem badań slawistycznych. Wzrost zainteresowań
tą problematyką widoczny jest w artykułach publikowanych regularnie od 1875 r.
w czasopiśmie niemieckim „Archiv für slavische Philologie”, założonym przez
chorwackiego slawistę Vatroslava Jagicia (nota bene w latach osiemdziesiątych
XIX w. profesora Uniwersytetu w Petersburgu).
W 1880 r. Antoni Kalina, slawista związany naukowo z Uniwersytetem Lwowskim (1846–1906), opublikował gruntowne studium językoznawcze poświęcone
tekstowi polskiego przekładu ortyli prawa magdeburskiego z rękopisu petersburskiego, pochodzącego z Biblioteki Załuskich. Oprócz analizy językowej znalazła
się tam również edycja tekstu150.
W pracach językoznawczych tego okresu dominowała jednak tendencja do wykorzystywania informacji na temat rękopisów petersburskich z drugiej ręki, bez
autopsji, np. Władysław Nehring czerpał głównie z tekstów zamieszczonych przez
Maciejowskiego, podobnie czynił jeszcze w 1893 r. Mikołaj Bobowski151.
Radykalną zmianę przyniosły badania uczonego niewątpliwie najbardziej zasłużonego, nie tylko na obszarze badań slawistycznych – Aleksandra Brücknera (1856–1939).
Na przełomie 1889/1890 r., będąc profesorem katedry slawistyki na Uniwersytecie
Berlińskim, Brückner odbył podróż do Petersburga z ramienia Akademii Królewskiej
w Berlinie. W swoim sprawozdaniu podkreślił, że celem podróży było nowe opraco-

148

J. K

, Catalogus codicum.

149 Publikowane wyniki tych badań zostały zebrane i scharakteryzowane w znakomitym opracowaniu:
Opis źródeł słownika staropolskiego, red. W. T
, oprac. E. B
, E. D
, M. F i in., Kraków 2005; Indeksy do «Opisu źródeł słownika staropolskiego», oprac. M. F
, Kraków
2011, s. 40–45.
150 Zob. A. K
, Artykuły Prawa Magdeburskiego z rękopismu około roku 1500, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, 7, 1880, s. 227–318. Wymieniony
rękopis oznaczony był sygnaturą Lat.F.ch.II.35 – obecnie BN 3069 III.
151 W. N
, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein Beitrag zur slavischen Philologie, Berlin 1886; M. B
, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 19, 1893.
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wanie najstarszych źródeł rękopiśmiennych związanych z literaturą polską152. Jakkolwiek wyliczył tam tylko kilkanaście tekstów, to jednak owoce tej podróży przedstawiał
w wielu publikacjach153. Właśnie wówczas odkrył on wszyte jako wzmocnienie szycia
składki pergaminowe paski z najstarszym tekstem w języku polskim, znanym jako
Kazania świętokrzyskie154. W innych publikacjach wielokrotnie przywoływał rękopisy
petersburskie, znane mu z autopsji (były również wypożyczane do Berlina), koncentrując się nie tylko na materiale językowym, ale również na informacjach dotyczących
funkcjonowania tekstów w średniowieczu, wątkach etnograficznych itd. Wśród licznych zalet jego prac podkreślić należy staranność opisów rękopisów oraz podawanie,
niekiedy ze szkodą dla narracji, licznych informacji o kodeksach155.
Prace Brücknera zdominowały badania nad rękopisami petersburskimi. Późniejsi
badacze korzystali raczej z publikacji, rzadko sięgając do spoczywających w bibliotece oryginałów. Przykładem może być wybór tekstów staropolskich przygotowany
przez Jana Łosia156. Autor, który spędził w Petersburgu ponad 12 lat (1890–1902)
jako wykładowca filologii słowiańskiej na uniwersytecie, przywołując teksty z rękopisów petersburskich, zasadniczo opierał się na wcześniejszych edycjach, gdzieniegdzie tylko opisywał same rękopisy lub przytaczał, przeoczone przez Brücknera,
drobniejsze teksty i noty157.
152 A. B
, Bericht über seine Reise 1889/1890, „Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Berlin”, 2, 1890, s. 1335–1340.
153 Jak sam pisał, przejrzał i zestawił opisy kilkuset rękopisów, nieogłoszone drukiem – zob. A. B
[rec.], Archiwum do dziejów, s. 574.
154 Stan badań i nowe perspektywy badawcze związane z tekstem Kazań – zob. P. S
(red.), Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe propozycje badawcze, współpr. H. T
-K
, I. W
-G
,
Warszawa 2009, oraz zbiór studiów w „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 4, 2010.
155 Zob. A. B
, Böhmische Studien. Abhandlungen und Texte, „Archiv für Slavische Philologie”, 14,
1892, 1, s. 1–45; I
, Neue Quellen zur Geschichte der polnischen Sprache und Literatur, „Archiv für Slavische Philologie”, 14, 1892, 4, s. 481–512; I
, Średniowieczna poezya łacińska w Polsce, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 16, 1892, s. 304–372; I
, Z rękopisów petersburskich I. Kazania
husyty polskiego, „Prace Filologiczne”, 4, 1892/1893, s. 561–586; I
, Średniowieczna poezya łacińska w Polsce. Część trzecia, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 23, 1894, s. 268–319; I
, Zu
den Gesta Romanorum, „Archiv für Slavische Philologie”, 16, 1894, s. 603–605; I
, Kazania średniowieczne
I, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 24, 1895, s. 38–97; I
, Kazania średniowieczne II, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 24, 1895, s. 317–390; I
, Średniowieczna
poezja łacińska w Polsce. Część druga, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 22, 1895,
s. 1–62; I
, Z rękopisów petersburskich II. Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne”, 5, 1895,
z. 1, s. 1–52; I
, Kazania średniowieczne. Część III, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 25, 1897, s. 115–205; I
, Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni. Modlitwy. Glosy, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 25, 1897, s. 206–291; I
, Z rękopisów petersburskich
III. Powieści polskie z wieku XV–XVI, „Prace Filologiczne”, 5, 1898, 2, s. 354–392; I
, Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej. Część druga, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 33, 1901,
s. 120–187; I
, Pierwszy wiersz polski, „Ateneum”, 61, 1891, 1, s. 183–191.
156 J. Ł , Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543, Kraków 1915; I
, Początki piśmiennictwa polskiego, Lwów 1922. Jan Łoś, razem z Władysławem Semkowiczem, przygotowali i wydali tekst Kazań
świętokrzyskich – zob. Kazania tzw. świętokrzyskie, wyd. i oprac. J. Ł , W. S
, Kraków 1934.
157 Np. Lat.F.ch.I.8, Lat.F.ch.I.22, Lat.F.ch.I.45, Lat.F.ch.I.210; Lat.O.ch.I.29; Lat.O.ch.I.32; Lat.Q.ch.II.405.
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Oprócz badania tekstów znajdujących się w rękopisach petersburskich, na przełomie XIX i XX w. podjęto również kwerendę dotyczącą zdobnictwa książki rękopiśmiennej. W 1899 r. przebywał w Petersburgu jako stypendysta Akademii
Umiejętności niespełna trzydziestoletni historyk sztuki z Krakowa – Feliks Kopera.
Realizował on, nakreślony przez jego mistrza, profesora Mariana Sokołowskiego,
program badawczy, w którym zajmował się iluminacjami rękopisów łacińskich
z Cesarskiej Biblioteki Publicznej158. Wyniki tych badań opublikowane zostały w latach 1902–1904, w trzech studiach zamieszczonych w „Sprawozdaniach Komisyi
do Badania Historyi Sztuki w Polsce”159. Artykuły te, podzielone według kryterium
chronologicznego zabytków, zawierają charakterystyki 9 rękopisów z XI–XII w.,
11 z XIV–XV w. oraz 5 z XVI w., do każdego opisu dołączono reprodukcję fotograficzną bądź rysunek inicjału. Zamieszczone opisy rękopisów, oprócz zasadniczej
części, czyli charakterystyki iluminacji (inicjałów, miniatur), zawierały również incipity, opis zewnętrzny (oprawa) oraz znaki własnościowe (noty proweniencyjne,
superekslibrisy). Niezależnie od tych artykułów ukazały się także monograficzne
studia poświęcone oprawom rękopisów, w tym m.in. oprawie srebrnej tzw. Ewangeliarza Anastazji160. Wyniki kwerendy petersburskiej Kopera wykorzystał również
w swojej syntezie poświęconej dziejom malarstwa161.
Na przełomie XIX i XX w. opublikowany został również ważny, choć anonimowy tekst, w którym wymieniono kilkadziesiąt rękopisów z Cesarskiej Biblioteki
Publicznej162. W artykule tym autor wskazał na obszary badawcze, w których istotne mogłoby być poznanie zasobu rękopisów proweniencji polskiej w Petersburgu,
m.in. historię liturgii, historię sztuki, historię kultury, hagiografię itd. W podsumowaniu autor stwierdził, że podejmowane wyprawy badawcze z ramienia różnych
instytucji, wobec bogactwa kolekcji, z reguły skazane były na wyniki cząstkowe.
Rozwiązaniem tego problemu mogło być zorganizowanie potężnej ekspedycji ba-

158 Marian Sokołowski zajmował się w tym czasie m.in. najstarszymi księgami liturgicznymi w Polsce –
zob. M. S
, [Komunikat], „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 5, 1896,
s. CIV–CXII.
159 F. K
, Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Wiek
XI–XII, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 7, 1902, 1–2, kol. 49–78; I
, Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece publicznej w Petersburgu. Wiek XIV do XV, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 7, 1903, 3, kol. 397–452; I
, Miniatury rękopisów
polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Wiek XV–XVI, „Sprawozdania Komisyi do
Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 7, 1905, 4, kol. 559–582.
160 Zob. F. K
, Oprawa srebrna Ewangeliarza księżnej Anastazyi żony Bolesława Kędzierżawego
w Bibliotece Publicznej w Petersburgu, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 7,
1902, 1–2, kol. 39–48 (rękopis Lat.Q.v.I.65 – obecnie BN 3307 II); I
, Oprawa książki z XIV w. z biblioteki
Długosza, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 7, 1903, 1–2, s. XXXVI–XXXVII
(posiedzenie z 23 marca 1899 r.).
161

F. K

, Dzieje malarstwa w Polsce, t. 1–2, Kraków 1918 (wyd. 2 – Kraków 1925).

162 Zob. [A. H
?, K. R
?], Z bibliotek rosyjskich. 1. Cesarska Biblioteka Publiczna w Petersburgu, „Przegląd Polski”, 30 (119), 1896, kwartał III, 355–357, s. 524–575. Odbitka Kraków 1898.
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dawczej, złożonej co najmniej z kilku młodych uczonych, albo też założenie stacji
badawczej lub zapewnienie współpracy osób przebywających stale w Petersburgu.
W 1900 r. ukazał się przeglądowy artykuł Kazimierza Różyckiego, będący w istocie przedrukiem pierwszej części wspomnianego wyżej anonimowego tekstu163.
Inną metodą umożliwiającą szczegółową analizę rękopisów petersburskich było
ich wypożyczanie. Praktyka ta była stosunkowo powszechna w drugiej połowie
XIX w. W połowie lat osiemdziesiątych XIX w. Stanisław Ptaszycki pisał o Oddziale Rękopisów pod kuratelą dyrektora biblioteki Byczkowa, że biblioteka wysyła
rękopisy nawet za granicę, po zachowaniu przepisanych formalności164. Na podstawie ówczesnych studiów źródłoznawczych stwierdzić można, że kodeksy były
wysyłane np. do instytucji naukowych w zaborze austriackim, na prośbę uczonych
galicyjskich. Z rękopisów petersburskich korzystał m.in. Bolesław Ulanowski przy
przygotowywaniu rozprawy poświęconej statutom Kazimierza Wielkiego. Na potrzeby badań sprowadził do Krakowa kodeksy z Petersburga i na miejscu sporządzał opisy, choć nie wszystkich kodeksów, o czym wspomniał Stanisław Kutrzeba,
opracowując po śmierci Ulanowskiego zgromadzone przez niego materiały dotyczące statutów Kazimierza Wielkiego165. Podobnie na początku XX w. Władysław
Semkowicz, przygotowując rozprawę o Roczniku świętokrzyskim, sprowadził do Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie rękopis petersburski (obecnie BN 3312 II)166.
Jak wynika z powyższego zestawienia, liczne podróże uczonych polskich oraz prace Polaków przebywających na stałe w Petersburgu przyniosły plon obfity, choć nierówny. Oprócz prac poświęconych organizacji Cesarskiej Biblioteki Publicznej i historii zbiorów (Ptaszycki), publikowane były w formie inwentarzy wyniki kwerend
cząstkowych (Halban, Korzeniowski, Kopera), wreszcie informacje o rękopisach
znajdowały się w różnego typu opracowaniach dotyczących historii kultury (Brückner). Z jednej strony odbywano kwerendy tematyczne, w obrębie jednego działu (np.
historycznego), z drugiej – starano się odnotować jak najwięcej rękopisów proweniencji polskiej, często wykraczając poza zakreślone ramy, np. w postaci krótkiej notki lub przypisu. Przykładem takiego opracowania może być artykuł Jana Szczęsnego
Ptaszyckiego na temat Memoriału o urządzeniu Rzeczypospolitej (Monumentum pro
rei-publicae ordinatione) Jana Ostroroga, w którym podano w przypisie przekazy
tekstów Mateusza z Krakowa i Jakuba z Paradyża167. Zasadniczo przed podjęciem
163 K. von R
, Die Kaiserliche Öffentliche Bibliothek in St. Petersburg, „Centralblatt für Bibliothekswesen”, 17, 1900, s. 497–505.
164

S. [S. P

165

Zob. S. K

], Cesarska Biblioteka Publiczna, s. 16.
, Przedmowa, „Archiwum Komisji Prawniczej”, 2, 1921, s. VIII.

166 Zob. W. S
, Rocznik t.zw. świętokrzyski dawny, „Rozprawy Akademii Umiejętności, Wydział
Historyczno-Filozoficzny”, 53, 1910, s. 243.
167 Ptaszycki pisał: wobec tego, że autorowie prac naukowych o Mateuszu i Jakóbie nie mieli dokładnych
informacyi o ich dziełach, przechowanych w dziale rękopiśmiennym Ces. bibl. publ. w Petersburgu, pozwalamy sobie przeto podać ich tytuły, przypuszczając, że będzie to miało pewne znaczenie bibliograficzne – zob.
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podróży przeglądano starszą literaturę, przede wszystkim katalog Janockiego, zarysy
dziejów literatury polskiej (np. Michała Wiszniewskiego i Wacława Aleksandra Maciejowskiego) czy studia historiograficzne Augusta Bielowskiego. W publikowanych
pracach starano się podać najpierw informacje ogólne o bibliotece, wraz z poradami praktycznymi, a następnie zamieszczano opisy rękopisów (choć niekiedy, jak np.
w wypadku opracowania Moszyńskiego, bez podania sygnatur).
Tradycyjnie w obrębie zainteresowań badawczych znajdowała się historiografia, zwłaszcza najstarsze źródła historyczne (głównie kronika Kadłubka). Badania
nad tą kroniką, zapoczątkowane na przełomie XVIII i XIX w. m.in. przez Tadeusza Czackiego i Joachima Lelewela, zostały zintensyfikowane w drugiej połowie
XIX w. Jeszcze na początku lat czterdziestych tego stulecia Wacław Aleksander
Maciejowski, posiłkując się edycją Kownackiego, poszukiwał w Petersburgu
trzech rękopisów z kroniką Kadłubka: dwóch przekazów z Biblioteki Publicznej
przy Uniwersytecie Warszawskim oraz trzeciego z Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk. Nie mógł odżałować zwłaszcza ostatniego kodeksu pergaminowego z XIV w., ofiarowanego TWPN przez hrabiego Kuropatnickiego w 1811 r.168
W połowie XIX w., przed swoją podróżą do Rosji, August Bielowski wyliczył 34
przekazy rękopiśmienne kroniki, w tym pięć znajdujących się w bibliotece petersburskiej, dodając, że nie posiada dziś publiczna petersburska biblioteka żadnego
więcej, chociaż ich tyle z Polski zabrano169. Wymienił również kilka rękopisów,
których miejsca przechowywania nie udało mu się ustalić, pochodzących z biblioteki puławskiej oraz znanych mu wyłącznie ze starszych opracowań i edycji źródłowych (J. Lelewel, H. Kownacki). Informacje o tych kodeksach otrzymał m.in. od
profesora Uniwersytetu Lwowskiego i kustosza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Jana Kantego Szlachtowskiego, który w 1847 r. odbył podróż do Petersburga. Owe pięć przekazów to: dwa rękopisy z Biblioteki Załuskich (Lat.Q.ch.IV.6,
Lat.Q.ch.IV.2 – obecnie BN 3376 II); jeden z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim (Lat.Q.ch.I.91); dwa z biblioteki Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk (ofiarowane przez J. Kuropatnickiego: Lat.Q.ch.IV.98 – obecnie
BN 3003 I; Lat.O.v.IV.2). Ostatni z wymienionych kodeksów (tzw. Kuropatnickiego pergaminowy) posiadał odpis papierowy w formacie quarto, sporządzony przed
1830 r. w Warszawie. Kopia ta również znalazła się w bibliotece petersburskiej, pod
sygn. Lat.Q.ch.IV.105. Ponadto tamże znajdowała się przeróbka kroniki Kadłubka sporządzona w XVII w. przez Stanisława Zieleńskiego, pt. Centuria excursium
politico-moralium... seu apophtegmata ex chronica beati Vincentii Cadlubconis,
J. S. P
, Ze studyów nad «Memoryałem» Ostroroga (serya II), „Przegląd Historyczny”, 9, 1909, 2,
s. 148–149, przyp. 4.
168 Zob. W. A. M
, Pierwotne dzieje Polski i Litwy. Zewnętrzne i wewnętrzne z uwagą na ościenne kraje, a mianowicie na Ruś, Węgry, Czechy i Niemcy, Warszawa 1846, s. 556: Pomimo pilnego starania nie
mogłem ich wynaleść, chociaż się o nie dopytywałem w St. Petersburgu.
169

Zob. A. B

, Wstęp krytyczny, s. 132.
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pochodząca z Biblioteki Załuskich (sygn. Lat.F.ch.II.20)170. Teksty kroniki z tych
rękopisów, skolacjonowane przez Augusta Bielowskiego w 1857 r. oraz Wiktora
Kalinowskiego, posłużyły jako podstawa edycji w ramach Monumenta Poloniae
Historica w 1872 r. (zwłaszcza kodeks pergaminowy Kuropatnickiego)171.
Innym obiektem szczególnego zainteresowania były Roczniki Jana Długosza172.
Podróże Jana Szlachtowskiego, Augusta Bielowskiego, studium Antoniego Białeckiego wniosły wiele nowych informacji zarówno o nieznanych przekazach rękopiśmiennych dzieła Długosza, jak i wzajemnych zależnościach między przekazami
tekstu.
Interesowano się również zabytkami annalistyki. Poszukiwano w bibliotekach petersburskich przekazów roczników, o których informację czerpano z tekstów Joachima Lelewela i Łukasza Gołębiowskiego. Istotnym impulsem była edycja roczników
polskich w tomie XIX Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, dokonana przez
uczonych niemieckich w 1866 r. Zainteresowanie wzbudził przede wszystkim Rocznik świętokrzyski dawny (Rocznik dawny), odnaleziony przez Wilhelma Arndta w rękopisie petersburskim Lat.O.v.I.19 (obecnie BN 3312 II). Wydanie krytyczne, dokonane przez Bielowskiego w tomie drugim Monumenta Poloniae Historica, podobnie
jak późniejsze wydania, oparte było właśnie na edycji niemieckiej173. Zwrócił na to
uwagę Władysław Semkowicz, który, jak wyżej wspomniano, sprowadził rękopis do
Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie. W swoich badaniach nie ograniczył się wyłącznie do analizy tekstu rocznika, lecz przebadał również cały kodeks w poszukiwaniu wskazówek prowadzących do ustalenia czasu i miejsca powstania. Na podstawie
przeprowadzonej analizy Semkowicz postawił hipotezę, że był to prywatny rocznik
arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba ze Żnina (zm. ok. 1148)174.
170 Zob. P. B
, Straty Biblioteki Narodowej, s. 16–17, gdzie błędna sygnatura ostatniego z kodeksów – Lat.F.II.13. Bańkowski wymienił osiem przekazów rękopiśmiennych kroniki Kadłubka w przedwojennym zasobie BN, w tym również Lat.F.I.15 – papierowy rękopis z Biblioteki Załuskich – jednak inni badacze
nie potwierdzali, aby była tam kronika Kadłubka.
171 Zob. Magistri Vincentii Chronicon Polonorum, wyd. A. B
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872, s. 191–453; zob. też Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika polska, wyd.
M. P
(Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 11), Kraków 1994 (tamże najnowsze zestawienie wszystkich znanych przekazów rękopiśmiennych).
172 Szczegółowo kwestię badań nad ustaleniem tradycji rękopiśmiennej Roczników przedstawił Piotr
Dymmel – zob. P. D
, Z dziejów kodykologii w Polsce. Dziewiętnastowieczne badania nad rękopisami
«Roczników» Jana Długosza, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi. Studia i Materiały”, 14,
1992, s. 5–57; I
, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Studium analityczne ksiąg X–XII,
Warszawa 1992.
173 Zob. Rocznik Świętokrzyski Dawny, wyd. A. B
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2,
Lwów 1872, s. 772–774, gdzie wydawca napisał, że opierał się na odpisie Wilhelma Arndta. Faktycznie w notatkach Bielowskiego z podróży do Petersburga w 1857 r. brak opisu tego rękopisu. Jest to o tyle dziwne, że
w katalogu CBP, z którego Bielowski korzystał, znajduje się opis sugerujący istnienie tekstu historiograficznego: Lat.O.v.I.19: Nicolaus de Lyra, in epistolas catholicas cum chronica polonica 848–1164.
174 Zob. W. S
, Rocznik t.zw. świętokrzyski dawny, s. 241–294. Inną, bardziej prawdopodobną
hipotezę autorstwa biskupa krakowskiego Mateusza postawił Janusz Bieniak – zob. J. B
, Autor «Rocz-
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Oczywiście najstarsze zabytki historiografii polskiej były głównym, ale nie jedynym celem pielgrzymek polskich uczonych do Cesarskiej Biblioteki Publicznej
w Petersburgu. Przedmiot badań zależał od zainteresowań uczonych i trudno w tym
miejscu charakteryzować ich dorobek, zwłaszcza w odniesieniu do źródeł historycznych epoki nowożytnej. Pomijam w tym miejscu również istotne z punktu widzenia historiografii polskiej poszukiwania archiwaliów, w tym Metryki Koronnej
i Litewskiej oraz Acta Tomiciana175.
Innym obszarem badawczym, którym zajmowano się szczególnie pilnie, były zabytki rękopiśmienne związane z prawem świeckim i kanonicznym. Również na tym
polu kontynuowano prace zapoczątkowane w latach dwudziestych XIX w. przez
Tadeusza Czackiego, Joachima Lelewela, Hipolita Kownackiego i Jana Wincentego Bandtkiego. Największe zainteresowanie w zakresie prawa świeckiego nadal
wzbudzały statuty wiślicko-piotrkowskie Kazimierza Wielkiego. Jak wyżej wspomniałem, w 1856 r. Antoni Zygmunt Helcel wydał statuty wiślickie w ramach serii
„Starodawne Prawa Polskiego Pomniki”176. W swojej edycji wykorzystał on opisy
rękopisów znajdujących się w Petersburgu, sporządzone przez poprzedników: Joachima Lelewela, Jana Wincentego Bandtkiego oraz Romualda Hubego177. Helcel
wyodrębnił cztery statuty: dwa małopolskie (1347, 1354), jeden wielkopolski (luty
1347) i ostatni – wiślicki, powszechny, z 1368 r. W polemice Romuald Hube poddał krytyce twierdzenia Helcla dotyczące dat powstania statutów. Według niego
statut wielkopolski (piotrkowski) podobny w treści do statutu III małopolskiego był
jednak późniejszy; co więcej, był on również późniejszy od statutu powszechnego
(IV). Poddał również w wątpliwość daty ogłoszenia statutu wiślickiego, stwierdzając, że w XIV w. było osiem kolokwiów generalnych – w istocie wieców sądowych,
sprawowanych w stałych terminach178. Sprawa rozstrzygnięć i edycji statutów
Kazimierza Wielkiego miała swój finał dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym179. Zasługą Antoniego Zygmunta Helcla było również wydanie tekstów statutów kolejnych władców polskich oraz statutów mazowieckich, w tymże tomie serii
Starodawne prawa polskiego pomniki.

nika dawnego», [w:] Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi
w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 1991, s. 427–442.
175 Wymienić można w tym miejscu prace m.in. Szymona Askenazego czy Aleksandra Kraushara, zob.
np. A. K
, O paru ciekawszych rękopisach Biblioteki Cesarskiej publicznej w Petersburgu, „Przegląd
Historyczny”, 4, 1907, 1, s. 75–81.
176

Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1, wyd. A. Z. H

177

R. H

, Warszawa 1856.

, Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego.

178 Zob. R. H , O datach nadawanych statutom, s. 161–181 (korzystałem z przedruku w: Romualda
Hubego pisma, t. 2, s. 297–320).
179

Statuta Casimiri Magni (wyd. B. U
, z rękopisu pośmiertnego wyd. Z. K
Prawa Polskiego, 19), Poznań 1947.

, 1921); Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. O. B , M. S
, S. W
(Studia nad Historią
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W zakresie prawa kościelnego interesowano się przede wszystkim tekstami
polskich statutów synodalnych. Prace Romualda Hubego, oparte na rękopisach
petersburskich (zwłaszcza Sinodicon Jarosława Bogorii – Lat.F.ch.II.31, obecnie
BN 3009 III), przyniosły plon w postaci wydań statutów z XIV i XV w. W latach
siedemdziesiątych Udalryk Heyzman przygotował edycję statutów synodalnych
krakowskich oraz statutów prowincjonalnych wieluńsko-kaliskich Mikołaja Trąby
z 1420 r.180 W wypadku statutów krakowskich wydawca oparł się na jednym rękopisie z biblioteki kapituły krakowskiej, zaś jako podstawę statutów Trąby wykorzystał tylko cztery edycje drukowane z przełomu XV i XVI w. oraz jeden rękopis
z biblioteki Jerzego hr. Szembeka. Nieuwzględnienie materiału rękopiśmiennego
skłaniało do dalszych poszukiwaniań w bibliotekach. Prowadził je zwłaszcza Bolesław Ulanowski, który już w 1887 r. postulował konieczność badania statutów
kapitulnych, proponując, aby lokalni duchowni poszukiwali rękopisów z tego typu
tekstami181. W 1897 r. zapowiadał wydanie statutów wieluńsko-kaliskich Mikołaja
Trąby, a w 1914 r. edycję zamówiła u niego Komisja Prawnicza Akademii Umiejętności. Do wydania jednak nie doszło; po śmierci Ulanowskiego w 1919 r., przygotowane materiały znalazły się w rękach jego ucznia ks. Jana Fijałka. Ostatecznie
teksty wydał Adam Vetulani w 1951 r., na podstawie materiałów Ulanowskiego
i Fijałka182, Ulanowski, który był orędownikiem badania rękopisów petersburskich,
nie wykorzystał przekazów statutów znajdujących się w CBP. Podobnie zresztą Jan
Fijałek nie zapoznał się z rękopisami petersburskimi, nawet po ich powrocie do
Polski. A przecież jeden z rękopisów, o sygn. Lat.Q.ch.I.113, znany był w literaturze
z katalogu Korzeniowskiego183.
Pozostałe działy zbioru rękopisów łacińskich w Cesarskiej Bibliotece Publicznej
cieszyły się mniejszym zainteresowaniem. Jedynie Aleksander Brückner w poszukiwaniach zabytków języka polskiego sięgał, poza rękopisami teologicznymi, do
kodeksów znajdujących się w działach: XVI (Linguistica) – językoznawstwa, XVII
(Polygraphia), gdzie znajdowały się m.in. średniowieczne podręczniki do nauki
łaciny oraz różnego typu słowniki.
180 Zob. Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis
mandata additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis, wyd. U. H
(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, 4), Kraków 1875.
181 Zob. postulaty Ulanowskiego w: B. U
, O pracach przygotowawczych do historyi prawa kanonicznego w Polsce, Kraków 1887. Niemal 10 lat później Ulanowski stwierdził kompletne fiasko tego typu
przedsięwzięć z powodu braku zainteresowania historią średniowieczną kapituł i kolegiat polskich – zob.
Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis,
wyd. B. U
, „Archiwum Komisji Prawniczej”, 5, 1897, s. 451–452.
182 Zob. Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby z r. 1420, z materiałów przysposobionych
przez B. U
uzupełnili i wydali X. J. F
i A. V
(PAU. Studia i Materiały do Historii
Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, 4), Kraków 1915–1920–1951.
183 Adam Vetulani, który podał opis tego kodeksu za Korzeniowskim, stwierdził z goryczą: szczegółowy
opis tego rękopisu zrobiony przeze mnie w r. 1938 zaginął w czasie wojny; sam rękopis spłonął – zob. ibidem,
s. CXVI.
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Oprócz badaczy polskich, zainteresowanych przede wszystkim polonikami,
wyprawy podejmowali również uczeni z innych krajów w celu ustalenia zasobu
rękopiśmiennego związanego z przeszłością konkretnego kraju bądź szczególnie
cennego ze względu na wartość źródłową. Siłą rzeczy badania te koncentrowały się
na zabytkach historiografii.
Przede wszystkim należy podkreślić studia uczonych niemieckich z kręgu Monumenta Germaniae Historica, którzy poszukiwali przekazów źródeł historiograficznych odnoszących się do średniowiecznych dziejów Niemiec, powstałych lub
przechowywanych w różnych krajach europejskich, zatem również w bibliotece
petersburskiej184. Przedsięwzięcie to było tym łatwiejsze, że w bibliotece petersburskiej zatrudnieni byli liczni Niemcy, a język niemiecki był drugim językiem w tej
instytucji.
Jesienią i zimą 1864 r. w podróż do bibliotek śląskich, krakowskich, warszawskich i petersburskich udał się Wilhelm Arndt. Efekty tej wyprawy oraz przeprowadzonych badań nad rękopisami przedstawiał zarówno w tomach Monumenta
Germaniae Historica Scriptores, jak i na łamach czasopisma „Neues Archiv”185.
W Petersburgu Arndt odnalazł rękopisy zawierające przekazy roczników polskich,
m.in. rękopis Lat.O.v.I.19, zawierający Rocznik dawny (niegdyś określany jako
Rocznik świętokrzyski dawny), i wykorzystał je jako podstawę edycji źródłowej186.
Jak podkreślił recenzent August Bielowski, uczony niemiecki zmuszony był skrócić swój pobyt w Petersburgu z powodu epidemii: gdyby nie ta okoliczność, tedy
ani wątpić, że przy swej pracowitości i znawstwie wykryłby tam był bardzo wiele
jeszcze ważnych pomników, któreby bądź nowy materyał dla Monumentów podały,
bądź do wzbogacenia tych, które wydrukował nowemi postrzeżeniami i odmiankami
posłużyły187.
W tym samym tomie czasopisma „Neues Archiv”, wydawanego przez Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe
der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, w którym ukazała się
krótka notka Arndta, znalazł się również pierwszy z dwóch artykułów Karla Gillerta,

184 O tym kręgu zob. m.in. H. F
, «Sind eben alles Menschen gewesen». Gelehrtenleben im 19.
und 20. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Monumenta Germaniae Historica und ihrer Mitarbeiter,
München 1996.
185 Zob. W. A
, Notizen. Ueber einige Handschriften in Petersburg, „Neues Archiv der Gesellschaft
für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher
Geschichten des Mittelalters”, 5, 1880, s. 220–221.
186 Zob. Annales Poloniae, wyd. R. R
, W. A
, [w:] Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, t. 19, Hannoverae 1866, s. 574–689. Zob. też recenzję tego tomu opublikowaną przez Augusta Bielowskiego: A. B
[rec.], Monumenta Germaniae Historica... tomus XIX..., „Biblioteka Ossolińskich”,
Poczet Nowy 10, 1868, s. 310–348. W większości (poza kodeksem miechowskim) wymienione przez Arndta
kodeksy były rewindykowane i szczęśliwie zachowały się, m.in. Lat.O.v.I.19 (BN 3312 II), Lat.F.ch.IV.19
(BN 3002 III) i Lat.Q.ch.IV.98 (BN 3003 I).
187

Zob. A. B

[rec.], Monumenta Germaniae Historica.
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wysłanego do Petersburga pod koniec lat siedemdziesiątych XIX w.188 Autor przedstawił kilkadziesiąt średniowiecznych rękopisów łacińskich z różnych działów,
głównie teologicznego. Jak sam stwierdził, pierwotnym celem było zebranie informacji o tych kodeksach, które zawierały teksty godne wydania w Monumenta
Germaniae Historica. Z powodu przeszkód nie był w stanie przygotować kompletnego wykazu i ograniczył się do zaprezentowania najważniejszych kodeksów,
zarówno znanych w przeszłości (z prac poprzedników), jak i całkowicie nieznanych189. W konsekwencji, obiektem zainteresowania Gillerta były najstarsze rękopisy łacińskie, ale również zabytki hagiograficzne i historiograficzne. Opisy rękopisów są bardzo szczegółowe, autor starał się (choć niekonsekwentnie) podawać
ich wcześniejszą proweniencję. Jakkolwiek we wstępie stwierdził, że zasadniczy
zrąb zbiorów petersburskich tworzyły dwie kolekcje: Biblioteka Załuskich oraz kolekcja P. Dubrowskiego, co więcej znakomita większość interesujących go kodeksów pochodziła z tych księgozbiorów, to jednak zdarzało się sporadycznie, że podał
również inną proweniencję, np. TWPN (Lat.Q.v.I.32) czy klasztor w Czerwińsku
(Breviarium des polnischen Klosters Cervenen)190.
W swoim wykazie, niestety w nielicznych wypadkach, Gillert przytaczał
również fragmenty tekstów oraz określał znaczenie historyczne konkretnego dzieła. Jako pierwszy podał m.in. wiadomość o nieznanej łacińskiej kronice wierszowanej z połowy XIV w., autorstwa Hugona von Reutlingen (Spechtshart), a kodeks petersburski uznał za jej autograf (Lat.O.v.XIV.6 – obecnie
w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, dalej też: RBN)191. Innym interesującym
zabytkiem, którego treść zamieścił Gillert w wykazie, był wiersz Causa duorum
apostolicorum scilicet Octaviani et Alexandri (Aleksander III i Wiktor IV), zaczerpnięty z rękopisu Lat.O.v.I.15192. Kodeks ten pochodził prawdopodobnie z klasztoru
premonstratensów w Vilcey-sur-Trey, Sainte-Marie-aux-Bois, w XVII w. znajdował
się w bibliotece klasztoru kanoników regularnych pod wezwaniem św. Remigiusza
w Lunéville (1657 r.), by w XVIII w. trafić do Biblioteki Załuskich.
Wyprawy podejmowane były również przez badaczy morawskich i czeskich.
W 1879 r. rozprawę o materiałach rękopiśmiennych związanych z dziejami mo188 Zob. K. G
, Lateinische Handschriften in St. Petersburg, „Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters”, 5, 1880, s. 241–265, 599–618; 6, 1881, s. 497–512.
189

Ibidem, 5, 1880, s. 244.

190

Ibidem, 6, 1881, s. 500 (Lat.Q.v.I.32), 505 (Lat.F.v.I.45 – BN 3304 III).

191 Ibidem, 5, 1880, s. 262–265 (bez podania proweniencji kodeksu); zob. s. 599–600, gdzie opis rękopisu
Lat.O.v.IV.3 z komentarzem do kroniki. Rok później Gillert wydał tekst kroniki – K. G
, Die Chronik des
Hugo von Reutlingen, „Forschungen zur deutschen Geschichte”, 21, 1881, s. 27–65.
192 K. G
, Lateinische Handschriften, 5, 1880, s. 611–613. Tekst został wydany ponownie w MGH
(na podstawie dwóch przekazów): Carmina ad schisma Alexandrinum pertinentia, wyd. H. B
(Monumenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, 3),
Hannoverae 1907, s. 547–551; zob. również A. B
, Recherches sur le «Floridus aspectus» de Pierre la
Rigge, „Le Moyen Âge”, 54, 1948, s. 100–103, gdzie koncepcja o autorstwie Piotra Riga.
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narchii austro-węgierskiej, znajdujących się w bibliotece petersburskiej ogłosił
morawski badacz, benedyktyn Beda Dudík193. W tekście wymienił 239 kodeksów
niemal wyłącznie z Biblioteki Załuskich. Ustalenia Dudíka w kwestii proweniencji
oparte były na informacjach zawartych w katalogu, wywołały jednak zainteresowanie kolejnych badaczy.
W latach 1896–1897 podróż naukową do bibliotek szwedzkich i rosyjskich odbył
czeski historyk i filolog Václav Flajšhans. Jego zainteresowania badawcze dotyczyły przede wszystkim rękopisów związanych z Czechami (bohemika), do których badania był znakomicie przygotowany pod względem filologicznym (napisał rozprawę doktorską o Josefie Dobrovskim, obronioną w 1894 r.), jak również
rękopisoznawczym (uczestniczył w słynnym tzw. sporze o rękopisy, czyli kwestii
autentyczności rękopisów królowodworskiego i zielonogórskiego). Efektem podróży naukowej Flajšhansa, podjętej pod auspicjami Czeskiej Akademii Nauk i stowarzyszenia Svatobor, był wykaz książek odnoszących się do historii Czech i języka
czeskiego194. W tekście wymienionych zostało 49 rękopisów z biblioteki petersburskiej, zarówno średniowiecznych, jak i nowożytnych z różnych działów i grup
językowych. Znalazły się tam również opisy rękopisów średniowiecznych pochodzących z bibliotek warszawskich, zawierających teksty antyhusyckie bądź utwory
w języku czeskim, jak np. fragment legendy o nieokreślonym świętym w kodeksie
Lat.Q.ch.I.166 z księgozbioru Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk czy
znany tekst Rada otce synovi w kodeksie Lat.Q.ch.I.18 z Biblioteki Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim. W swoich poszukiwaniach Flajšhans wykorzystywał
ustalenia wcześniejszych badaczy, oprócz prac Bedy Dudíka również opracowania
Aleksandra Brücknera.
Polonikami zainteresowany był natomiast Paul Karge (1862–1928), pracownik
(Archivrat) Archiwum Państwowego w Królewcu, który opublikował w 1907 r.
artykuł poświęcony źródłom do dziejów Polski znajdującym się w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu195. Podał cenne informacje dotyczące 149
rękopisów z XVI i XVII w., m.in. zestawił poszczególne tomy Acta Tomiciana.
Innym badaczem zainteresowanym zbiorem rękopisów średniowiecznych
w Sankt Petersburgu był benedyktyn Dom Antonio Staerk z opactwa Buckfast,
193 Zob. B. D í , Historische Forschungen in der kaiserlichen öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg,
„Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften”,
95, 1879, s. 329–382.
194 Zob. V. F
, Knihy české v knihovnách švédských a ruských. Výtěžkem z cesty, kterou 1896–1897
s podporou České Akademie a svatoboru podnikl... (Sbírka Pramenův ku Poznání Literárního Života v Čechách, na Moravě a v Slezsku, Skupina 3, Práce Bibliografické, 2), Praha 1897. Zob. też jego sprawozdanie:
I
, Zpráva o cestě do Švédska a Ruska, „Věstník České Akademie Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění”, 6, 1897, s. 306–314.
195 P. K
, Die handschriftlichen Quellen der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg
zur Geschichte Polens im 16. und 17. Jahrhundert, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz
Posen”, 22, 1907, s. 1–57.
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położonego nieopodal Buckfastleigh, w hrabstwie Devon. Staerk był gruntownie
wykształcony, doskonale znał języki grecki i łaciński, ale również starocerkiewnosłowiański196. Specjalizował się w badaniach nad przeszłością macierzystego
opactwa197. Swoje ustalenia z prac nad rękopisami petersburskimi zaczął publikować w 1910 r., najpierw w czasopiśmie198, a następnie w formie dwutomowego opracowania pt. Les manuscrits latins du Ve au XIIIe siècle conservés à la
Bibliothèque Impérial de Saint-Pétersbourg. Description, textes inédits, reproductions autotypiques (Saint-Pétersbourg 1910). W pracy tej opisał 139 rękopisów, w tym w znacznej części pochodzenia polskiego. Z tej grupy 25 rękopisów
zostało rewindykowanych. Zaletą opracowania Staerka niewątpliwie są obszerne
niekiedy wypisy z rękopisów.
Wspomnieć również należy pracę francuskiego asumpcjonisty (z zakonu
Wniebowzięcia NMP) Jeana-Baptiste’a Thibauta (1872–1938), który po studiach teologicznych w Turcji udał się do Rosji, gdzie przebywał do czasów
rewolucji. Thibaut zajmował się średniowieczną notacją muzyczną. Badał pod
tym kątem rękopisy petersburskie, wyniki opublikował zaś w dwóch pracach,
w 1912 i 1913 r.199
Z innej perspektywy badawczej zajmował się rękopisami petersburskimi historyk
sztuki hr. Alexandre de Laborde, który w 1913 r. przybył do Sankt Petersburga,
poszukując średniowiecznych rękopisów iluminowanych, zwłaszcza proweniencji
francuskiej, przechowywanych w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. W wyniku jego
pracy powstał katalog zawierający charakterystykę 79 pergaminowych oraz 7 papierowych rękopisów średniowiecznych, opublikowany w 1936 r. w „Bulletin de
la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures”200. Tekst A. de
196 Był autorem teologicznej rozprawy na temat chrztu w prawosławiu – A. S
, Der Taufritus in der
Griechisch-Russischen Kirche, sein apostolischer Ursprung und seine Entwickelung, Freiburg im Breisgau
1903.
197 Był autorem: Monumenta Bulfestrensia. Ancient Monuments of Buckfast Abbey, vol. 1: Buckfast Abbey and ist Fine Arts, vol. 2: Original Deeds of Bulfestra or Buckfast: Norman Period, Kain-lez-Tournai
1914 oraz Collection de reproductions phototypiques, textes et miniatures, t. 1/1: Monuments de l’abbaye
celtique de Bulfestra ou Buckfast, période savinienne, Kain-lez-Tournai 1914, gdzie postulował „wirtualną
rekonstrukcję” głównych zabytków tego opactwa z okresu średniowiecza, poprzez reprodukowanie podobizn
dokumentów (papieskich, królewskich, biskupich i in.) oraz zabytków architektonicznych i dekoracji wnętrz.
198 A. S
, Mitteilungen aus den lateinischen Handschriften zu St. Petersburg, „Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktordens und seiner Zweige”, 31, 1910, s. 3–36, 472–501. W artykule tym zajął
się wyłącznie rękopisami z opactwa benedyktyńskiego w Korbei, które znalazły się później w Saint Germain-des-Près (a więc kodeksami z kolekcji P. Dubrowskiego).
199 J.-B. T
, Monuments de la notation ekphonétique et neumatique de l’Église latine. Exposé documentaire des manuscrits de Corbie, St. Germain-des-Prés et de Pologne, conservés à la Bibliothèque
Impériale de Saint Pétersbourg, St. Petersbourg 1912; I
, Monuments de la notation ekphonétique et hagiopolite de l’Église grecque. Exposé documentaire des manuscrits de Jérusalem, du Sinaï et de l’Athos,
conservés à la Bibliothèque Impériale de Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg 1913.
200 A.
L
, Les principaux manuscrits à peintures, conservés dans l’ancienne Bibliothèque Impériale Publique de Saint Pétersbourg. Première partie (Bulletin de la société française de reproductions
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Laborde’a był przedmiotem znakomitej recenzji autorstwa Piotra Bańkowskiego,
zatem warto w ślad za polskim badaczem podkreślić pewne kwestie201. Przede
wszystkim w opracowaniu de Laborde’a, z oczywistych powodów (Laborde pracował w CBP przed rewolucją), zabrakło informacji o miejscu przechowywania
kodeksów (dotyczyło to 18 kodeksów wymienionych w pracy, które były rewindykowane), jak też podane zostały niepełne informacje o sprzedaży niektórych rękopisów przez władze sowieckie w początku lat trzydziestych XX w. (P. Bańkowski podał jeszcze 8 kodeksów pergaminowych, w tym jeden łaciński – Godzinki
z XV w., sygn. Lat.O.v.I.79, które zostały przekazane do Moskwy)202. De Laborde
niedostatecznie rozpoznał proweniencję badanych rękopisów i w miejsce bibliotek: Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim i Towarzystwa Warszawskiego
Przyjaciół Nauk podawał bliżej nieokreśloną Bibliothèque de Varsovie, zbliżając
się w tej materii do Staerka.
Oprócz wypraw badawczych finansowano również prace prowadzone przez bibliotekarzy rosyjskich. Wśród instytucji organizujących tego typu prace wymienić
należy Handschriftenarchiv Niemieckiej Akademii Nauk w Berlinie – powołane
w 1903 r. w celu opracowania średniowiecznych niemieckich rękopisów literackich203. W ciągu 40 lat istnienia tego archiwum (do stycznia 1945 r.) sporządzono
19 396 opisów rękopisów niemieckich, łacińskich i holenderskich z 600 bibliotek
europejskich i amerykańskich204. Wśród tych fiszek odnaleźć można dziewięć opisów rękopisów łacińskich i jednego niemieckiego „rewindykatów” – opisów wykonanych jeszcze w Petersburgu (Leningradzie)205. Opisy te zostały wykonane na
zamówienie F. Behrensa przez Olgę Dobiasz-Rożdiestwienską.
Okres petersburski był pod względem poznania rękopisów proweniencji polskiej
nadzwyczaj owocny. Zwłaszcza druga połowa XIX w. przyniosła plon w postaci
de manuscrits à peintures, 20 année), Paris 1936. Laborde wyliczył 47 rękopisów w języku francuskim,
35 w łacińskim, 2 włoskie, 1 prowansalski oraz 1 niemiecki.
201

P. B

202

Ibidem, s. 192.

[rec.], A. de Laborde, Les principaux manuscrits.

203 O Handschriftenarchiv (HSA) zob. A.-B. R
, Das Handschriftenarchiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, [w:] R. S
, J. M. M. H
, M. H
, Sources
for the History of Medieval Books and Libraries, Groningen 2000 (Boekhistorische Reeks, 2), s. 365–383;
M. J. S
, Die «Deutschen Texte des Mittelalters» und das «Handschriftenarchiv» seit 1904. Zur
Institutionsgeschichte, [w:] I
(red.), Deutsche Texte des Mittelalters zwischen Handschriftennähe und
Rekonstruktion, Tübingen 2005, s. 297–310; J. W , Handschriftenarchiv online, [w:] M S
(red.),
Deutsche Texte des Mittelalters zwischen Handschriftennähe und Rekonstruktion, Tübingen 2005, s. 325–
328. Materiały Handschriftenarchiv der Berlin-Brandenbursgischen Akademie der Wissenschaften dostępne są również w sieci: http://www.bbaw.de/forschung/dtm/HSA/startseite-hsa.html (dostęp: 6.03.2016).
204

J. W

, Handschriftenarchiv online, s. 326.

205 Są to: Lat.F.ch.I.411; Lat.O.ch.I.10; Lat.O.ch.I.169; Lat.F.ch.I.324; Lat.F.ch.I.289; Lat.Q.ch.I.277;
Lat.Q.ch.I.309; Lat.Q.ch.I.310; Lat.Q.ch.I.133; Niem.Q.v.XIV.1 – zob. http://www.bbaw.de/forschung/dtm/
HSA/warschaub.html (dostęp: 6.03.2016).
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katalogów cząstkowych i licznych opracowań. Niemniej nie doszło do wykształcenia środowiska naukowego w Petersburgu lub instytucji naukowej – odpowiednika niemieckiego Handschriftenarchiv – zainteresowanych opracowaniem całości
zbioru rękopiśmiennych poloników, szacowanego na 11–13 tys. woluminów. Tym
samym uwadze badaczy uszło wiele kodeksów, znanych wyłącznie z opisów, często mylnych, w dziewiętnastowiecznym katalogu rękopisów Cesarskiej Biblioteki
Publicznej.

3. Drugi okres warszawski
3.1. Rewindykacja zbiorów z Rosji
Kwestia zwrotu Biblioteki Załuskich pojawiła się w początkach XX w. Wydarzenia 1905 r. w Rosji oraz uaktywnienie się inteligencji polskiej zaowocowały m.in.
pogłoskami na temat zwrotu przez Rosję zagrabionych polskich księgozbiorów.
Sprawa ta została poruszona w rosyjskiej i polskiej prasie codziennej w 1905 r.1
Warto odnotować, że w prestiżowym „Kwartalniku Historycznym” Eugeniusz Barwiński, redaktor Kroniki, przytoczył za warszawskim „Gońcem” liczby książek
z księgozbiorów zabranych: z Biblioteki Załuskich – 264 640 druków, 24 573 ryciny
i ok. 10 tys. rękopisów, z biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
– 13 747 druków i do 6 tys. rękopisów, z Puław – 7728 druków i szereg rękopisów,
z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim – 130 989 woluminów
druków, 1,5 tys. rękopisów, 89 429 rycin i 732 „dzieła ilustrowane”; oprócz tego
wspominał o archiwach i bibliotekach prywatnych Rzewuskich, Sapiehów, Ogińskich oraz Płockiego Towarzystwa Naukowego – w sumie ok. 800 tys. woluminów
i do 20 tys. rękopisów. Zestawienie to miało ukazywać środowisku naukowemu
historyków ogrom zabranych z ziem polskich zbiorów, choć wątpliwe, by liczby
te, choć w miarę dokładne, to jednak nie poparte żadną argumentacją, miały stanowić podstawę do ewentualnej akcji zwrotu. Trudno zresztą sobie wyobrazić, aby
w 1905 r. strona rosyjska poważnie traktowała polskie roszczenia. Był to prawdopodobnie tylko „fakt medialny”, z czego zdawali sobie sprawę autorzy Kroniki, pisząc, że nie wiadomo, jakie stanowisko wobec tej sprawy zajmą sfery decydujące2.
Już w kolejnym zeszycie „Kwartalnika” odżegnano się od tej informacji, stwierdzając, że wiadomość ta [tj. o zwrocie księgozbiorów] była niestety tylko bezpodstawną pogłoską. Przytoczone zostały słowa byłego wieloletniego dyrektora Biblioteki
Jagiellońskiej Karola Estreichera, który podkreślił, że zbiory Biblioteki Załuskich
1 Fragmenty artykułów, często przychylnych w kwestii zwrotu księgozbiorów, z ówczesnej prasy rosyjskiej
przytoczył w swoim referacie członek późniejszej Delegacji Polskiej Ludwik Bernacki – zob. Dokumenty
dotyczące akcji, z. 8, s. 363; zob też E. K
, Układy o zwrot, s. 7.
2

E. B

, Kronika, „Kwartalnik Historyczny”, 19, 1905, 3, s. 525.
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stanowią integralną część Cesarskiej Biblioteki Publicznej i nie były w jej ramach
w żaden sposób wyodrębnione. Barwiński zakończył tę notę stwierdzeniem, że ma
nadzieję, iż rękopisy polskie zostaną wydzielone i zwrócone, jako bezużyteczne dla
badaczy rosyjskich3.
Ponownie problem rewindykacji pojawił się, już w sferze dyplomacji, dopiero po
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Okoliczności zwrotu dóbr kultury z Rosji były
już wielokrotnie przedstawiane w licznych opracowaniach, zatem wystarczy skoncentrować się bezpośrednio na kwestii zwrotu rękopisów z Biblioteki Publicznej
w Petersburgu (Leningradzie)4.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że już w czasie I wojny światowej powstawały na terenie Rosji polskie towarzystwa opieki nad zabytkami, kwestia rewindykacji
zbiorów kultury była też przedmiotem troski zarówno Rady Regencyjnej Królestwa
Polskiego, jak i powstałej w 1917 r. Komisji Likwidacyjnej dla Spraw Królestwa
Polskiego5. Ostatnia z wymienionych instytucji, jakkolwiek działająca tylko przez
rok, zajęła się m.in. rejestracją mienia kulturalnego państwowego i prywatnego,
wywiezionego do Rosji6. Powołany w grudniu 1917 r., przy bolszewickiej Radzie
Komisarzy Ludowych, Komisariat do Spraw Polskich zajął się już tylko zbiorami
ewakuowanymi w czasie wojny7. Sama kwestia rewindykacji dóbr kultury zeszła na
plan dalszy i powróciła dopiero w 1921 r. w trakcie pertraktacji pokojowych w Rydze8. Podstawą prawną rewindykacji polskich dóbr kultury był artykuł XI traktatu
ryskiego, zawartego 18 marca 1921 r. W artykule tym znalazły się zapisy dotyczące zwrotu m.in. księgozbiorów i bibliotek wywiezionych do Rosji od 1 stycznia
1772 r. oraz zbiorów „ewakuowanych” w okresie 1 sierpnia 1914 – 1 października
1915 r.9 W ostatnim punkcie tego artykułu przewidziano powołanie Mieszanej Komisji Specjalnej z siedzibą w Moskwie, która w swojej działalności miała kierować
się instrukcją stanowiącą załącznik nr 3 do traktatu10.
3

Ibidem, z. 4, s. 690.

4 Zob. m.in. K. S
, Sprawa rewindykacji archiwów, s. 361–383; E. K
, Układy o zwrot;
Z. G
-D
, Rewindykacja polskich zbiorów bibliotecznych z Rosji w okresie II Rzeczypospolitej,
„Roczniki Biblioteczne”, 33, 1989, 1–2, s. 161–181; J. R
, Polsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918–1939, Wrocław i in. 1979, s. 51–79; T. Z
, Biblioteka Rzeczypospolitej, s. 57–60; H. Ł , Starania o zwroty polskich zbiorów bibliotecznych z Kijowa i Petersburga w świetle niepublikowanych dokumentów dotyczących realizacji ustaleń traktatu ryskiego (Ze spuścizny Stanisława Lisowskiego),
„Rocznik Biblioteki Narodowej”, 35, 2003, s. 39–66; J. P
, Dziedzictwo kultury Polski, s. 329–339;
P. S
, Kazimierz Tyszkowski (1894–1940). Z dziejów nauki polskiej w międzywojennym Lwowie, Rzeszów 2011, s. 79–116; D. M
, Grabież i restytucja, t. 1, s. 266–288.
5

Zob. K. S

6

Zob. J. R

, Sprawa rewindykacji archiwów, s. 33–46.
, Polsko-radzieckie stosunki, s. 49–50.

7

Zob. ibidem, s. 50.

8

Okoliczności traktatu ryskiego zob. m.in. K. S

, Sprawa rewindykacji archiwów, s. 46–66.

9 Zob. Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku, Dziennik Ustaw RP 1921, nr 49, poz. 300.
10

Instrukcja wykonawcza do artykułu XI ryskiego traktatu pokojowego – ibidem.
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Wśród członków Polskiej Komisji Specjalnej, powołanej 7 października 1921 r.,
znaleźli się badacze różnych dziedzin, przeważnie znający z autopsji zbiory bibliotek i archiwów rosyjskich, pod przewodnictwem Antoniego Olszewskiego. Wymienić należy w tym miejscu przede wszystkim ks. Bronisława Ussasa – kierownika
ekspozytury w Piotrogrodzie – oraz członków komisji bibliotek i archiwów: Edwarda Chwalewika, Edwarda Kuntzego, Kazimierza Piekarskiego, Stefana Rygla, działających w komisji muzealnej Feliksa Koperę i Mariana Morelowskiego i w komisji
archiwalnej – Witolda Suchodolskiego11.
Kwestia rewindykacji zbiorów bibliotecznych została poruszona przez stronę
polską już na drugim posiedzeniu Komisji, 25 listopada 1921 r., jednak sprawa się
przeciągnęła. Na wniosek Delegacji Rosyjsko-Ukraińskiej powołano dwie podkomisje: muzealną i biblioteczno-archiwalną, które miały ustalić zasób zabytków
podlegających rewindykacji. Niemal rok później – 15 lipca 1922 r. – podkomisja
biblioteczno-archiwalna przestała istnieć i sprawy związane ze zbiorami bibliotecznymi stały się przedmiotem obrad Komisji Mieszanej.
Przyznać trzeba, że kwestia zwrotu zbiorów bibliotecznych, a zwłaszcza części
księgozbioru Biblioteki Publicznej, stała się przedmiotem emocjonalnych dyskusji
środowisk naukowych obu krajów12. Już w końcu 1921 r. opublikowano odezwę
Rady Uniwersytetu Piotrogrodzkiego, uchwaloną jeszcze w kwietniu tego roku13.
Warto przyjrzeć się jej bliżej, gdyż autorzy odezwy, ewidentnie badacze średniowiecznych rękopisów (Olga Dobiasz-Rożdiestwienska?), położyli akcent zwłaszcza na zwrot zbiorów rękopiśmiennych. W odezwie tej zwrot mienia kulturalnego określony został jako dokonujący się z uczucia próżności lub też przez zemstę
narodową. Przywołane zostały znane z epoki napoleońskiej grabieże dóbr kultury
oraz krytyczna ocena na temat przenoszenia rękopisów, wypowiedziana przez niemieckiego filologa Ludwika Traubego. Następnie w odezwie podkreślono, że zbiór
Załuskich był organicznie zrośnięty z Rosyjską Biblioteką Publiczną; co więcej,
był on przedmiotem badań szczegółowych oraz opracowań o charakterze katalogowym, autorstwa wielu badaczy z Rosji i Europy (wspomniano o Muralcie, Gillercie
i Staerku). Operacja zwrotu rękopisów na długi czas obróci żywy organizm naukowy w martwy chaos, zamknie na długo drogi ruchu naukowego; co więcej: zostaje
zadany cios tej nowej, wyzwolonej Rosji, której jednym z pierwszych czynów było
11 Lista członków zob. E. K
, Zwrot polskich zbiorów bibliotecznych z Rosji, Kraków 1937, s. 19–21;
J. R
, Polsko-radzieckie stosunki, s. 57–59; D. M
, Grabież i restytucja, t. 1, s. 267.
12 Spór o zwrot księgozbiorów określany był w prasie polskiej jako „walka o Bibliotekę Załuskich” –
zob. np. J. J
[J. G
-C
], Polskie zbiory graficzne wywiezione do Rosji i sprawa ich
odzyskania, „Przegląd Warszawski”, R. 5, t. 3, 1925, nr 46, s. 51–59. Nastroje rosyjskie opisywał również
E. K
, Zwrot polskich zbiorów, s. 15–16; W. S
, Sprawa rewindykacji archiwów i zabytków
(z za kulis rokowań pokojowych w Rydze), „Głos Narodu”, 219, 26 września 1921, s. 2.
13 Cyt za Dokumenty dotyczące akcji delegacyj polskich w Komisjach Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie, z. 4: I. Sprawy ogólne i II Komisja Specjalna w okresie od 15 II do 17 V 1922 r., Warszawa
1922, s. 243–246. Zob. także E. K
, Układy o zwrot, s. 16–17.
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przywrócenie wolności narodowi polskiemu14. Odezwa zakończona została zawoalowaną groźbą: prawa i godność zwycięzców i zwyciężonych chwieją się na niezrównoważonych jeszcze szalach, w konsekwencji Polacy powinni powstrzymać się
od czynów, które wzbudzą w sercu rywala uczucie gorzkiej zniewagi15.
Wypowiedź ta spotkała się z odzewem polskiego środowiska naukowego. Uczeni
związani z Towarzystwem Naukowym Warszawskim wystosowali 10 kwietnia 1922 r.
merytoryczną odpowiedź, w której zapewniono, że odzyskane na mocy traktatu ryskiego zbiory będą dostępne dla wszystkich naukowców, a sygnatury Biblioteki Publicznej nie będą zapomniane czy niszczone. Przypomniano również, że zasadnicze
prace katalogowe dotyczące Biblioteki Załuskich były dziełem Polaków, zaś badacze
polscy, w celu rozeznania w zasobie biblioteki piotrogrodzkiej, sięgali raczej do opracowania Józefa Korzeniowskiego16. Bardziej emocjonalna w tonie była odpowiedź
Polskiej Akademii Umiejętności z 3 maja 1922 r. Wywiezienie zbiorów przez Rosję
określone zostało tam jako gwałt, zbrodnia na kulturze polskiej, zaś starania o zwrot –
jako próba przywrócenia narodowi jego prawego dziedzictwa. Przytoczono również,
pominiętych w odezwie uczonych radzieckich, badaczy polskich, którzy sporządzali
opisy rękopisów proweniencji polskiej.
Wobec tak emocjonalnego nastawienia opinii publicznej zadanie Komisji Specjalnej było trudne. Problem rewindykacji zbiorów bibliotecznych został ponownie
postawiony na dziewiątym posiedzeniu Komisji, które trwało, z przerwami, siedem
tygodni – od 13 września do 30 października 1922 r.17 Obie strony przygotowały
się bardzo starannie do prezentacji swoich argumentów, zaangażowali się w to również znakomici badacze i znawcy bibliotek. Ze strony polskiej udział wzięli m.in.
Marceli Handelsman i Stanisław Ptaszycki, stronę sowiecką reprezentowali m.in.
Olga Dobiasz-Rożdiestwienska i wicedyrektor Rosyjskiej Biblioteki Publicznej
Aleksander Braudo. Podstawą dyskusji było memorandum strony polskiej, przygotowane przez Stefana Rygla i przedstawione przez niego na posiedzeniu podkomisji
biblioteczno-archiwalnej już 2 marca 1921 r. Na podstawie dostępnych mu opracowań rosyjskich i polskich (m.in. opracowanie Korzeniowskiego) autor przytoczył
dane liczbowe dotyczące księgozbiorów wywiezionych do Rosji. Warto przytoczyć
dane dotyczące rękopisów, gdyż były one później przedmiotem dyskusji polsko-rosyjskiej18. Rygiel podał, że w Bibliotece Załuskich, według obliczeń z 1809 r.
dokonanych przez bibliotekarzy rosyjskich19, znajdowało się ok. 12 tys. rękopisów;
14

Dokumenty dotyczące akcji, z. 4, s. 245–246.

15

Ibidem, z. 4, s. 246.

16

Ibidem, z. 4, s. 247–251.

17 Prace Komisji Mieszanej w zakresie rewindykacji zbiorów bibliotecznych zob. Dokumenty dotyczące
akcji, z. 8.
18

Ibidem, z. 8, s. 20–28.

19 W Memorandum S. Rygiel powoływał się, zarówno w tym miejscu, jak i przy podaniu kolejnych danych,
głównie na wyżej cytowane opracowanie: Imperatorskaâ Publičnaâ Biblìoteka.
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z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim zabrano 1837 rękopisów,
z biblioteki TWPN 364 rękopisy, ponadto kilkadziesiąt rękopisów z biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Z księgozbiorów prywatnych wywieziono liczne rękopisy
z biblioteki Radziwiłłów z Nieświeża, ok. 300 rękopisów z biblioteki Eustachego
Sapiehy z Dereczyna i Różan, ponad 50–80 rękopisów z biblioteki ks. Czartoryskich z Puław20, 10 rękopisów (w tym 9 w językach wschodnich) z księgozbioru
Wacława Rzewuskiego z Sawrania. Ponadto do Biblioteki włączono księgozbiory klasztorów skasowanych w latach 1830–1832, jak np. bibliotekę dominikanów
w Lublinie (częściowo, resztę zabrano w 1867 r.), księgozbiór pijarów i jezuitów
w Połocku (106 rękopisów). Roszczenia strony polskiej dotyczyły zatem ponad
16 tys. rękopisów z 17 księgozbiorów, choć proponowany program minimalny dotyczył wydania wszystkich rękopisów pochodzenia polskiego z petersburskiej Biblioteki Publicznej21.
W replikach na polskie memorandum eksperci sowieccy podnosili integralny charakter zbiorów Biblioteki Publicznej i w konsekwencji trudności w wyodrębnieniu
części zawierającej rękopisy proweniencji polskiej. Podkreślali również światowe
znaczenie kolekcji Biblioteki Publicznej, docenianej przez badaczy z całego świata
(m.in. L. Delisle’a i A. Staerka czy uczonych z kręgu Monumenta Germaniae Historica)22. Strona polska stała na stanowisku, że wykazanie „polskiego charakteru
zbiorów” jest możliwe, a ich wyodrębnienie nie zburzy całości Biblioteki Publicznej; sama odmowa wydania zbiorów pochodzenia polskiego byłaby zaś złamaniem
postanowień traktatu pokojowego23. Przykładem trudności w negocjacjach może
być kwestia określenia kategorii rękopisów mających ścisły związek z historią lub
kulturą Polski24. Eksperci strony rosyjskiej zaproponowali (19 września 1922 r.),
aby wyróżnić rękopisy podlegające bezwarunkowemu wydaniu albo energicznemu
wyborowi. W ramach tej grupy miały być wydane: w grupie rękopisów polskich
i różnojęzycznych – dział prawny (II) i historii (IV), w dziale łacińskim – działy
historii (IV), filozofii, poezji, elokwencji i poligrafii (III, XIV, XV, XVII). W dziale
teologicznym zwrotowi podlegałyby wyłącznie teksty autorów polskiego pochodzenia oraz pojedyncze kodeksy, które wskazywały na ścisły związek z kulturą polską. W dziale prawa (II) przekazane stronie polskiej miały być kodeksy opisane
w katalogu Józefa Korzeniowskiego; zaś w dziale lingwistyki (XVI) – wyłącznie
utwory autorów polskich. W innych grupach językowych (niemiecki, hiszpański,
włoski) założono, że zwrotowi podlegać będą wyłącznie kodeksy z tekstami au-

20 W Memorandum S. Rygiel podał za Korzeniowskim informację: przeszło 50 rękopisów; następnie zaś
stwierdził, że ok. 80 rękopisów w 130 tomach przekazano do Biblioteki Sztabu Głównego w Petersburgu.
21

Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 27.

22

Zob. np. przemówienia A. Braudo, S. Oldenburga, S. Płatonowa – ibidem, z. 8.

23

Zob. przemówienia E. Kuntzego, S. Rygla, L. Bernackiego, J. Siemieńskiego – ibidem, z. 8.

24

Ibidem, z. 8, s. 246 i nn.
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torów polskich piszących po francusku (jak Załuscy)25. Tego samego dnia swoje
tezy przedstawiła Delegacja Polska. Określiła ona, że zwrotowi powinny podlegać wszelkie wytwory pisma i druku, które albo pochodziły z Polski (należały do
zbiorów charakterystycznych, były wskaźnikiem kultury polskiej), albo dotyczyły
Polski, niezależnie od języka tekstu.
Obrady praktycznie zerwano; dopiero po kilkunastu dniach, w październiku, odbyły się narady ekspertów. Wpływ na zmianę kursu komisji rosyjskiej miało prawdopodobnie Kolegium Ludowego Komisariatu Oświaty RFSSR, które poleciło
17 października wydanie rękopisów i książek zgodnie z postanowieniami traktatu
ryskiego26. Ostatecznie 30 października 1922 r. podpisano rezolucję dotyczącą
wydania rękopisów i ksiąg z Rosyjskiej Biblioteki Publicznej27. Zwrócone miały
być wszelkie materiały archiwalne bibliotek polskich; z interesującego nas działu
rękopisów rewindykacji podlegały kodeksy pisane we wszystkich językach, z wyjątkiem słowiańsko-ruskich; z działu teologii i prawa oddane miały być wyłącznie
rękopisy autorów polskich, treścią dotyczące Polski lub będące własnością TWPN.
Ponadto zwrócone miały być rękopisy przepisane przez Polaków lub stanowiące
własność klasztorów i szkół polskich, będące własnością prywatną osobistości
polskich, wreszcie naukowo opracowane przed wywiezieniem do Rosji. W sumie
zwrócone miały być wszystkie rękopisy z wyjątkiem 1900 kodeksów, które miały
pozostać w Rosji, w tym 1400 łacińskich rękopisów teologicznych i kanonistycznych, 400 francuskich i 100 włoskich28. W wypadku rękopisów francuskich i włoskich dokonano podziału na dwie równe części pod względem liczby i wartości
naukowej i artystycznej, przy tym w części pierwszej znajdować się miały również
rękopisy wyodrębnione według tych samych kryteriów, co w dziale teologicznym.
W zamian za pozostawione w RBN rękopisy i książki strona rosyjska zobowiązała
się wydać odpowiedni ekwiwalent w postaci innych zbiorów. Przewidziano trzymiesięczny czas wykonania operacji wydawania i przejmowania książek29. Umowa
ta zawierała również zobowiązanie obu stron do udostępnienia tych zbiorów badaczom obu krajów30. Jak podkreślił Edwad Kuntze, obie strony położyły nacisk
przede wszystkim na kwestię rękopisów: strona polska widziała w rękopisach najbardziej wartościową część zbiorów, zaś rosyjska – odstępując rękopisy – chciała
zminimalizować straty w zbiorze druków. Ponadto identyfikacja proweniencji kilku
25

Ibidem, z. 8, s. 263–266.

26 Zob. 1922 październik 17, Moskwa – Z protokołu posiedzenia kolegium Komisariatu Ludowego Oświaty
RSFRR w sprawie przekazania rządowi RP książek i rękopisów z Biblioteki Publicznej w Piotrogrodzie, [w:]
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 4: kwiecień 1921–maj 1926, oprac. A. D , W. G
, J. J
i in., Warszawa 1965, s. 186, nr 130.
27

Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 379–387.

28

Zob. E. K

29

Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 379–380.

30

Ibidem, z. 8, s. 385.

, Zwrot polskich zbiorów, s. 26–27.
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milionów książek drukowanych stanowiła znacznie większy problem niż analiza
zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Publicznej31.
14 listopada 1922 r. zgodnie z rezolucją przystąpiono do wykonania umowy.
Trudne zadanie stanęło przed członkami Delegacji Polskiej. Musiała ona określić, które rękopisy zostały wywiezione z terenów Rzeczypospolitej po 1 stycznia
1772 r., czyli zakwalifikować na podstawie cech zewnętrznych rękopisu (noty proweniencyjne, dawne sygnatury, opisy w katalogach) do rewindykacji. Pisał o tym
obszernie Piotr Bańkowski w 1937 r.: Jednym z powodów, utrudniających całkowite wyegzekwowanie naszych pretensji, zawartych w umowach 1922 roku, był brak
danych, na podstawie których możnaby było ustalić, jakimi zbiorami drukowanymi
i rękopiśmiennymi rozporządzały biblioteki polskie przed ich konfiskatą32. Według
pracującego w Delegacji Polskiej Stefana Rygla biblioteka petersburska twierdziła, że nie posiadała pierwotnych wykazów rękopisów, pochodzących z poszczególnych polskich księgozbiorów, zaś inwentarz z połowy XIX w. nader nieściśle
i w połowie ledwo wypadków notuje proweniencję manuskryptów. Z konieczności
zatem podstawą identyfikacji były cechy zewnętrzne kodeksów (noty Załuskiego,
nalepki na oprawach i grzbietach)33.
Ogółem przejrzano kilkanaście tysięcy rękopisów zachodnioeuropejskich, nie
badając w ogóle zbioru rękopisów słowiańskich (w języku starosłowiańskim, rosyjskim, ukraińskim i białoruskim); przy każdym kodeksie ustalano proweniencję
i warunki zwrotu34.
Ze strony polskiej pełnomocnikiem Delegacji Polskiej w sprawie RBN został szef
Ekspozytury Piotrogrodzkiej Delegacji Polskich, ks. Bronisław Ussas (w 1925 r.
zastąpiony przez Stefana Rygla)35. Początkowo zajęto się rękopisami z działów językowych: polskiego, łacińskiego (z wyłączeniem teologii i prawa) i różnojęzycznego. Strona rosyjska przedstawiała rękopisy, które uznała za bezspornie pochodzące z Polski, następnie strona polska badała pozostałe rękopisy, które później
były kwalifikowane przez tzw. ekspertyzę mieszaną. W wypadku rozbieżności sądów kwestia rozstrzygana była przez pełnomocników stron. Kodeksy były potem
pakowane (w obecności przedstawicieli radzieckiego wywiadu i służb celnych)
i po sporządzeniu protokołów zdawczo-odbiorczych odsyłane do Polski36. Prace
te odbywały się początkowo w życzliwej atmosferze – w sytuacji, gdy dostarczono
wilgotne deski do zbicia skrzyń, co mogło spowodować zawilgocenie rękopisów,
31

E. K

32

P. B

33

S. R

34

E. K

, Zwrot polskich zbiorów, s. 26–27.
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 9.
, Rok w Piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej, nr 2 (12 stycznia), s. 29.
, Zwrot polskich zbiorów, s. 28.

35 Ekspertami strony polskiej byli m.in. Kazimierz Tyszkowski, Zygmunt Mocarski, Konstanty Michalski
oraz Konstanty Chyliński.
36 Zob. Pełnomocnicy Delegacji Polskiej (S. Rygiel, B. Ussas) do prezesa Delegacji Polskich z 27 lutego
1923 r., [w:] Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 436–439.
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pełnomocnicy strony rosyjskiej – zwłaszcza I. A. Byczkow – uznali protest strony
polskiej za całkowicie słuszny37. Pełnomocnicy ustalili również, że wobec błędnych
notatek w inwentarzu Biblioteki (litery na oznaczenie pochodzenia rękopisu), będą
przedstawiane stronie polskiej wszystkie rękopisy, niezależnie od tego, jakimi literami były oznaczane, z wyjątkiem tych kodeksów, które znalazły się w Bibliotece
Publicznej drogą kupna lub daru38.
Rychło, bo już 20 marca 1923 r., przystąpiono też do opracowywania grupy łacińskich rękopisów teologicznych i kanonistycznych39. Zajmowali się tym ze strony
polskiej ks. prof. Konstanty Michalski z Krakowa oraz prof. Konstanty Chyliński
z Uniwersytetu Lwowskiego, zaś ze strony rosyjskiej – prof. Olga Dobiasz-Rożdiestwienska. Ponadto Chyliński opracował większość zbioru rękopisów francuskich.
Tempo prac było doprawdy imponujące – w sprawozdaniu z 24 marca 1923 r. podkreślono, że prof. Konstanty Michalski, który przybył do Piotrogrodu 18 marca,
w ciągu niespełna sześciu dni (19–24 marca) przestudiował niemal 1,5 tys. rękopisów (1465)40. Pierwszy transport (25 marca – 17 maja 1923 r.) zawierał 46 skrzyń
(pak), w których pomieszczono 1075 rękopisów polskich, 2954 łacińskie i 1197
różnojęzycznych – ogółem 5226 kodeksów, pochodzących głównie z Biblioteki
Załuskich i TWPN41. Co interesujące, po podpisaniu protokołu, wagon pozostał
w Piotrogrodzie przez dwa tygodnie, gdy zaś wreszcie pociąg wyruszył (6 kwietnia), wieść o nim zaginęła. Dopiero po interwencji Delegacji Polskiej w Moskwie,
9 maja 1923 r. wagon został odnaleziony i odstawiony do granicy polsko-rosyjskiej
(15 maja)42.
Trzeba podkreślić, że prace tzw. ekspertyzy polskiej celowo utrudniano, np.
w kwietniu 1923 r. uniemożliwiano badaczom polskim korzystanie z pracowni biblioteki, nie dano im też prawa do udziału w konferencji pełnomocników43. Jeden
z ekspertów polskich – Kazimierz Tyszkowski, odnotował: doszliśmy, że z rękopisów teologicznych przygotowanych dla ks. Michalskiego wyciągają kartki Gołę-

37 Zob. B. Ussas w sprawozdaniu do prezesa Delegacji Polskiej z 22 grudnia 1922 r., [w:] Dokumenty
dotyczące akcji, z. 8, s. 413. Niezależnie od życzliwości pracowników Działu Rękopisów, sprawy techniczne
były przedmiotem protestów polskich jeszcze pod koniec grudnia tego roku – zob. Dokumenty dotyczące
akcji, z. 8, s. 415–416.
38 Wyciąg z protokółu V posiedzenia Konferencji Pełnomocników Delegacyj Polskiej i Rosyjsko-Ukraińskiej do spraw Rosyjskiej Biblioteki Publicznej z dn. 24 lutego 1923 r., [w:] Dokumenty dotyczące akcji, z. 8,
s. 435.
39

Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 455.

40

Ibidem, z. 8, s. 460.

41 Ibidem, z. 8, s. 404, 458–471, 475, 492–494. W grupie tej 4973 kodeksy zostały przekazane bezspornie;
157 w wyniku tzw. ekspertyzy mieszanej, zaś 96 na mocy rozstrzygnięcia pełnomocników.
42

Ibidem, z. 8, s. 405.

43 Zob. ibidem, z. 8, s. 473–474, 485–491. Na marginesie warto odnotować, że od 24 marca 1923 r. na
„urlopie zdrowotnym, trwającym dwa miesiące” przebywał dyrektor Oddziału Rękopisów I. A. Byczkow
(w rzeczywistości była to dymisja), zaś jego obowiązki przejął D. I. Abramowicz.
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biowskiego oraz wycierają notaty Załuskiego44. W konsekwencji, pod koniec kwietnia eksperci: K. Chyliński, K. Michalski, Z. Mocarski i K. Tyszkowski opuścili
Rosję. Przerwa w pracach trwała do początków czerwca 1923 r.
Interesujące spostrzeżenia na temat tych dwóch lat pertraktacji polsko-radzieckich o zwrot zbiorów bibliotecznych odnaleźć można w tajnym raporcie do Komitetu Centralnego WKP(b) autorstwa Piotra Wojkowa, przewodniczącego Delegacji
Rosyjsko-Ukraińskiej w Komisjach Mieszanych: Specjalnej i Reewakuacyjnej,
sporządzonym w listopadzie 1923 r.45 Wojkow pisał, że Delegacja Polska miała zamiar wygarnięcia z rosyjskich księgozbiorów wszystkiego, co napłynęło tam z Polski i guberni zachodnich46. Zamiar ten – cytując Wojkowa, to idiotyczne dążenie do
zabrania za wszelką cenę z piotrogrodzkiej Biblioteki Publicznej wszystkiego, co się
da – spotkał się ze zdecydowanym oporem uczonych i delegatów radzieckich, co
w konsekwencji doprowadziło do osiągnięcia kompromisu47. Wojkow stwierdził
ponadto, że podstawą porozumienia było oddanie prawie wszystkich rękopisów,
głównie łacińskich – w sumie 12 tys. (łacińskich, francuskich i włoskich). W swoim raporcie podkreślił także, że porozumienie nie miało charakteru ostatecznego,
a jego wypełnienie mogło trwać przez nieokreślony czas. Sugerował przeciąganie
w czasie procesu zwrotu; samo zaś wykonanie porozumienia uzależnił od rozwoju
stosunków polsko-rosyjskich w przyszłości, dodając, że porozumienie było cenne
dlatego, że pozostawia u nas ogromną większość książek48.
Rok później, w lipcu 1924 r. Mieszana Komisja Specjalna podsumowała prace,
stwierdzając, które kwestie nie zostały rozwiązane. Jedną z nich był zwrot rękopisów i książek z Biblioteki Publicznej. Ustalono ekwiwalent za pozostawione zbiory w wysokości 1,5 mln rubli w złocie, którego równowartość miała być wydana
z dubletów biblioteki49. Prace, jak planowano, miały potrwać do 1927 r., jednak
były one wstrzymywane w związku z napięciami w stosunkach polsko-radzieckich,
44 Cyt. za P. S
, Kazimierz Tyszkowski, s. 91. O trudnościach związanych z identyfikacją książek
oraz praktykach zacierania proweniencji zob. E. K
, Zwrot polskich zbiorów; H. Ł
, Starania o zwroty, s. 39–66, zwłaszcza s. 49.
45 P. W
, 1921–1923. Dwa lata prac delegacji rosyjsko-ukraińskiej, Rosyjsko-Ukraińsko-Polskich
Komisji Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej nad wykonaniem Ryskiego Traktatu Pokojowego. Sprawozdanie, tłum. A. A
, [w:] J. K
, Tajny raport Wojkowa, czyli Radziecka taktyka zwrotu
polskiego mienia gospodarczego i kulturalnego po pokoju ryskim, Warszawa 1991, s. 81–192. Piotr Wojkow
(1888–1927) był następnie posłem w Warszawie (od 1924 r.). Zginął w zamachu dokonanym przez emigranta
rosyjskiego Borysa Kowerdę.
46

Zob. ibidem, s. 180.

47

Zob. ibidem, s. 188.

48 Zob. ibidem, s. 190. W wypadku rękopisów z piotrogrodzkiej Biblioteki Publicznej Wojkow stwierdził:
Mimo, że ciągle poszukuje się rękopisów, mimo stosunkowej łatwości ich wybierania, jako że znajdują się
one tylko w jednym miejscu i nie są porozrzucane po jakichś działach, jeszcze nie wszystkie rękopisy, chociaż
minęło 13 miesięcy, są oddane i gdyby było potrzeba, spór o nie można by przewlekać jeszcze przez dwa lata
– zob. ibidem, s. 189.
49

Zob. też ibidem.
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związanymi zarówno z odmową podpisania przez władze polskie paktu o nieagresji
w 1926 r., jak też z zamordowaniem w Warszawie w 1927 r. posła sowieckiego Piotra Wojkowa, który sprawował urząd prezesa delegacji sowieckiej w Komisji Mieszanej50. Dopiero w połowie listopada tego roku można było przystąpić do dalszych
prac: podpisano w Warszawie układ w sprawie zwrotu zabytków archiwalnych
i kulturalnych zagrabionych przez carat. Praktycznie zatem w 1928 r. główna część
procesu rewindykacji została zakończona. Formalnie Komisja Mieszana pracowała
jeszcze do 1933 r. W 1934 r. podpisano protokół końcowy, rok później Delegacja
Polska zakończyła prace, a w 1937 r. została oficjalnie rozwiązana51.
Książki, w tym rękopisy, przewożono do Polski w kilku transportach. Pierwszy,
o którym wspomniałem wyżej, liczący 5226 kodeksów, dotarł do Polski 17 maja
1923 r.52 Kolejny transport, obejmujący 26 skrzyń zawierających 1618 rękopisów
w 1662 woluminach, wysłany 24 listopada, przybył w początkach 1924 r.53 Po tych
dwóch transportach w 1924 r. przygotowany i wysłany został kolejny, liczący 3000
rękopisów teologicznych i kanonistycznych54. Ostatni transport, w którym znajdowały się rękopisy, dotarł do Polski jeszcze w 1934 r. Każdy transport był opatrzony
protokołem zdawczo-odbiorczym.
W wyniku rewindykacji zbiorów do Polski powróciły po 100 latach zbiory kilku
bibliotek polskich. Autorzy związani z Delegacją Polską pisali o ponad 400 tys. woluminach druków oraz ponad 16 tys. rękopisów, które znajdowały się w Cesarskiej
Bibliotece Publicznej (Stefan Rygiel). Wśród rękopisów ponad 12 tys. pochodziło
z Biblioteki Załuskich, 1837 z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, 364 z TWPN, 300 z księgozbioru Sapiehów, 161 z biblioteki pijarów połockich, 10 z księgozbioru Rzewuskich, 21 rękopisów Metryki Koronnej oraz bliżej
nieznana liczba rękopisów ze skonfiskowanych w 1832 r. księgozbiorów Uniwersytetu Wileńskiego, Cenzury Warszawskiej oraz biblioteki Czartoryskich55. Nieco
50

Zob. E. K

, Zwrot polskich zbiorów, s. 18.

51 Zob. J. R
, Polsko-radzieckie stosunki, s. 71–75; Protokół końcowy o pracy Polsko-Radzieckiej Mieszanej Komisji Specjalnej do spraw przekazania Polsce materiałów archiwalnych, 1934 kwiecień
18 Leningrad, [w:] Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 6: 1933–1938, oprac.
E. B
, T. C
, W. G
i in., Warszawa 1967, s. 216–218, nr 124; 1927 listopad 16, Warszawa: Układ generalny zawarty między Polską a ZSRR w sprawie zwrotu zabytków archiwalnych i kulturalnych
wywiezionych przez carat z ziem polskich w okresie porozbiorowym, [w:] Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1918–1939. Dokumenty i materiały, red. W. B
, Warszawa 1977, s. 328–332, nr 211; 1933 czerwiec 29, Leningrad: Protokół o realizacji układu generalnego z 16 listopada 1927 r. w sprawie przekazania
przez ZSRR Polsce materiałów archiwalnych, [w:] ibidem, s. 488–489, nr 296; 1934 kwiecień 18, Leningrad:
Protokół końcowy o pracy Polsko-Radzieckiej Mieszanej Komisji Specjalnej do spraw przekazania Polsce
materiałów archiwalnych, [w:] ibidem, s. 559–561, nr 345.
52 Taką liczbę podał K. T
, Z dziejów rewindykacji, s. 207; natomiast S. Rygiel podał, że w pierwszym transporcie było 5310 rękopisów w 5405 tomach – zob. S. R
, Rok w Piotrogrodzkiej Bibliotece
Publicznej, nr 1 (5 stycznia 1924), s. 10.
53

S. R

, Rok w Piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej, nr 1, s. 10.

54

S. R

, Rok w Piotrogrodzkiej Bibliotece Publicznej, nr 2, s. 29.

55

Zob. S. R

, Memorandum w sprawie zwrotu, s. 27.
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ostrożniejsze szacunki podał osiem lat później (w 1930 r.) Edward Kuntze, według
którego w zbiorach CBP znajdowało się 364 242 woluminy druków oraz 14 201
rękopisów. Kuntze zaznaczył jednak, że liczba ogólna książek była niewątpliwie
większa, gdyż część zbiorów uległa rozproszeniu po innych bibliotekach rosyjskich,
z tym zastrzeżeniem, że można z całą ścisłością podać ilość rękopisów, sztychów
i specjalnych działów druków56. Oznaczałoby to, że w 1930 r., a więc po siedmiu
latach działalności Ekspertyzy Polskiej, liczba rękopisów proweniencji polskiej
pochodzących z księgozbiorów skonfiskowanych była stosunkowo precyzyjnie
ustalona. W oficjalnych publikacjach ogólną liczbę rękopisów wywiezionych pod
koniec XVIII w. oraz po powstaniu listopadowym szacowano, m.in. na podstawie
ustaleń Józefa Korzeniowskiego, na ok. 13,3 tys. kodeksów, w tym: 11 tys. pochodziło z Biblioteki Załuskich, 2 tys. z bibliotek przy Uniwersytecie Warszawskim
i Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz 300 rękopisów z bibliotek
magnackich – Czartoryskich z Puław, Sapiehów z Dereczyna i innych. W wyniku
rokowań i rewindykacji zbiorów w latach dwudziestych zwrócono 11 334 rękopisy, później 1,9 tys. kodeksów. W sumie stanowiło to liczbę 13 234 rękopisów
przywiezionych do Polski57. Inne dane podał Edward Kuntze: z Rosyjskiej Biblioteki Publicznej w Leningradzie przybyły wszystkie katalogi i inwentarze Biblioteki
Załuskich, 13 405 rękopisów w 14 143 woluminach, 146 pozycji i 160 luźnych
dokumentów z Collectio autographorum oraz 6 fascykułów z dokumentami i 34
luźne dokumenty z biblioteki dominikanów lubelskich. Z liczby tej 1760 rękopisów
i autografów nie podlegało zwrotowi, lecz zostało odstąpionych na poczet ekwiwalentu58. Trudno rozstrzygnąć zatem, jaka dokładnie liczba rękopisów została ostatecznie zwrócona stronie polskiej: różnice między podawanymi liczbami to około
120 rękopisów. Różnicowano liczby w zależności od sygnatur oraz woluminów.
Sprawa zwrotu zbiorów bibliotecznych była nagłaśniana w prasie krajowej od
chwili podjęcia polsko-rosyjskich rokowań pokojowych, nasilenie publikacji na ten
temat trwało do pierwszego transportu (1923 r.). Artykuły na temat różnych aspektów rewindykacji pisali głównie członkowie Delegacji Polskiej59. Między innymi
już w początkach 1921 r., zatem w trakcie pertraktacji pokojowych, Aleksander
Czołowski – od 1891 r. dyrektor Archiwum Akt Dawnych m. Lwowa i Muzeum, zaś
56

Zob. E. K

, Układy o zwrot, s. 15.

57 Zob. Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in
Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur, edita cura Delegationis Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione Peculari Moscoviae (Prace Bibljoteczne Krakowskiego Koła Związku Bibljotekarzy
Polskich, 4), Kraków 1928, s. 12 (gdzie nota bene wkradł się błąd: triginta zamiast trecenti).
58 Zob. E. K
, Zwrot polskich zbiorów, s. 29. Te same dane podał J. Róziewicz, dodając, że z Archiwum Sztabu Głównego w Leningradzie zwrócono 26 rękopisów, z Biblioteki Sztabu Głównego w Leningradzie – 48 rękopisów w 100 woluminach – zob. J. R
, Polsko-radzieckie stosunki, s. 75–76.
59 Zob. niekompletny wykaz prac z lat 1921–1923: Dodatek. Bibljograficzny wykaz prac z zakresu rewindykacji polskich zbiorów bibljotecznych od chwili zawarcia traktatu ryskiego (18 III 1921 – 1 VI 1923, [w:]
Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 533–540.
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w 1917 r. członek Komisji Likwidacyjnej – opublikował w „Gazecie Lwowskiej”
artykuł poświęcony zbiorom Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, zwracając uwagę na bezprawie konfiskaty zbiorów utworzonych ofiarnością całego społeczeństwa. Czołowski podkreślał, że bolszewicy uszanowali zbiory archiwalno-biblioteczne i muzealne i tylko od delegatów polskich zależeć będzie kształt oraz
rozmiar rewindykacji, przewidzianej w preliminariach pokojowych60. Artykuły na
temat rokowań dotyczących rewindykacji publikowane były w periodykach krajowych, m.in. przez Władysława Semkowicza, Marcelego Handelsmana, Stanisława
Ptaszyckiego i Stefana Rygla61. Celem tych artykułów było nie tylko informowanie
społeczeństwa polskiego o postępach prac, ale również kształtowanie opinii publicznej i podsycanie zainteresowania pozostającymi w Rosji zbiorami polskimi.
Niemal wszyscy autorzy podkreślali trudności w negocjacjach na temat zwrotu
zbiorów proweniencji polskiej, określając je terminem „walka”.
Kiedy pierwsze transporty książek przybyły już do Polski, zainteresowanie opinii publicznej zmalało. W 1925 r., w trakcie IV Zjazdu Historyków w Poznaniu,
w dwóch referatach dokonano podsumowania akcji rewindykacyjnej62. Edward
Kuntze, w latach 1919–1926 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zaś
w latach 1923–1935 przewodniczący w Komisjach Reewakuacyjnej i Specjalnej,
wygłosił odczyt na temat postępu procesu rewindykacji. Postulował jak najszybsze opracowanie odzyskanych materiałów archiwalno-bibliotecznych i muzealnych
w formie katalogów, inwentarzy lub opisów oraz udostępnienie zbiorów pracownikom naukowym: wiadomo powszechnie, że są to cenne materjały, że zawierają wiele nowego, niechże więc nie leżą bezużytecznie, lecz staną się zawiązkiem nowych
studjów, wyjaśniających nasze dzieje, prostujących nieraz te błędy, które zostały
popełnione właśnie wskutek niemożności korzystania z tych źródeł63. Inny z referentów – Kazimierz Tyszkowski – odpowiedzialny za odbiór rękopisów w Rosyjskiej
Bibliotece Publicznej w Petersburgu, przedstawił problem pochodzenia rewindykowanych rękopisów64. Podkreślił znaczenie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie, powstałych głównie z księgozbiorów klasztornych benedyktynów,
cystersów, premonstratensów, dominikanów, bernardynów w Lądzie, Koprzywnicy,
60 A. C
, Losy zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk [cz. 1–9], „Gazeta Lwowska”, 111, 1–9, 1–13 stycznia 1921, s. 2.
61 W. S
, Sprawa rewindykacji, s. 16; M. H
, Z dziejów walki o zabytki polskie w Moskwie, Biblioteka Załuskich, „Przegląd Współczesny”, 1, 1922, 3, s. 267–278; S. P
, Wywożenie do
Rosji polskiego mienia kulturalnego i jego zwrot obecny, „Przegląd Powszechny”, 40, 1923, 157, s. 193–220;
K. T
, Z dziejów rewindykacji, s. 201–213; S. [S. R
], Walka o Bibljotekę Załuskich, „Tygodnik
Ilustrowany”, 1923, 1 (1 stycznia), s. 12–13.
62 K. T
, Rewindykowane rękopisy Bibljoteki Publicznej w Petersburgu jako materjał badań historycznych, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, II:
Protokoły, wyd. K. T
, Lwów 1927, Sekcja VI B, s. 230–236.
63

Zob. E. K

64

O K. Tyszkowskim zob. P. S

, Sprawy rewindykacyjne, s. 17.
, Kazimierz Tyszkowski.
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Sieciechowie, Obrze, Miechowie, Łysej Górze, Czernej oraz kolekcji pijarów, jezuitów, misjonarzy kaliskich, warszawskich. Tyszkowski przytoczył również interesującą opinię ks. prof. Konstantego Michalskiego dotyczącą zabytków języka
staropolskiego. Michalski stwierdził, że w rękopisach tych zachowało się tak wiele
zabytków języka polskiego, ponieważ księgozbiory klasztorne i kolegiackie służyły do praktyk duszpasterskich, podczas gdy Biblioteka Jagiellońska posiadała
głównie podręczniki uniwersyteckie65. W toku dyskusji nad wygłoszonymi podczas
kongresu referatami podjęto uchwałę zawierającą wyrazy uznania i podziękowania
dla członków polskiej delegacji w Mieszanej Komisji Specjalnej oraz postulowano
podjęcie analogicznych pertraktacji z Niemcami i państwami powstałymi w miejsce Austro-Węgier. Na marginesie, Stefan Demby zgłosił wówczas również dwa
wnioski, przekazane następnie Stałej Delegacji Zjazdu: o sprowadzenie zbiorów
Archiwum i Biblioteki w Rapperswilu oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu, jak też
o jak najszybsze utworzenie w Warszawie Biblioteki Narodowej66.
Oprócz doniesień prasowych i krótkich opracowań o charakterze naukowym, nierozpoznane zostały w zasadniczej części spuścizny członków Delegacji Polskiej.
Stanowią one tymczasem ważne świadectwo prac, zarówno nad przebiegiem rokowań rewindykacyjnych, jak i realizacją postanowień. Wśród tych spuścizn szczególną uwagę warto zwrócić na materiały rękopiśmienne ks. Bronisława Ussasa
(1885–1977). Był on bezpośrednio zaangażowany w działania Komisji Rewindykacyjnej w Moskwie – w latach 1922–1924 pełnił funkcję szefa Ekspozytury Delegacji Rewindykacyjnej i Specjalnej w Petersburgu67. Jego wykształcenie, zarówno
w zakresie historii (studia na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu
Petersburskiego), jak i teologii (Seminarium Duchowne w Petersburgu, gdzie przyjął święcenia kapłańskie w 1917 r.), talenty organizacyjne oraz kontakty w Rosji
przyczyniły się w znacznej mierze do sukcesów Komisji w zakresie zwrotów książek (druków i rękopisów) w latach 1923–1924. W tym okresie uzyskano z Biblioteki
Publicznej łącznie 9827 rękopisów68. Działalność ks. Ussasa była przyczyną jego
aresztowania przez Rosjan w listopadzie 1924 r., pod pretekstem znęcania się nad
podwładnymi. W marcu 1925 r. Ussas uciekł z więzienia i schronił się w konsulacie
polskim w Mińsku. Wskutek presji dyplomatycznej (Rosjanie odmówili akredytacji
konsulowi, który nie zgodził się na wydanie ks. Ussasa) ponownie trafił do wię65

K. T

, Rewindykowane rękopisy, s. 233.

66 Zob. [Protokoły], [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia
1925, II: Protokoły, wyd. K. T
, Lwów 1927, Sekcja VI B, s. 137–139.
67 O życiu i działalności Bronisława Ussasa zob. D. D
, Ksiądz Bronisław Ussas 1885–1977,
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 39, 1979, s. 57–62. Tamże wykaz rękopisów ofiarowanych przez
ks. Ussasa Bibliotece KUL – zob. H. M
, Katalog ofiarowanych rękopisów, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 39, 1979, s. 63–126. Zob. również B. J. U
, Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego
mienia kościelnego przez Rosjan w świetle świadectw rosyjskich (1655–1925), „Przegląd Powszechny”, 53,
1936, 210, 4–5 (kwiecień–maj), s. 45–66, 185–203.
68

D. D

, Ksiądz Bronisław Ussas, s. 59.
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zienia69. Nota bene 31 marca tego roku oficjalnie przestał pełnić funkcję członka
Delegacji Polskiej. Aresztowanie odbiło się szerokim echem w Polsce. 7 kwietnia
1925 r. w prasie ukazał się list w obronie aresztowanego podpisany przez członków
Komisji, m.in. Antoniego Olszewskiego, Aleksandra Czołowskiego, Feliksa Koperę, Stanisława Ptaszyckiego i in.70 Ks. Ussas został uwolniony dopiero w końcu
1925 r., zaś 10 lutego 1926 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Warszawie.
Materiały ks. Ussasa, zawierające również odpisy dokumentów dotyczących
konfiskat carskich i restytucji dóbr kultury, trafiły w 1971 r. do Biblioteki Narodowej71. Między nimi znajduje się Wykaz rękopisów odebranych z Ros. Biblioteki
Publicznej w Piotrogrodzie za czas od 14 XI 1922 do 19 lutego 1924 włącznie. Rękopisy polskie, łacińskie oraz różnojęzyczne (Pol., Lat., Różn.)72. Wykaz ten składa
się z dwóch części: w pierwszej Ussas wyliczył, na 446 stronach maszynopisu,
5722 kodeksy. Pogrupował opisy według dat przekazania partii z Biblioteki Publicznej. W drugiej części z oddzielną foliacją (60 k., karty verso pozostały niezapisane) znalazły się maszynopisowe kopie protokołów (nr 69–70, 72–73, 78–86)
z opisami kilkuset kolejnych kodeksów73. Z charakteru źródła wynika skrócony
sposób charakterystyki poszczególnych kodeksów; w obu częściach podane zostały następujące elementy: sygnatura petersburska, tytuł rękopisu lub głównego
tekstu, data powstania, liczba kart. Zwięzłość opisów jest przyczyną trudności identyfikacji rękopisu czy tekstu i jego datowania. Przykładem mogą być pochodzące
z Biblioteki Załuskich kodeksy: Rhetorica (Lat.Q.ch.XV.67 – Ussas nr 5281) czy
interesujące teksty historiograficzne: Luitprandus, Prologus (Liutprand z Kremony?) (Lat.F.ch.XII.16 – Ussas nr 1575) i filozoficzne: Consolationes Philosophiae
(Boecjusza) (Lat.F.ch.III.22 – Ussas nr 311). Co istotne i wynikające z funkcji, jakie
pełnił wykaz, niemal we wszystkich opisach podana została proweniencja polska
w postaci siglum (wyjątki stanowią niektóre rękopisy w języku polskim i katalogi biblioteczne): Z oznaczało kodeks z Biblioteki Załuskich (znakomita większość
pozycji w wykazie), Puławy – kodeks z Biblioteki Czartoryskich, zaś W – kodeks
z Warszawy. W tym ostatnim przypadku Ussas podawał w nawiasie informację dodatkową, z której biblioteki warszawskiej rękopis pochodził – z Biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk czy z Biblioteki przy Uniwersytecie War69

Zob. H. Ł

, Starania o zwroty, s. 45.

70 Zob. Ze stolicy [Oświadczenie A. Olszewskiego, A. Czołowskiego, F. Kopery, S. Ptaszyckiego, K. Michalskiego, L. Bernackiego, K. Chylińskiego, M. Piotrowskiego, S. Rygla, E. Wierzbickiego, K. Tyszkowskiego, S. Starzyńskiego, K. Sochaniewicza w sprawie ks. B. Ussasa], „Gazeta Bydgoska”, 4, 85, niedziela
12 kwietnia 1925 r., s. 9.
71 B. U
, Z dziejów grabieży i niszczenia polskiego mienia kościelnego przez Rosjan (1655–1925), Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. akc. 9725; I
, Materiały dotyczące zbiorów polskich w Rosji
oraz ich rewindykacji na mocy Traktatu Ryskiego, cz. 1–3, Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn.
akc. 9724 t. 1–3.
72

B. U

73

W Katalogu rękopisów utraconych (t. 2): Ussas, Dodatek.

, Wykaz rękopisów (w wykazie rękopisów: Ussas BN).
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szawskim (w części drugiej występowały sigla także BUW i TPN). Wyznacznikiem
były prawdopodobnie znaki własnościowe (w wypadku TWPN) oraz karty Łukasza
Gołębiowskiego, które Ussas skrupulatnie wymieniał z podaniem numeru. Problem
jednak w tym, że przy wielu kodeksach, zwłaszcza łacińskich teologicznych, często
średniowiecznych, ks. Ussas odnotowywał siglum W, a następnie podawał nr karty Gołębiowskiego i obok TWPN (np. Ussas nr 4928–5062). Tym samym traciło
podstawę podstawowe rozróżnienie proweniencji, wobec braku odpowiednich katalogów obu instytucji. Nie ma takich wątpliwości w kilku innych wypadkach, gdy
Ussas odnotowywał cechy szczególne, np. przy rękopisie Lat.Q.ch.XVI.1 (Ussas
nr 2741, siglum W) zapisał: Gołębiowski Nr 740, ze znakami Załuskiego (podobnie
przy Lat.F.ch.XVI.8 – Ussas nr 2729, siglum W). Można bowiem wyobrazić sobie
sytuację, gdy kodeks z Biblioteki Załuskich trafił do biblioteki warszawskiej (BUW
lub TWPN) za pośrednictwem choćby osób prywatnych.
Innym źródłem informacji o rękopisach, poza materiałami ks. Ussasa, było zestawienie sygnatur rękopisów rewindykowanych w 1923 r., wydane staraniem
Delegacji Polskiej w 1928 r.74 Celem opracowania było, jak pisał we wstępie
Witold Suchodolski, poinformowanie badaczy o właściwym miejscu przechowywania kodeksów75. Wyliczono tam 11 334 sygnatury w kilku grupach językowych
(rękopisy z sygn. Pol., Lat., Germ., Gall., Ital. i in.), następnie według działów
i formatów oraz grupę autografów (Collectio autographorum). Były to kodeksy
wyłącznie z Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Oprócz tego wyliczono 1,9 tys. kodeksów „pochodzenia polskiego”, które pozostały w Leningradzie, pod warunkiem rekompensaty w innej postaci (Sigla codicum. Appendix). Były to głównie
kodeksy łacińskie oraz francuskie i włoskie. Dopiero w 1934 r. uzgodniono zwrot
tych rękopisów, z wyjątkiem 140, które pozostały. W 1937 r. ukazał się suplement
do Sigla codicum76, w którym podano sygnatury 140 kodeksów pozostawionych
w bibliotece leningradzkiej, w tym 26 rękopisów łacińskich (Suppl. A), oraz sygnatury rękopisów rewindykowanych (Suppl. B). W ciągu dwóch kolejnych lat
(1938–1939) dokonano skontrum przechowywanych w Bibliotece Narodowej kodeksów ujętych w Sigla codicum. Szczęśliwie ocalał bezcenny egzemplarz Sigla
codicum, z uzupełnieniami bibliotekarzy z tego okresu77. Do tekstu drukowanego
dołączono maszynopis z dodatkami w postaci poprawek do Sigla codicum, co
więcej – a jest to kluczowe z punktu widzenia stanu zachowania – porównano
74

Zob. Sigla codicum. Zob. też P. B

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 47.

75 Sigla codicum, s. 12. Niestety, cel ten nie został osiągnięty, gdyż bardzo często w opracowaniach późniejszych (zwłaszcza zachodnich) przywoływano sygnatury kodeksów z podaniem niewłaściwej lokalizacji
(Leningrad, Petersburg).
76 Sigla codicum. Supplementum ad «Sigla codicum manuscriptorum qui olim in Bibliotheca Publica Leninopolitana exstantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur, edita cura Delegationis
Polonicae in mixta Polono-Sovietica Commissione Peculari Moscoviae, Kraków 1928», Kraków 1937.
77

Obecnie w księgozbiorze podręcznym Zakładu Rękopisów BN, sygn. Podr. Rps. 2961.
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każdą sygnaturę z protokołami zdawczo-odbiorczymi (a więc stwierdzono zarówno przywiezienie konkretnego rękopisu do Warszawy, jak i przekazanie go
z Biblioteki Uniwersyteckiej do Biblioteki Narodowej) oraz zaznaczono fakt
przechowywania rękopisu w Bibliotece Narodowej (czyli przeprowadzono skontrum). W rezultacie dysponujemy zestawieniem rękopisów odzwierciedlającym
faktyczny stan posiadania „rewindykatów”, czyli głównej części zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Narodowej.

3.2. W BUW i BN
Rewindykowane zbiory umieszczano od 1923 r. w magazynach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie78. W tym celu dokonano również przeróbek w holu głównym, gdzie spoczęły paki z książkami i gdzie stworzono salę rękopisów. Rękopisy
umieszczano na metalowych półkach i do 1925 r. znalazło się tam 8635 rękopisów
w 9011 woluminach, w tym 89 kodeksów pergaminowych. Ułożone zostały w tym
samym porządku, co w Petersburgu, orientację zaś ułatwiał kartkowy inwentarz
działowy, skopiowany z inwentarza CBP79. Zbiory te traktowane były jako depozyt
w BUW, do czasu wybudowania siedziby BN80. W 1928 r., kiedy formalnie utworzono Bibliotekę Narodową, rozpoczęto akcję scalania rozsianych po całej stolicy
zbiorów81. Wobec braku własnej siedziby jej zbiory znajdowały się w co najmniej
czterech budynkach: w wynajmowanym gmachu Wyższej Szkoły Handlowej na
ul. Rakowieckiej 6, Centralnej Bibliotece Wojskowej, Pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu 32 oraz na strychu w Ministerstwie Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
Od listopada 1930 r. partie rewindykatów trafiały już bezpośrednio do gmachu
Wyższej Szkoły Handlowej przy ul. Rakowieckiej, gdzie mieściła się tymczasowa główna siedziba Biblioteki Narodowej. Tam też w dniach 18–22 listopada tego
roku przeniesiono zbiory przechowywane w Bibliotece Uniwersyteckiej (ok. 11 tys.
rękopisów). Kolejna przeprowadzka zbiorów nastąpiła w 1935 r., kiedy przeniesiono wszystkie zbiory specjalne do Pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu.
Stamtąd już rok później wydzielono zbiory nowsze i połączono, w formie depozytu, ze zbiorami batignolskimi i rapperswilskimi umieszczonymi w Centralnej Bibliotece Wojskowej (od 1938 r. w Alejach Ujazdowskich)82. W Pałacu Potockich
78

Zob. E. C

, Zbiory polskie, t. 2, s. 329.

79 W. B. [W. B
], Rękopisy rewindykowane w Bibljotece Uniwersyteckiej, „Tygodnik Ilustrowany”,
1925, nr 27 (4 lipca), s. 532.
80

Zob. E. C

81

Zob. S. D

, Zbiory polskie, t. 2, s. 369.
, Bibljoteka Narodowa w Warszawie, wyd. 2 uzup., Warszawa 1930.

82 Zob. P. B
, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu ryskiego jako warsztat pracy naukowej przed wojną, „Przegląd Biblioteczny”, 16, 1948, 1–2, s. 101–118.
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pozostały głównie rewindykaty i wyjątkowo rękopisy z innych źródeł. Pałac Tyszkiewiczów-Potockich nie był jednak przystosowany do przechowywania zbiorów
bibliotecznych. W ówczesnej prasie bibliotekarskiej alarmowano, że istniało stałe zagrożenie pożarem83. Co więcej, stosunkowo mały budynek z trudem mieścił
zbiory specjalne. W Pałacu Potockich rękopisy rewindykowane były ustawione,
podobnie zresztą jak wcześniej w magazynach Biblioteki Uniwersyteckiej, według
sygnatur petersburskich, na półkach w dwóch i trzech rzędach84. Być może pewne
partie rękopisów były wyodrębniane z ciągu w odrębne kolekcje. Przedwojenny
kierownik Działu Rękopisów BN Piotr Bańkowski pisał na przykład o 111 rękopisach zawierających średniowieczne teksty staropolskie, umieszczonych na półce za
Kazaniami świętokrzyskimi85.
Z powodu nieprzystosowania budynku i jego stosunkowo niewielkich rozmiarów, w 1939 r. zapadła decyzja o przeniesieniu tych zbiorów z Pałacu Potockich do
budynku głównego przy ul. Rakowieckiej, jednak przygotowaną przeprowadzkę
uniemożliwił wybuch wojny; zbiory zostały tam przewiezione z polecenia władz
niemieckich w grudniu 1939 r.86

3.3. Biblioteka Wilanowska
Zbiór rękopisów średniowiecznych Biblioteki Narodowej, składający się głównie z grupy rewindykatów, został powiększony w 1932 r. o księgozbiór Biblioteki
Wilanowskiej, przekazanej jako depozyt przez prezydenta Ignacego Mościckiego87.
Podstawę biblioteki w Wilanowie stanowił księgozbiór polityka i bibliofila Ignacego Potockiego (1750–1809). W ciągu swojej kariery Potocki pełnił różne funkcje
polityczne, często związane z oświatą, ale również z bibliotekami – był m.in. członkiem Komisji Edukacji Narodowej (1773–1794), przewodniczącym Towarzystwa
83 W roku 1936 w Pałacu Potockich dwukrotnie wybuchł pożar, a raz został on zalany – zob. E. K.
[E. K
], Biblioteka Narodowa Józefa Piłsudskiego w 1936 roku, „Przegląd Biblioteczny”, 11, 1937, 3,
s. 215–224 – Kuntze scharakteryzował projekt sprawozdania rocznego BN za rok 1936, przygotowany przez
wicedyrektora BN Mariana Łodyńskiego, a powielany „na prawach rękopisu autorskiego”.
84 Cyt. za M. S
, Zarys rozwoju koncepcji i organizacji Biblioteki Narodowej w Warszawie
(1918–1954), [w:] Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza,
Wrocław i in. 1961, s. 115.
85

P. B

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 107.

86

Ibidem, s. 102.

87 Zob. A. K
-G
, Bibljoteka Narodowa, s. 24–25. Podstawowa monografia na temat zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Wilanowskiej to W. S
, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, uzup. i przyg. do druku P. B
, Warszawa 1961. Zob. też: J. R
, Biblioteka Wilanowska.
Dwieście lat jej dziejów (1741–1932), Warszawa 1967; E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim,
s. 159–162; P. B
-P
(red.), Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej. Wystawa ze
zbiorów Biblioteki Narodowej pod honorowym patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Biblioteka Narodowa, Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich 3/5, kwiecień–maj 2003, Warszawa 2003.
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do Ksiąg Elementarnych (1775–1787) oraz administratorem Biblioteki Załuskich
(1774–1794)88.
Ignacy Potocki odziedziczył księgozbiór po rodzicach, Eustachym (zm. 1768)
i Marii z Kątskich. Znajdowały się w nim zbiory rodowe Szczuków, Kątskich i Potockich. W 1783 r. otrzymał bibliotekę warszawską (wraz z pałacem) po zmarłym
teściu Stanisławie Lubomirskim89.
Po śmierci Ignacego w 1809 r. zbiory odziedziczył brat zmarłego Stanisław Kostka
Potocki, który aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i wywarł znaczący
wpływ na kształtowanie się polityki dotyczącej bibliotek w Królestwie Polskim.
Pełnił on funkcję ministra Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
był współzałożycielem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Naukowego w Płocku, wreszcie, jako minister, współtworzył z Samuelem Bogumiłem Lindem Bibliotekę Publiczną przy Uniwersytecie Warszawskim. Z osobą
tego wolnomularza i antyklerykała związana jest akcja przewożenia zbiorów bibliotecznych ze skasowanych klasztorów na terenie Królestwa Polskiego.
Księgozbiór Potockich znajdował się w kilku majątkach w Warszawie, Radzyniu
i Wilanowie. Tym ostatnim opiekował się Hipolit Kownacki.
Pod koniec lat trzydziestych XIX w. następca Kownackiego na stanowisku bibliotekarza, Kazimierz Sumiński, sporządził inwentarz rękopisów90. Wyliczył on
w sumie 295 rękopisów, z których tylko nieliczne pochodziły z okresu średniowiecza. Według tego inwentarza w zbiorach wilanowskich znajdowało się 16 rękopisów pergaminowych – z jednym wyjątkiem – łacińskich modlitewników i godzinek
iluminowanych oraz cztery modlitewniki drukowane. Ów wyjątek to rękopis grecki
z początku XVI w., zawierający teksty medyczne (nr XXI)91. Ponadto w dziale rękopisów papierowych formatu folio, liczącym w sumie 157 woluminów, znajdowały
się dwa rękopisy średniowieczne: Annales seu Cronicae Jana Długosza (nr 1) oraz
kodeks zawierający kolekcję tekstów historiograficznych, znany obecnie w literatu88 Zob. K. M. M
, Ignacy Potocki, cz. 1: 1750–1788 (Monografie w Zarysie Dziejów Nowożytnych, 21), Kraków 1911; J. R
, Potocki Ignacy, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników książki
polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 707–708.
89 Zob. J. R
1953.

, Biblioteka Ignacego Potockiego (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, 4), Wrocław

90 Był to Spis rękopismów znajdujących się w Bibljotece J.W.W. Hr. Potockich w Wilanowie przez K. Sumińskiego B.B.R. ułożony 1839, wyd. P. B
, [w:] Suplement do przewodnika po zbiorze rękopisów wilanowskich, oprac. P. B
, [w:] W. S
, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, uzup.
i przyg. do druku P. B
, Warszawa 1961, s. 7. Tamże wydana, w opracowaniu P. Bańkowskiego,
część pierwsza spisu obejmująca rękopisy pergaminowe oraz część druga – rękopisy papierowe, w opracowaniu Władysława Semkowicza. Korzystałem również z kopii maszynopisowej: Spis rękopismów znajdujących
się w Bibliotece hr. Potockich w Willanowie przez K. Sumińskiego ułożony w r. 1829, Lwów, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddział Rękopisów, fond 5 (Rękopisy Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. 5827/II.
91

Zob. Suplement do przewodnika po zbiorze rękopisów wilanowskich, oprac. P. B
, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, Warszawa 1961, s. 300.

, [w:] W. S

-
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rze jako kodeks wilanowski (nr 2). W kolejnych działach, obejmujących opisy rękopisów papierowych in quarto – 68 woluminów (nr 158–226); in octavo – 45 jednostek (nr 227–272), dzieła Ignacego hr. Potockiego – 22 woluminy (nr 273–295), nie
było żadnych kodeksów średniowiecznych. Zatem, poza kolekcją pergaminowych
rękopisów iluminowanych zebraną przez Stanisława Kostkę, w bibliotece wilanowskiej w 1839 r. znajdowały się wyłącznie dwa kodeksy średniowieczne.
Po śmierci Stanisława księgozbiór odziedziczył syn Aleksander Stanisław, który
w 1832 r. polecił przewieźć bibliotekę ojca z Warszawy do Wilanowa i połączyć
z księgozbiorem stryja Ignacego. W 1852 r. zbiory zostały powiększone o księgozbiór Stanisława Septyma Potockiego, przewieziony na polecenie Aleksandry Potockiej, żony Augusta Potockiego, z Petersburga do Wilanowa.
W latach siedemdziesiątych XIX w. zbiory Biblioteki Wilanowskiej szacowano
na 60 tys. druków oraz ponad 300 rękopisów92. Księgozbiór został jednak uszczuplony już w kolejnym dziesięcioleciu, kiedy przewieziono część (ok. 200 rękopisów) do majątku Potockich w Krzeszowicach93.
Informacje o zbiorze rękopisów średniowiecznych podał w latach siedemdziesiątych XIX w. Hipolit Skimborowicz w swojej monografii o Wilanowie94. Skimborowicz wymienił, jego zdaniem najważniejsze, 59 rękopisów, wśród których ponad
połowę (33) stanowiły kodeksy średniowieczne, w tym jeden grecki. Opisy tam
się znajdujące są jednak bardzo ogólne i w wielu wypadkach nie tylko niewystarczające do identyfikacji, ale nawet mylące w porównaniu z innymi zestawieniami.
Przykładem może być wymieniony przez Skimborowicza rękopis z XV w., zawierający kazania (Sermones). W opisie został scharakteryzowany przez incipit, będący w istocie cytatem z Pisma św. (verbum thematis): Erunt signa in coelo et in terra,
choć właściwy fragment brzmi: Erunt signa in sole et in luna (Lc. 21, 25). W konsekwencji, nie można rozpoznać tekstu. Podobnie niewystarczający był opis rękopisu
z XV w. zawierającego homilie. Pomimo tych trudności udało się zidentyfikować
znaczną część rękopisów, które w późniejszym okresie znalazły się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Były jednak w zestawieniu Skimborowicza również te, których
niestety nie udało się zidentyfikować, lub zostały one wywiezione do Krzeszowic
i z tego powodu nie znalazły się w depozycie prezydenta Mościckiego95.

92

Zob. F. R

93

Zob. E. C

, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 108.
, Zbiory polskie, t. 2, s. 460.

94 Zob. H. S
, Willanów. Album: zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez H. Skimborowicza i W. Gersona, Warszawa 1877.
95 Ibidem, s. 106: nr 3: Jacobii Lwovii Omelie 1396 fol. Z rękopismów polskich najdawniejszy; nr 6: Opus
de origine quorundarum rerum – rodzaj encyklopedyi humanitarnej z XV wieku; nr 9: Postilla z XIV wieku
zaczynająca się od słów «Via vitae» różnemi charakterami pisana z 1395 r. Jest tu o męczeństwie ś. Wojciecha; możeby się znalazły i nowe lub ciekawe szczegóły do jego żywota, albo do kraju naszego?; nr 14
i 15: Cantionale et Psalterium z wieku XV na pergaminie ozdobnie pisane. Podobnych psałterzów jest kilka
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Zbiory były powiększane przez kolejne pokolenia właścicieli Wilanowa – Potockich, a od 1892 r. przez Branickich, którzy otrzymali majątek wilanowski na mocy
testamentu Aleksandry Potockiej (przekazała ona majątek swojemu siostrzeńcowi
Ksaweremu Branickiemu, żonatemu z Anną Potocką z Krzeszowic). Kolejny właściciel Wilanowa, Adam Branicki, z powodu trudnej sytuacji finansowej, zdecydował się w 1932 r. przekazać zbiory wilanowskie prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, który złożył je w Bibliotece Narodowej96. Biblioteka wilanowska znalazła
się w całości w ówczesnej siedzibie Biblioteki Narodowej, w budynku Szkoły
Głównej Handlowej, przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Jeszcze w latach dwudziestych XX w. liczba rękopisów wilanowskich szacowana była na ok. 100 woluminów. Do najcenniejszych zaliczano: iluminowane
Commentarii S. Scripturae z XV w., z tegoż stulecia rękopis zawierający kroniki polskie (czyli kodeks wilanowski), odpis Roczników Długosza (tom I, tzw.
Sierakowskiego), a przede wszystkim iluminowany modlitewnik królowej Bony
z przełomu XV i XVI w.97
O kolekcji rękopisów wilanowskich w zbiorach Biblioteki Narodowej informację czerpiemy ze spisu rękopisów sporządzonego w latach trzydziestych XX w.98
Według tego zestawienia w Bibliotece Narodowej znajdowało się 549 rękopisów,
w tym, jak udało się ustalić na podstawie lakonicznych opisów, 36 rękopisów
średniowiecznych. Co interesujące, w spisie tym nie wymieniono dwóch najważniejszych kodeksów z Biblioteki Wilanowskiej – przekazu Roczników Długosza
oraz kroniki Marcina Polaka, jak również modlitewników pergaminowych. Dwa
pierwsze kodeksy być może znajdowały się przed wojną w bibliotece Potockich
w Krzeszowicach i dlatego nie znalazły się w grupie rękopisów wilanowskich przekazanych w 1932 r. do zbiorów Biblioteki Narodowej, ale trafiły do niej już po
wojnie: w 1955 (kronika Marcina Polaka) i 1960 r. (Roczniki Długosza)99. Z grupy

w Bibliotece; nr 16: Homilie z XV wieku (in fol.); nr 18: Sermones de mortuis dat. p. venerabilem Martinum
de Stemberg, wiek XV.
96 W 1932 r. przekazano ok. 50 tys. woluminów książek, w tym 446 rękopisów w 449 woluminach, oraz
2204 teki sztychów – zob. P. B
-P
, Biblioteka Wilanowska, [w:] E
(red.), Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Narodowej pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Biblioteka Narodowa, Pałac Rzeczypospolitej, pl. Krasińskich
3/5, kwiecień-maj 2003, Warszawa 2003, s. 5–6.
97

Zob. E. C

98

Spis rękopisów Wilanowskich, s. 257–287.

, Zbiory polskie, t. 2, s. 460–461.

99 Zob. W. S
, Przewodnik po zbiorze rękopisów, s. 23–26; W spisie 295 rękopisów przewiezionych z Wilanowa do Krakowa w 1904 r. nie odnotowano tych kodeksów jako wywiezionych z Wilanowa
– zob. K. B
, Rękopisy wilanowskie Pod Baranami w Krakowie, „Przegląd Biblioteczny”, 5, 1931, 1,
s. 66–78. Interesujące jest również, że rękopis BJ 7759 II, znany w literaturze jako Formularz wilanowski,
zawierający dokumenty głównie krakowskiej kancelarii biskupiej i datowany na lata 1460–1475, również nie
znalazł się w zbiorach przedwojennej BN, lecz był przechowywany od lat trzydziestych XX w. w Bibliotece
Jagiellońskiej – zob. Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 7001–8000, cz. 2: Nr 7501–7800,
oprac. A. J
i in., Kraków 1966, s. 142–219.

159

Drugi okres warszawski

średniowiecznych modlitewników Biblioteka Narodowa zakupiła wiosną 1933 r. od
rodziny Branickich tylko trzy kodeksy, pozostałe pozostawały w Wilanowie, a po
wojnie znaczna ich część znalazła się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie100. Inne dane dotyczące depozytu wilanowskiego podał jednak Piotr Bańkowski: depozyt ten, liczący 697 rękopisów oraz 78 pudeł korespondencji wraz
z archiwum gospodarczym Zamoyskich z Podzamcza (600 pudeł), przechowywano
przed wojną w Dziale Starych Druków BN. Zbiór ten w 1938 r. oddano w depozyt
Centralnej Bibliotece Wojskowej101.
Biblioteka Wilanowska do 1932 r. była prywatną biblioteką rodową, dostępną
nielicznym badaczom za zgodą właścicieli. Być może ten fakt spowodował, że badania nad znajdującymi się w niej rękopisami średniowiecznymi skoncentrowane
były na najcenniejszych zabytkach, ze szkodą dla innych, o których praktycznie
niewiele wiadomo.
Owe badania dotyczyły zasadniczo dwóch kategorii rękopisów. Z jednej strony,
uwagę badaczy bardzo wcześnie przykuł kodeks zawierający kolekcję tekstów historiograficznych (tzw. kodeks wilanowski)102. Pierwszy informację o tym kodeksie
podał już na początku lat dwudziestych XIX w. bibliotekarz wilanowski Hipolit
Kownacki, przy okazji wydania tłumaczenia polskiego tekstu Kroniki wielkopolskiej. Była to jednak wyłącznie informacja, że podstawę wydania stanowił tekst
w starym rękopiśmie, bez żadnych szczegółów. Dodatkowo Kownacki zamieścił
wykaz różnic między rękopisem a jedynym znanym mu wydaniem drukowanym
kroniki opublikowanym przez Friedricha Wilhelma Sommersberga w 1730 r.103
W 1848 r. August Bielowski miał możliwość, dzięki zgodzie Augusta Potockiego, przebadania tego kodeksu. Podał później jego opis, przy okazji charakterystyki
Kroniki wielkopolskiej, dodając, że rękopism ten aczkolwiek późny, należy zawsze
do najciekawszych, z powodu swoich dodatków104.
Poza kodeksem wilanowskim inne średniowieczne rękopisy łacińskie budziły
znacznie mniejsze zainteresowanie. Jedną z nielicznych informacji odnalazłem
w sprawozdaniach z posiedzenia Komisji Językowej Akademii Umiejętności
100 Zob. Suplement do przewodnika, s. 288–301; Z. A
, Francuskie rękopisy iluminowane z Wilanowa w Bibljotece Narodowej, „Przegląd Biblioteczny”, 7, 1933, 2–3, s. 57–76. Rękopisy te zaginęły w latach pięćdziesiątych XX w.
101

Zob. P. B

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 105, przyp. 1.

102 Obecnie BN 8052 III – o rękopisie zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, s. 129 (tamże literatura); J. S
, Between the Middle Ages and the Renaissance. The Wilanów Manuscript Reconsidered,
„Medievalia Philosophica Polonorum”, 34, 2001, s. 199–206.
103 Boguphali II episcopi Poznaniensis Chronicon Poloniae cum continuatione Paskonis custodis Poznaniensis, wyd. F. W. S
, [w:] Silesiacarum rerum scriptores, t. 2, Leipzig 1730, s. 18–78; zob. Kronika Lechitów i Polaków napisana przez Godzisława Baszko, kustosza poznańskiego w drugiey połowie wieku
XIII, z dawnego rękopismu Biblioteki Willanowskiey przetłomaczona, Warszawa 1822. Innym rękopisem Biblioteki Wilanowskiej, o którym pisał Kownacki, był szesnastowieczny kodeks zawierający statuty mazowieckie – zob. H. K
, O statucie Mazowieckim, „Pamiętnik Warszawski”, 5, 1819, 13, s. 366–372.
104

Zob. A. B

, Wstęp krytyczny, s. 170–171.
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w Krakowie z 1874 r. Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia tego roku przedstawiono niewielką rozprawkę Franciszka Kluczyckiego, poświęconą średniowiecznemu
tłumaczeniu na język polski listu przypisywanego Bernardowi z Clairvaux, O rządzeniu czeladnem (De cura rei familiaris) (sygn. W 704 – 4o)105.W opisie rękopisu podano jako proweniencję klasztor kanoników regularnych na Kazimierzu
w Krakowie, lecz nie poinformowano, że kodeks ten znajdował się w Bibliotece
Wilanowskiej. Co interesujące, w 1915 r. kodeks, w którym znajdował się ów list,
uchodził za nieznany106. Nota bene Franciszek Ksawery Kluczycki (1821–1904)
był w latach 1866–1872 bibliotekarzem w Bibliotece Wilanowskiej, później zaś
przeniósł się do Krzeszowic, gdzie przez kolejne 30 lat opiekował się tamtejszym
księgozbiorem107. Artykuł ukazał się w czasie, gdy doszło do przenosin części księgozbioru wilanowskiego do Krzeszowic, zatem być może z tego względu autor nie
podawał informacji o miejscu przechowywania rękopisu.
Elementem charakterystycznym księgozbioru wilanowskiego jest zbiór iluminowanych rękopisów francuskich, zwłaszcza modlitewników i godzinek (livres
d’heures), zakupionych przez Stanisława Kostkę Potockiego108. Zainteresowanie
badawcze wzbudziła zwłaszcza kolekcja tych rękopisów prezentowana w 1911 r.
przez Ksawerego Branickiego w zamku Montrésor. Na początku lat trzydziestych
XX w. zajęła się nimi Zofia Ameisenowa, która poświęciła im odrębną publikację109. Wymieniła ona w sumie 11 z 13 rękopisów iluminowanych, które przedłożono jej do oszacowania. Trzy z tych kodeksów zakupiła Biblioteka Narodowa za
sumę 30 tys. zł. Szczęśliwie zachowały się do naszych czasów110. Zainteresowanie
wzbudzał przede wszystkim modlitewnik królowej Bony, nabyty przez Stanisława
Kostkę Potockiego w Paryżu. Obecnie znajduje się on w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie111.
105 Zob. F. K
, Epistola S. Bernarda o chowaniu czeladzi, „Rozprawy i Sprawozdania Akademii
Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 1, 1874, s. XXXVII–XLVIII.
106 Zob. J. Ł , Źródła do historyi języka polskiego, [w:] Język polski i jego historya z uwzględnieniem
innych języków na ziemiach polskich (Encyklopedya Polska, t. 2, dz. 3 (cz. 1)), Warszawa i in. 1915, s. 22.
Zob. także Piśmiennictwo staropolskie. Hasła ogólne i anonimowe (Bibliografia literatury polskiej „Nowy
Korbut”, 1), Warszawa 1963, s. 225–226 (gdzie informacja, że rękopis kopii pochodził być może z księgozbioru kanoników regularnych na Kazimierzu w Krakowie).
107 Zob. G. S
, Kluczycki Franciszek Ksawery, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników
książki polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 417; A. B
, Kluczycki Franciszek Ksawery, [w:]
Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław i in. 1967, s. 19–20; J. R
, Biblioteka Wilanowska.
108

Zob. A. K

109

Z. A

-G

, Bibljoteka Narodowa, s. 25.

110

Kodeksy BN 8003 I, 8004 II i 8005 II.

, Francuskie rękopisy iluminowane, s. 57–76.

111 H. S
, Willanów, s. 109; S. T
, Modlitewnik Królowej Bony w Wilanowie, „Prace
Komisji Historji Sztuki”, 5, 1930/1934, s. 30–44; Godzinki królowej Bony znajdowały się w zbiorach wilanowskich do 1933 r., a następnie zostały przekazane do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie obecnie są
przechowywane – zob. J. F (red.), Europa Jagellonica 1386–1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za
panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie, Warszawa 2012, nr 1,70, s. 100; U. B
, Królewskie
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3.4. Stan opracowania zbioru rękopisów Biblioteki Narodowej
do 1939 r.
Z pewnością okres, kiedy zbiory znajdowały się w BN, nie sprzyjał ani opracowywaniu rękopisów (inwentarze, katalogi), ani prowadzeniu szczegółowych badań.
Piotr Bańkowski pisał, że właściwie, cały okres przedwojenny stał pod znakiem organizacji i reorganizacji112. Na trudności w opracowaniu rękopisów wskazywał Edward
Kuntze, który pisał: fatalne warunki lokalowe utrudniały niezmiernie uporządkowanie zbiorów, jak np. w dziale rękopisów starszych, gdzie trzeba było kilkakrotnie przestawiać zbiory z powodów pożarów, zalania wodą i wystąpienia grzyba113.
Przenosiny zbiorów rękopisów z Biblioteki Uniwersyteckiej do Biblioteki Narodowej (trzy partie odpowiednio w 1930, 1931 i 1936 r.), konieczność przyjęcia partii
rękopisów (ostatnia w 1934 r.) przekazanych bezpośrednio do BN z Leningradu (ok.
1760 jednostek), wreszcie przenosiny zbiorów z Krakowskiego Przedmieścia (BUW)
na ul. Rakowiecką i z powrotem, do Pałacu Potockich na Krakowskie Przedmieście
(od 1935 r.), wymagały bez wątpienia ogromnych zdolności organizacyjnych, ale też
w dużym stopniu utrudniły korzystanie ze zbiorów. Ponadto inną przyczyną słabego opracowania były niedobory kadrowe. Trzeba pamiętać, że zaledwie dwie, a od
1938 r. – trzy osoby pracujące w Dziale Rękopisów Starszych zajmowały się jednym
z największych księgozbiorów tego typu w międzywojennej Polsce – księgozbiorem
całkowicie nieuporządkowanym, w którym orientację ułatwiał jedynie inwentarz
sporządzony na potrzeby rewindykacji. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na
opracowanie zbiorów, była niepewność co do losów części zbioru, zwłaszcza rękopisów starszych (powstałych przed 1800 r.). Przez kilka lat toczył się spór między
dwiema instytucjami: Biblioteką Narodową i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie
o przynależność rękopisów rewindykowanych, które pochodziły z Biblioteki Publicznej. W początkach lat trzydziestych, kiedy przewożono rękopisy do siedziby Biblioteki Narodowej, władze Biblioteki Uniwersyteckiej zatrzymały 1623 rękopisy w 1773
woluminach, 5 zeszytów z dokumentami i 1143 dokumenty, twierdząc, że grupa tych
rękopisów stanowiła część zbiorów Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim do czasów konfiskaty w 1832 r. Dysponent zbiorów, czyli Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, powołał komisję złożoną z przedstawicieli
obu instytucji (m.in. Stefan Demby z BN, Stefan Rygiel z BUW), która miała zająć się
ustaleniem proweniencji. W 1934 r. komisja, wobec rozbieżności stanowisk i braku
konstruktywnego rozwiązania, zdecydowała o przekazaniu sprawy do decyzji ministerstwa. Ta „walka o rękopisy” trwała ostatecznie do 1936 r., kiedy to na mocy decymodlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku) (TN KUL. Źródła i Monografie, 177), Lublin 1999, s. 126–128 (tamże starsza literatura).
112

Zob. P. B

113

E. K. [E. K

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 103.
], Biblioteka Narodowa, s. 220.
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zji ministra (nieogłoszonej oficjalnie w Dzienniku Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego) oddano te zbiory Bibliotece Narodowej114. Nieustalony
pozostawał również status zbioru rękopisów pochodzących z księgozbioru Czartoryskich w Puławach, do którego roszczenia wysuwała Biblioteka XX. Czartoryskich
w Krakowie. Co więcej, kolejne transporty rękopisów z Rosji traktowane były jako
swego rodzaju depozyt. Część rękopisów, zwłaszcza o charakterze archiwalnym,
przekazywano innym instytucjom państwowym, np. Archiwum Skarbowemu lub Archiwum Głównemu Akt Dawnych115.
W konsekwencji zasób rękopiśmienny pozostawał w znacznej mierze nieznany.
W 1937 r. Edward Kuntze podkreślał, że trudno już teraz mówić o wartości naukowej odzyskanych rękopisów i druków przed ich skatalogowaniem116. W Dziale
Rękopisów Starszych BN117 posługiwano się w dalszym ciągu sześciotomowym inwentarzem rękopisów rewindykowanych z Rosyjskiej Biblioteki Publicznej w Leningradzie, sporządzonym przez członków Delegacji Polskiej w latach 1923–1934,
uzupełnionym tomem siódmym, zawierającym wykaz rękopisów rewindykowanych z innych bibliotek rosyjskich oraz spis nabytków. Wykaz ten z założenia miał
charakter tymczasowy. Wykorzystywano również odpis katalogu CBP oraz opracowania drukowane (katalog Korzeniowskiego oraz Sigla codicum)118.
Pewną orientację w zbiorze najcenniejszych zabytków daje nam katalog wydany
w 1933 r. z okazji wystawy zbiorów historycznych, zorganizowanej dla uświetnienia Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Warszawie. Katalog został zaopatrzony w polsko-francuski tekst, zawierający, obok krótkiego wprowadzenia na temat historii i zwięzłej charakterystyki zbiorów, również lakoniczne opisy
713 obiektów, w tym kilkudziesięciu rękopisów średniowiecznych, pochodzących
zarówno z kolekcji rewindykatów, jak i z Biblioteki Wilanowskiej119. Kodeksy te
zostały umieszczone w grupie zabytków historiograficznych, rękopisów iluminowanych (opisy przygotowała Stanisława Sawicka), zabytków języka polskiego, pojedyncze rękopisy zamieszczono w innych grupach tematycznych (np. ukazujących
stosunki Polski z innymi krajami).
114 Zob. P. B
, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 109; H. K
, Straty
w zbiorze rękopisów, s. 24–25. W sprawozdaniu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie za lata 1935/36
odnotowano, że przekazano BN 1777 rękopisów – zob. H. H -K
, Działalność polskich bibliotek
uniwersyteckich, „Przegląd Biblioteczny”, 11, 1937, 1–2, s. 125–126.
115

Zob. P. B

116

Zob. E. K

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 110.
, Zwrot polskich zbiorów, s. 33.

117 W myśl statutu Biblioteki Narodowej z 1938 r. istniał wyłącznie Dział Rękopisów, bez dalszego rozróżnienia – zob. Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 stycznia
1938, [w:] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 21, 1938, nr 2
(10 marca), poz. 28.
118 Zob. P. B
polskich zbiorów, s. 33.
119

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 112–113; E. K

Katalog wystawy zbiorów historycznych Bibljoteki Narodowej w Warszawie, Warszawa 1933.

, Zwrot
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W 1935 r. przystąpiono do inwentaryzowania rękopisów starszych, zajmowali się
tym dwaj (a od 1938 r. trzej) pracownicy działu120. Skoncentrowano się na tych grupach
rękopisów, które cieszyły się zainteresowaniem badaczy – były to przede wszystkim
rękopisy z działu IV i XVII (Historia i Polygraphia), zaś od 1938 r. rękopisy teologiczne (dział I)121. Jak stwierdził Piotr Bańkowski, do początku kwietnia 1939 r. zinwentaryzowano 700 rękopisów oraz 468 dokumentów pergaminowych i papierowych122.
Oprócz prac bibliotekarzy istotną rolę odgrywały badania osób z zewnątrz. Już
w maju 1925 r. zaczęto udostępniać przywiezione z Leningradu rękopisy czytelnikom, choć otwarcie czytelni rękopisów nastąpiło dopiero w październiku tego
roku123. W kolejnych latach możliwy był dostęp do rękopisów średniowiecznych,
choć zasadniczo czytelnicy korzystali z rękopisów nowszych124. Wyjątek stanowiły
wypożyczenia do innych bibliotek w kraju. Rękopisy średniowieczne wypożyczane
były rzadko, np. do Krakowa wysłano, skądinąd najlepiej poznane, rękopisy zawierające źródła historiograficzne. Badał je Władysław Semkowicz125.
Bardzo wcześnie, gdy pierwsze partie rękopisów dopiero co zostały złożone
w Bibliotece Uniwersyteckiej, korzystał z kodeksów średniowiecznych czeski
polonista Bohumil Vydra (1889–1952), pracujący od 1922 do 1930 r. jako lektor
języka czeskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Vydra – wielki przyjaciel Polaków – wykorzystywał swój czas wolny, poszukując zbiorów kazań autorów czeskich w celu zbadania wzajemnych wpływów kulturalnych, zwłaszcza w późnym
średniowieczu126. Efektem kwerendy, siłą rzeczy obejmującej tylko część zbioru
rewindykatów, było ważne studium poświęcone polsko-czeskiej literaturze kaznodziejskiej, opublikowane w języku czeskim w 1928 r.127 Vydra wymienił kilkadziesiąt rękopisów łacińskich zawierających teksty autorów czeskich (m.in. Konrada
Waldhausera, Jana Stekny, Jana Sylwana), ale również autorów polskich (np. Miko120 Zob. P. B
, Dzieje Biblioteki Narodowej w latach 1936–1947 (Archiwum PAN III-217/165).
W zawartym tam na k. 15r–18r sprawozdaniu, złożonym 20 lutego 1939 r., Bańkowski postulował podjęcie
prac katalogowych nad grupą rewindykatów w kolejnym roku (1939–1940).
121

Zob. P. B

122

Zob. ibidem, s. 114.

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 114–115.

123

Zob. H. K

, Straty w zbiorze rękopisów, s. 23.

124 Zob. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1. R. 1937–1938, Warszawa 1938, s. 78–79, gdzie w roku sprawozdawczym odnotowano 155 wizyt czytelników w Dziale Rękopisów
Starszych, skorzystali oni z 994 rękopisów, prowadząc badania nad historią Polski XV–XVIII w. Odnotowano
tylko jedną pracę badawczą z zakresu historii sztuki nad rękopisami iluminowanymi (zapewne wizyty Stanisławy Sawickiej). Dla porównania w tym samym czasie w Dziale Rękopisów Nowszych udostępniono 2685
rękopisów w trakcie 1025 odwiedzin.
125 Dziękuję bardzo Panu dr. Janowi Kozłowskiemu za udostępnienie wypisów dotyczących korespondencji związanej z wypożyczeniami rękopisów i druków przez Bibliotekę Narodową z lat 1932–1938.
126 A. S
, Bogumił Vydra, „Przegląd Zachodni”, 8, 1952, 3 (9–12), s. 342–343; K. K
, Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka, Warszawa 2003, s. 18, 21.

-P

-

127 B. V
, Polská středověká literatura kazatelská a její vztahy ke kazatelské literatuře české, „Mémoires de la Société Royale des Sciences de Bohême. Classe de Lettres”, 1927 (Prague 1928), s. 1–149.
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łaja Wigandi, Mateusza z Krakowa). Zasadniczo Vydra nie opisywał całych rękopisów, koncentrując się na identyfikacji poszukiwanych tekstów. Co ważne, wymieniając konkretne zbiory kazań, podawał także petersburskie sygnatury rękopisów,
w niektórych wypadkach dodając informacje o glosach polskich czy proweniencji.
W metryczkach kodeksów średniowiecznych ocalałych z pożogi wojennej i przechowywanych obecnie w Bibliotece Narodowej odnaleźć można przedwojenne wpisy
przede wszystkim dwóch osób: Ksawerego Świerkowskiego oraz Marii Hornowskiej.
Ksawery Świerkowski (1897–1979) przed wojną pracował w kilku bibliotekach,
lecz w żadnej nie zajmował się zawodowo rękopisami. Wpisy w metryczkach można tłumaczyć tym, że od 1938 r. Świerkowski był kierownikiem Oddziału Bibliografii Retrospektywnej i Specjalnej w Bibliotece Narodowej128. Nie mamy żadnego
śladu świadczącego o wykorzystaniu wiedzy wynikającej z analizy rękopisów. Sam
dorobek Świerkowskiego, skądinąd bogaty i różnorodny, nie świadczy o specjalizowaniu się w rękopisach – kodykologii poświęcony był tylko jeden artykuł przeglądowy z 1950 r.129
Maria Hornowska (1875–1944), bibliotekarka i działaczka oświatowa, zasługuje na
szczególną uwagę, gdyż jej właśnie zawdzięczamy większość informacji o łacińskich
rękopisach średniowiecznych w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej130.
Hornowska po studiach humanistycznych (filozofia) w Krakowie, Heidelbergu, Paryżu i Londynie pracowała w oddziale warszawskim Komisji do Badania Dziejów
Wychowania i Szkolnictwa w Polsce (1925–1926), a później w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie (1930–1939). Naukowo zajmowała się m.in. historią
szkół i szkolnictwa w Polsce – badała zbiory rękopiśmienne warszawskich bibliotek
prywatnych (Biblioteka Ordynacji Krasińskich, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej)131.
W 1939 r. znalazła się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej i w złym stanie zdrowia.
Zmarła po powstaniu w Warszawie 27 października 1944 r.
Od 1923 r. Hornowska prowadziła prace nad historią bibliotek średniowiecznych w Polsce. Korzystała z rękopisów zarówno w Bibliotece Uniwersyteckiej, jak
i w Bibliotece Narodowej, pracując z przerwami do końca sierpnia 1939 r. – ostat128 Świerkowski pracował m.in. w BUW, Bibliotece Ordynacji Krasińskich, Bibliotece Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, Bibliotece przy Departamencie Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych – zob.
A. K
, Świerkowski Ksawery Antoni, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników książki polskiej,
Warszawa-Łódź 1972, s. 214–215.
129 K. Ś
, Co wiemy o rękopisach w bibliotekach polskich, „Pamiętnik Literacki”, 41, 1950, 1,
s. 3–8. Zob. również artykuły Marianny Mlekickiej, Andrzeja Kłossowskiego, Aleksandry Niemczykowej,
Andrzeja Skrzypczaka i Macieja Dąbrowskiego zamieszczone w tomie poświęconym K. Świerkowskiemu –
„Roczniki Biblioteczne”, 24, 1980, z. 1, s. 1–157.
130 H. Z
-J
, Hornowska Maria, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław i in.
1960–1961, s. 628–629; E
, Hornowska Maria, [w:] I. T
(red.), Słownik pracowników książki
polskiej, Warszawa-Łódź 1972, s. 340–341.
131 Hornowska wydała drukiem pracę pt. Rękopisy bibljoteki Ord. Krasińskich dotyczące dziejów szkolnictwa polskiego, Warszawa 1930; przygotowała również i złożyła do druku książkę: Materiały do dziejów
szkolnictwa w Bibliotece ordynacji Zamojskich, ale rękopis spłonął w 1944 r.
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ni chronologicznie opis rękopisu sporządziła 31 sierpnia tego roku. Zajmowała się
wyłącznie grupą rękopisów rewindykowanych, pomijała np. rękopisy zakupione (jak
Psałterz floriański) lub znajdujące się w depozycie (Biblioteka Wilanowska). Część
rękopisów przeglądała dwukrotnie: najpierw w latach dwudziestych, później powracała do nich w drugiej połowie lat trzydziestych. Przygotowując materiały do książki,
sporządzała notatki zawierające opisy rękopisów. Kopie zarówno części (niewielkiej)
swoich notatek, jak i sam projekt pracy przesłała do Krakowa swojej siostrzenicy
Halinie Zdzitowieckiej-Jasieńskiej132. Przez lata sądzono, że właściwe notatki Hornowskiej przepadły w 1944 r., ocalała zaś tylko część notatek przesłana do Krakowa.
Właśnie te materiały zostały wykorzystane do pośmiertnego wydania książki, przygotowanego przez Halinę Zdzitowiecką-Jasieńską, pt. Zbiory rękopiśmienne w Polsce
średniowiecznej (Warszawa 1947). Przypadkowo, w latach osiemdziesiątych XX w.,
w archiwum Biblioteki Narodowej odnalazły się notatki sporządzone przez Marię
Hornowską w latach 1926–1939, stanowiące właśnie ową zaginioną część133. Nie są
znane powojenne losy tych materiałów. Po ich odnalezieniu korzystali z nich badacze
zajmujący się księgozbiorami średniowiecznymi, zwłaszcza benedyktyńskimi, jak
Wojciech Mrozowicz, Marek Derwich czy Krzysztof Bracha134.
W materiałach Hornowskiej opisanych zostało blisko 700 rękopisów średniowiecznych, pochodzących z 12 księgozbiorów kościelnych (np. Wiślica – 20 rękopisów, Beszowa – 17) i zakonnych (benedyktyni: Święty Krzyż – 168, Sieciechów
– 56, cystersi: Koprzywnica – 99, Ląd – 24, Paradyż – 6, Sulejów – 3; kanonicy
regularni laterańscy: Mstów – 7; bożogrobcy: Miechów – 122). Znaczna część opisów (ok. 180) dotyczy kodeksów bez ustalonego pochodzenia.
Notatki ułożone zostały w trzech teczkach, liczących po 300 kart. Mają one
postać luźnych karteczek małego formatu (niekiedy były to małe kartki wyrwane
z kalendarzyka ściennego o wymiarach 10 × 7 cm), zapisanych drobnym, często
niewyraźnym pismem lub, w zdecydowanej mniejszości, zapisanych na maszynie
do pisania. Fiszki te mają charakter wstępnego opisu rękopisu, w kilkudziesięciu
wypadkach Hornowska sporządzała drugi, dokładniejszy opis. Każda notatka zawiera sygnaturę rękopisu, tytuł ogólny, datę powstania kodeksu, liczbę kart, inci132 Obecnie materiały te, wraz z maszynopisami pracy Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej,
znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. BJ Przyb. 118/69–123/69.
133 M. H
, Materiały źródłowe do książki o bibliotekach średniowiecznych w Polsce, t. 1–3, Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. 10427 IV t. 1–3.
134 M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża; W. M
, Książka i biblioteka benedyktyńska
w społeczeństwie Polski średniowiecznej i nowożytnej. Przykład Małopolski, [w:] M. D
, A. P
-L
(red.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie w dniach 8–11 maja 1996 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Opole-Wrocław 1996, s. 223–232;
K. B
, Maciej z Pełczyna (z Pyzdr) – opat łysogórski, bibliotekarz, kopista, miłośnik historii z XV w.
i jego kodeks z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, [w:] M. D
, K. B
(red.), Z dziejów opactwa
świętokrzyskiego. Materiały z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r. (Łysogórskie Opactwo Benedyktynów, 2), Kielce 2007, s. 29–50.
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pity tekstów z zaznaczeniem numeru karty początkowej, opis oprawy, sygnatury
dawne i notki proweniencyjne oraz odnośnik do katalogu i/lub literatury. Opisy
rękopisów zostały zgromadzone przez bibliotekarzy w dwóch teczkach; w trzeciej teczce znajdują się wypisy z rękopiśmiennych katalogów bibliotecznych
z XVIII w. oraz spisów sporządzonych przez S. B. Lindego w czasie transportu
książek do Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim z lat 1818–
1820. Dodatkowo Hornowska przygotowała wypisy z pojedynczych rękopisów,
np. z odkrytego przez nią fragmentu Rocznika świętokrzyskiego.
Trudno pisać o wartości źródłowej tych materiałów, w sytuacji gdy w wielu wypadkach mamy do czynienia z jedynym opisem kodeksu sporządzonym z autopsji. Co
więcej, równie bezcenne są wypisy Hornowskiej z katalogów bibliotecznych i dziewiętnastowiecznych spisów książek, także zniszczonych w czasie ostatniej wojny.
Opisy miały charakter roboczy. Maria Hornowska sporządzała opis jednego rękopisu w ciągu jednego, maksymalnie dwóch–trzech dni. Po otrzymaniu rękopisu
w czytelni (w kilku wypadkach zanotowała, że otrzymała zły rękopis wskutek błędu
pracownika biblioteki) Hornowska opisywała wygląd zewnętrzny oraz treść kodeksu. Tak naprawdę były to impresje, gdyż zarówno nie dysponowała odpowiednimi
pomocami (np. incipitariami, katalogami znaków wodnych itd.), jak i, co zrozumiałe wobec mnogości zabytków, nie poświęcała poszczególnym rękopisom zbyt wiele
czasu. Przy odnotowaniu treści podawała z rękopisu wyłącznie incipit i eksplicit
(niekiedy wraz z kolofonem), a w wypadkach, gdy nie mogła odczytać pisma –
starała się odwzorować zapis, łącznie z abrewiacjami. Notatki te – opisy rękopisów
oraz wypisy źródłowe – nie były przez autorkę przeznaczone do druku, lecz miały
stanowić materiał do późniejszego opracowania. Konstatacja ta nie zmienia jednak
faktu, że te robocze materiały są podstawowym źródłem wiedzy o łacińskich rękopisach średniowiecznych w przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej.
Średniowiecznymi rękopisami iluminowanymi ze zbioru rewindykatów zajmowała się w dwudziestoleciu międzywojennym historyczka sztuki zatrudniona w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Sawicka (1895–1982)135. Swoimi badaniami objęła ona kodeksy z kilku bibliotek, m.in. z Biblioteki Ordynacji
Zamojskiej w Warszawie, biblioteki kapitulnej w Gnieźnie, seminaryjnej w Płocku
oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Z tej ostatniej uwzględniła pięć rękopisów
średniowiecznych. Efektem pracy Sawickiej były opisy rękopisów opublikowane
w 1938 r., charakteryzujące się wysokim poziomem opracowania naukowego136.
135 Zob. T. S
, Sawicka Stanisława Maria, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 35, Warszawa-Kraków 1994, s. 300–302; B. M
, Stanisława Sawicka jako badaczka malarstwa książkowego,
„Rocznik Biblioteki Narodowej”, 35, 2003, s. 147–150.
136 S. S
, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Nationale de Varsovie, du Château Royal et des bibliothèques: des Zamoyski à Varsovie, du Séminaire de Płock et du Chapitre de Gniezno
(Bulletin de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures, 19 année), Paris 1938 – częściowe
tłumaczenie polskie artykułu dokonane przez M. Józefaciuk – zob. S. S
, Cenne rękopisy iluminowane
w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 35, 2003, s. 107–146.
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Informacje o pojedynczych kodeksach można znaleźć w różnego typu opracowaniach i wydawnictwach źródłowych z zakresu historiografii, historii Kościoła i filozofii. Jest to jednak poszukiwanie igły w stogu siana, dodatkowo utrudnione przez
różne sposoby cytowania sygnatur i miejsca przechowywania rękopisów rewindykowanych; pisano bowiem o rękopisach BUW i BN, podawano wprawdzie sygnatury petersburskie, ale z poszczególnymi elementami w różnej kolejności (zdarzał
się nawet tak nieczytelny zapis jak LOI32 zamiast Lat.O.ch.I.32)137.

3.5. Stan na 1939 r.
W przededniu wojny zbiór rękopisów Biblioteki Narodowej znajdował się zasadniczo w Pałacu Potockich na Krakowskim Przedmieściu. Kilkadziesiąt kodeksów
przechowywano w szafie ogniotrwałej znajdującej się w gabinecie dyrektora Biblioteki w gmachu głównym BN przy ul. Rakowieckiej 6138.
Nie jest znana dokładna liczba rękopisów przechowywanych przed wojną
w BN. Jak przyznawali przedwojenni pracownicy Działu Rękopisów, istotną
trudność w ustaleniu zasobu rękopiśmiennego (a w konsekwencji w sporządzeniu
kompletnego inwentarza) sprawiały przenosiny zbiorów, niebezpieczeństwo wydzielenia części zbiorów starszych i oddania Bibliotece Uniwersyteckiej, jak też
brak wyraźnie ustalonej cezury między rękopisami „starszymi” i „nowszymi”139.
Podawane są różne dane liczbowe. Na rozbieżność w liczbie rękopisów nowszych
zwrócił uwagę Edward Kuntze. W recenzji Sprawozdania Biblioteki Narodowej
z lat 1937–1938 stwierdził, że w projekcie sprawozdania za 1936 r. autorstwa
Mariana Łodyńskiego podana została liczba 5123 rękopiśmiennych jednostek katalogowych, zaś już dwa lata później w oficjalnym sprawozdaniu: 9043 tomów.
Kuntze ironicznie dodał, że to wskazywałoby na nie spotykaną normalnie ilość
wielotomowych jednostek katalogowych140. Różnice te wynikały przede wszystkim ze stanu opracowania zbiorów oraz różnego sposobu obliczania zbiorów (woluminy, jednostki biblioteczne itp.).
137 Np. J. O
, Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, [w:] S. W
(red.), Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, Poznań 1929, s. 167–190 (rękopisy: Lat.Q.v.I.32, Lat.Q.v.I.168); K. K
,
Bernardyni polscy, t. 1: 1453–1572, Lwów 1933, s. 293 (rękopis Lat.O.ch.I.90 – tzw. zbiór Pawła z Wągrowca
z 1 poł. XVI w.); I
, Franciszkanie polscy, t. 1: 1237–1517, Kraków 1937, s. 181 (rękopis Lat.Q.ch.I.292),
s. 182 (rękopis Lat.Q.ch.I.1322), s. 184 (rękopis Lat.O.ch.I.13); M
C
, Rationale operum
divinorum (Theodicea), wyd. V. R
, „Archiwum Komisji do Badania Historii Filozofii w Polsce”,
3, 1930 (rękopis Lat.Q.v.I.79).
138 Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.10, s. 596–598: Rękopisy Biblioteki Narodowej przechowywane w kasie
ogniotrwałej na ul. Rakowieckiej [ok. 1939 r.].
139

Zob. P. B

, Rękopisy rewindykowane na podstawie traktatu, s. 108.

140 Zob. E. K. [E. K
] [rec.], Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego w Warszawie
1. R. 1936–1938, „Przegląd Biblioteczny”, 12, 1938, 2, s. 120.
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Tabela 2. Liczba rękopisów w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej
Sigla
codicum
(tylko
rewindykaty)

Ogółem

13 234 rps.

Kuntze
(1937) tylko
rewindykaty
13 405 rps.
(14 143 wol.)

13 405 rps.
(14 143 wol.)
426 rps.
(431 wol.)
12 979 rps.
(13 712 wol.)

Pergaminowe
Papierowe
146 pozycji
i luźnych dok.
z Collectio
autographorum,
6 fasc. z dok.
i 34 dok.
z biblioteki
dominikanów
lubelskich

Inne

Bańkowski
(1937) tylko
rewindykaty

6 fasc. z dok.,
34 luźne dok.,
146 jedn. (w 276
wol. z Collectio
autographorum),
100 luźnych dok.

KaweckaBańkowski Bańkowski
-Gryczowa
(1948),
(1955),
(1970),
s. 105
s. 9
s. 184141
52 850
13 555 rps.
ok. 14 500 (w tym
(14 419
wol. i fasc. 13 616 rps.
wol.)
starszych)
426 rps.

kilkaset
dok. różnej
proweniencji

141

Według ostatniego przed wojną urzędowego sprawozdania Biblioteki Narodowej (1937/1938) zbiory rękopiśmienne liczyły 17 855 sygnatur, bez rękopisów
teatralnych i muzycznych142. Wyróżnione zostały cztery grupy księgozbiorów,
z których trzy, przed wcieleniem do BN, stanowiły odrębne działy innych bibliotek. Grupa pierwsza to rękopisy rewindykowane z Rosji w latach 1923–1934
(tzw. rewindykaty). Grupa ta liczyła 13 257 kodeksów, co stanowiło ponad 91%
całego zasobu rękopisów starszych BN. Piotr Bańkowski podał liczbę 426 kodeksów pergaminowych w 431 woluminach (z okresu od XI do XVI w.). Z grupy tej wśród rękopisów pergaminowych znajdowało się kilkanaście kodeksów
z wieków XI–XII, kilkadziesiąt kodeksów z okresu XIII–XIV w. oraz nieustalona,
lecz określana jako najbogatsza i najliczniejsza grupa rękopisów pergaminowych
z XV i początków XVI w. Rękopisów papierowych z XV i pierwszej połowy
XVI w., według inwentarza działu, znajdowało się tam ok. 500. Według tych szacunków z grupy pierwszej – rewindykatów, w Bibliotece Narodowej znajdowało
się ok. 1000 kodeksów średniowiecznych143. Piotr Bańkowski podkreślił, że w ca141 Alodia Kawecka-Gryczowa podała stan zbiorów BN na 31 marca 1939 r. Oprócz rękopisów (z podziałem na starsze – 13 616 i nowsze – 9251) wymienione zostały stare druki (84 975), druki nowsze (302 626
i 47 000 druków ulotnych), periodyki (79 400), kartografia (10 349 oraz 900 atlasów), grafika (63 681 oraz
252 albumy), fotografia (17 244), rękopisy teatralne (12 894 oraz 1620 druków), rękopisy muzyczne (5064),
nuty (26 063 oraz 2263 wol.), centralne archiwum fotograficzne (4862 wałki oraz 42 płyty), Gabinet Filologiczny (12 612 wol.) oraz Gabinet Matematyczny (28 320 wol. oraz 106 rękopisów) – zob. A. K
-G , Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej, [w:] S. L
(red.), Walka o dobra kultury. Warszawa
1939–1945, t. 1, Warszawa 1970, s. 184, przyp. 2.
142

P. B

143 Zob. P. B

, Zasoby Działu Rękopisów.
, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 8; I

, Zasoby Działu Rękopisów, s. 5–6, 11.
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łej grupie rewindykatów najliczniej reprezentowane były kodeksy teologiczne,
religijno-moralne i prawnicze z XVIII w.144
Druga kolekcja rękopisów w przedwojennym zasobie BN to rękopisy „emigracyjne” (zbiory rapperswilskie i batignolskie), sprowadzone do Warszawy w latach
1927 i 1929. Wśród nich nie było kodeksów średniowiecznych.
Kolejną grupę stanowiły rękopisy wilanowskie. Była to część księgozbioru ofiarowanego państwu polskiemu w 1932 r., jako wieczysty depozyt, przez ówczesnego dziedzica Wilanowa – Adama hr. Branickiego. Zbiór ten liczył w momencie
przekazania 549 jednostek. O liczbie tej wiadomo na podstawie spisu rękopisów
wilanowskich przekazanych do Biblioteki Narodowej, sporządzonego w 1939 r.145
W wykazie tym wymieniono 36 rękopisów średniowiecznych. Do grupy tej należy
włączyć również trzy rękopisy iluminowane, pochodzenia francuskiego, kupione
przed wojną od Branickich za kwotę 30 tys. zł146.
Ostatnią grupę tworzyły rękopisy zakupione przez Bibliotekę Narodową lub otrzymane w darze. Całość tego zbioru liczyła w sumie ok. 2,8 tys. pozycji, w tym jednak
znakomitą większość stanowiły cymelia, spuścizny i archiwa różnych osób z XIX
i XX w. Wspomnieć trzeba o opublikowanych w połowie lat trzydziestych wykazach
nabytków rękopiśmiennych BN147. Wykazy te obejmują prawie wyłącznie rękopisy
z XVIII–XIX w., z rzadka tylko pojawiały się materiały aktowe, dotyczące różnych
majątków i rodzin, z epok wcześniejszych (od XVI w.). Nie jest znana dokładna liczba
rękopisów średniowiecznych z tej grupy, ale było to prawdopodobnie raptem kilka
woluminów. Do grupy tej należało kilka najcenniejszych zabytków rękopiśmiennych,
zakupionych przed wojną: Psałterz floriański (BN 8002 III), tzw. Karta Malinowskiego
z polskim tłumaczeniem Objawień św. Brygidy (BN 8007 IV) oraz tzw. kodeks
heilsberski (Piotra z Szamotuł) z piętnastowiecznym przekazem kroniki Galla Anonima (BN 8006 III)148.
Zasadniczo informacje dotyczą grupy rękopisów rewindykowanych, które z racji opracowania, choć niedoskonałego, dokonanego w Petersburgu, najłatwiej było
ująć w formę statystyk. Pod względem proweniencji nowożytnej ponad 11 tys. woluminów pochodziło z biblioteki Załuskich, zaś ponad 1000 z Biblioteki Publicznej
przy Uniwersytecie Warszawskim149. Pozostałe rękopisy, w liczbie 1405, pochodziły z innych księgozbiorów, w tym z TWPN i Puław. Pod względem treści: 4–5 tys.
rękopisów należało do działu teologicznego, 1,4–1,5 tys. – do działu historycznego,
1,2–1,3 tys. – do działu prawniczego, 1–1,1 tys. – do działu filozoficznego, pozo144

Zob. ibidem, s. 8.

145

Spis rękopisów Wilanowskich, s. 257–287.

146

P. B

, Zasoby Działu Rękopisów, s. 19.

147 [Biblioteka Narodowa w Warszawie], Rękopisy. Nabytki i dary, z. 1: Rpsy nr 1–252 [recte: 253], z. 2:
Rpsy nr 254–455, Warszawa 1934–1935.
148

Rękopisy te zachowały się, zob. opisy w: Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.

149

Zob. P. B

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 7.
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stałe pochodziły z innych działów (co dawałoby 5805–4505 rękopisów)150. W tego
typu zestawieniu warto pamiętać, że przypisanie rękopisu pod względem treści do
konkretnego działu często miało charakter umowny i zależało od decyzji bibliotekarzy. Co więcej, tego samego rodzaju rękopisy średniowieczne znajdowały się
w kilku różnych grupach (jak np. słowniki biblijne były w dziale teologicznym (I),
ale także w dziale Polygraphia (XVII) itp.). Pod względem językowym najliczniejsza była grupa rękopisów łacińskich – 7039 jednostek w 7262 woluminach,
następnie różnojęzyczne (1470 j. w 1504 wol.), niemieckie (1413 j. w 1542 wol.),
francuskie (1293 j. w 1416 wol.), polskie (1215 j. w 1253 wol.), włoskie (317 j.),
holenderskie (62 j.), hiszpańskie (54 j.), angielskie (38 j.), greckie (15 j.), czeskie
(7 j.), portugalskie (3 j.), szwedzkie (2 j.) i wschodnie (16 j.)151. W sumie pod względem kryterium językowego uwzględniono 12 944 rękopisy, przy czym rękopisy
łacińskie stanowiły ponad 54% całego zbioru.
Wiadomo, że przed wojną podjęto prace nad skontrum zbioru rękopisów, czego świadectwem są choćby adnotacje w egzemplarzu Sigla codicum znajdującym
się obecnie w księgozbiorze podręcznym Zakładu Rękopisów BN. Prace zostały
przerwane w 1939 r., a następnie dokończone w czasie okupacji przez ówczesnego pracownika działu Jerzego Zatheya, który ustalił stan posiadania w zakresie rewindykatów. Niestety, nie dysponujemy żadnymi danymi dotyczącymi wielkości
zbioru. Zathey zauważył tylko, że zapewne jeszcze przed rewindykacją dochodziło
do rozdzielania rękopisów na mniejsze jednostki i nadawania dwóch odrębnych sygnatur rozdzielonym częściom jednego kodeksu152. Z literatury również wiadomo,
że przed wojną w Bibliotece Narodowej przystąpiono do katalogowania, przede
wszystkim rękopisów „rewindykatów” z działów: polskiego, łacińskiego i różnojęzycznego. Niestety, jedynym ujęciem liczbowym pozostaje przedwojenna praca
Piotra Bańkowskiego oraz sprawozdanie BN za lata 1937–1938.
Na podstawie wyłącznie przytoczonych wyżej danych można byłoby szacować,
że zbiór łacińskich rękopisów średniowiecznych liczył przed wojną ok. 1050 jednostek, z czego 1000 (w tym 426 rękopisów pergaminowych) stanowiły rewindykaty,
36 kodeksy wilanowskie, było też kilka rękopisów zakupionych. Podkreślić należy,
że informacje te mają charakter szacunkowy i, jak postaram się przedstawić w części drugiej pracy, niestety mylny.

150

Zob. ibidem.

151 Zob. ibidem – przy czym w tym zestawieniu nie uwzględniono, co podkreślił w przypisie Bańkowski,
wszystkich rękopisów rewindykowanych, tylko te, które posiadały karty katalogowe.
152

Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 316.

4. Druga wojna światowa – zniszczenie zbiorów
Zbliżające się niebezpieczeństwo wojny spowodowało, że już w czerwcu 1939 r.
rozpoczęto starania o zabezpieczenie najcenniejszych zbiorów Biblioteki Narodowej
– rękopisów1. Uzyskano wówczas od władz wojskowych zgodę na wykorzystanie
jako schronu Fortu Sokolnickiego położonego w Parku Żeromskiego w warszawskiej
dzielnicy Żoliborz. Wywieziono tam 23 sierpnia część rękopisów z Pałacu Potockich,
m.in. niektóre średniowieczne kodeksy pergaminowe2. Kilkanaście dni wcześniej,
5 sierpnia 1939 r., wyjęto z szafy ogniotrwałej, znajdującej się w gabinecie dyrektora
BN (w budynku przy ul. Rakowieckiej), najcenniejsze rękopisy i włożono je do dwóch
skrzyń w celu przewiezienia i złożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie3. W pierwszej skrzyni (kufrze) znajdowało się dziewięć rękopisów: Psałterz
floriański (ks. wpływów 1582), Kazania świętokrzyskie (ks. wpływów 1583), teka
z rękopisami muzycznymi Fryderyka Chopina (bez sygnatury) oraz sześć rękopisów
łacińskich z grupy rewindykatów, w tym Modlitewnik Anastazji (Lat.Q.v.I.65), Rocznik świętokrzyski dawny (Lat.O.v.I.19) oraz Revelationes św. Brygidy (Lat.Q.v.I.123).
W drugiej skrzyni znajdowało się 14 kodeksów średniowiecznych, w tym cztery nabytki przedwojenne (m.in. kodeks heilsberski), siedem kodeksów łacińskich z grupy
rewindykatów (dwie księgi liturgiczne oraz modlitewniki), dwa modlitewniki holenderskie oraz jeden rękopis francuski (Roman de la Rose). Łącznie zatem przewieziono
22 rękopisy oraz jedną tekę z utworami Chopina, co stanowiło niemal połowę ko-

1 O losach wojennych rękopisów zob. J. M
, Prace w zasobie rękopisów Biblioteki Narodowej w latach
1939–1945 (ochrona, zabezpieczenie i działalność informacyjno-naukowa), „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny”,
135, „Prace Bibliotekoznawcze”, 5, Kraków 1990, s. 57–74.
2 Zob. M. H
, Biblioteka Narodowa w latach 1939–1945, [w:] 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1928–1978, Warszawa 1984, s. 85–92.
3 Zob. Odpis protokółu złożenia dwóch kufrów z rękopisami Bibl. Nar. na przechowanie do skarbca w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w dn. 5 VIII 1939, [w:] P. B
, Zasoby Działu Rękopisów
Biblioteki Narodowej w r. 1939, jego straty w czasie wojny i problem odszkodowania, Warszawa, Biblioteka
Narodowa, rękopis sygn. akc. 3867 (autograf); Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. akc. 3908,
k. 26r–26v (maszynopis).
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deksów przechowywanych w sierpniu 1939 r. w szafie ogniotrwałej4. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że w wypadku modlitewników kryterium decydującym o zapakowaniu
do skrzyni była nie tylko wartość pod względem ikonografii, lecz fakt, że wszystkie
były małego formatu, zatem więcej ich można było pomieścić. Losy tych kodeksów
są dobrze znane – 6 września, wraz ze skarbcem Banku Gospodarstwa Krajowego,
skrzynie zostały wywiezione przez Rumunię do Francji i następnie do Kanady5. Ostatecznie powróciły do Polski w 1959 r. Pozostałe rękopisy (ponad połowa zbioru),
znajdujące się na pierwszym piętrze Pałacu Potockich, pakowano w paczki i znoszono do piwnic.
We wrześniu 1939 r. zbiory biblioteczne poniosły dotkliwe straty wskutek bombardowania Warszawy. Spłonęły m.in. rękopisy rapperswilskie przechowywane
w Centralnej Bibliotece Wojskowej, mieszczącej się w budynku Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Alejach Ujazdowskich, zbiory Biblioteki Przezdzieckich,
częściowo zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej oraz liczne księgozbiory prywatne (profesorów UW) i antykwaryczne6. W wypadku rękopisów starszych BN, znajdujących się w Pałacu Potockich, wcześniejsze zabiegi bibliotekarzy zmierzające
do ochrony zbiorów odniosły skutek, gdyż kiedy w budynek uderzyły dwa granaty,
nie spowodowało to większych strat7.
Po zajęciu Warszawy początkowo władze niemieckie nie interesowały się szczególnie zbiorami bibliotecznymi. Jesienią przewieziono zbiory do budynku przy ul.
Rakowieckiej, straty – w czasie transportu lub wynikające z zagubienia, jeszcze
w piwnicach pałacu, wyniosły ok. 100 rękopisów, głównie francuskich8. Dopiero
pod koniec roku Niemcy zainteresowali się zbiorami specjalnymi. Swoją działalność rozpoczął specjalny oddział SS, kierowany przez Petera Paulsena (Kommando
Paulsen), zajmujący się grabieżą dóbr kultury w polskich instytucjach, m.in. bibliotekach9. Oddział ten odpowiedzialny jest za skonfiskowanie skrzyni z 63 rękopisami z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, zwróconej dopiero w końcu 1941 r. Wil-

4 Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.10, s. 596–598: Rękopisy Biblioteki Narodowej przechowywane w kasie ogniotrwałej na ul. Rakowieckiej [ok. 1939 r.], gdzie wymieniono 45 rękopisów.
5 Zob. P. B. [P. B
s. 167–168.

], Zwrot przez rząd kanadyjski zabytków kulturalnych, „Archeion”, 31, 1959,

6 Zob. P. M
, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego
Gubernatorstwa 1939–1945, Warszawa 2005, s. 60–69.
7

Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 315.

8 Zob. Odpis protokółu zaginięcia 99 rękopisów B-ki Narodowej w czasie między 1 IX 1939, a 8 VII 1940 r.,
[w:] P. B
, Zasoby Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej w r. 1939, jego straty w czasie wojny
i problem odszkodowania, Warszawa, Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. akc. 3867 (autograf); Warszawa,
Biblioteka Narodowa, rękopis sygn. akc. 3908, k. 24r–25r (maszynopis); Jerzy Zathey o okupacyjnych losach,
s. 315. Rękopisy te w znakomitej większości się zachowały i znajdują się w Bibliotece Narodowej – zob.
niżej, s. 181–182.
9 Zob. A. M
, Kommando Paulsen. Październik – grudzień 1939 r. (Polskie Dziedzictwo Kulturalne,
Seria A, Straty Kultury Polskiej), Warszawa 1994.
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helmowi Wittemu – kierownikowi Staatsbibliothek Warschau10. Nie wiadomo, czy
Oddział Paulsena interesował się zbiorami Biblioteki Narodowej. Prawdopodobnie
albo wskutek tarć kompetencyjnych, albo wskutek wewnętrznych ustaleń zbiorami
Biblioteki Narodowej czy BUW miała zajmować się odrębna komisja kierowana
przez Kaia (Kajetana) Mühlmanna11.
Swoją aktywność owa komisja specjalna, działająca pod kierownictwem historyka
sztuki dr. Josepha Mühlmanna (brata przyrodniego Kaia) i wiedeńskiego antykwariusza dr. Antona Krausa, zaznaczyła w BN szczegółnie pod koniec 1939 r. Interesowano
się przede wszystkim najcenniejszymi rękopisami, zwłaszcza w skrzyniach złożonych
przez Polaków w sierpniu w Banku Gospodarstwa Krajowego. W początkach grudnia
1939 r. Josef Mühlmann zażądał od dyrektora Stefana Vrtela-Wierczyńskiego oraz
kustosza Działu Rękopisów Starszych dr. Piotra Bańkowskiego wydania kluczy do
obu skrzyń. Obaj pracownicy BN zostali zresztą z tego powodu aresztowani i znaleźli
się na cały dzień w siedzibie Gestapo. Ostatecznie Bańkowski wręczył zakupione ad
hoc podobne klucze, licząc na to, że skrzynie się nie odnajdą12. Jeszcze w kwietniu
1943 r. Józef Grycz wyjaśniał Wittemu, że dwie skrzynie z rękopisami zostały we
wrześniu 1939 r. wywiezione na wschód, a los ich pozostaje nieznany13.
Komisja Mühlmanna i Krausa 15 grudnia 1939 r. przejęła z Biblioteki Narodowej
410 rękopisów pergaminowych w 416 woluminach i przewiozła je, wraz z innymi
zbiorami, do Krakowa. Niemal rok później rękopisy te zostały zwrócone, jednak
przy odbiorze stwierdzono brak sześciu rękopisów średniowiecznych, przeważnie
małego formatu Godzinek14.
Paradoksalnie, uderzający jest brak skuteczności komisji w ocenie zbioru rękopiśmiennego BN. Niemcy interesowali się rękopisami pergaminowymi, których dokładna liczba była znana przed wojną, oraz rękopisami wywiezionymi we
wrześniu, o których wiedzieli z protokołów przekazania rękopisów znajdujących
się w dokumentacji biblioteki. Jak zauważył słusznie Andrzej Mężyński, Niemcy
prawdopodobnie nie orientowali się zbyt dobrze w polskich zbiorach rękopiśmiennych15. Potwierdzeniem tej konstatacji jest krótka ekspertyza na temat zbiorów rę10

Zob. ibidem, s. 27–28 (tamże dokumenty nr 17–22).

11

Zob. A. K

12

Zob. ibidem, s. 194–195.

-G

, Ochrona zbiorów, s. 195.

13 Zob. Józef Grycz i Julian Pulikowski do Wilhelma Wittego, Warszawa, 10.04.1943, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac.
A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 147–148.
14 Zob. Protokół przejęcia 11 skrzyń z rękopisami należącymi do d. Biblioteki Narodowej w Warszawie
sporządzony przez Józefa Grycza i innych pracowników, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 43–44. Rękopisy zaginione w czasie transportu to: Lat.O.v.I.31, Lat.O.v.I.75,
Lat.O.v.I.77, Lat.O.v.I.128, Lat.F.v.I.86, Lat.F.v.I.113. Zob. też A. K
-G
, Ochrona zbiorów,
s. 207, przyp. 30.
15

Zob. A. M

, Kommando Paulsen, s. 13–14.
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kopiśmiennych w Polsce przedstawiona w lutym 1940 r. przez ówczesnego pracownika Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie i jednego z najwybitniejszych
znawców księgozbiorów średniowiecznych Karla Christa16. W wypadku Biblioteki
Narodowej wskazał on jedynie, opierając się wyłącznie na opracowaniu Stanisławy
Sawickiej dotyczącym rękopisów iluminowanych, na najcenniejsze kodeksy średniowieczne, zwłaszcza pochodzenia niemieckiego17.
Podstawowym źródłem informacji o zbiorach Biblioteki Narodowej było sprawozdanie Juliana Pulikowskiego sporządzone w czerwcu 1940 r. na potrzeby niemieckiej Komisji Likwidacyjnej kierowanej przez asesora Wernera Tzschaschela,
która przejęła obowiązki rozwiązanego polskiego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego18. W zasobie rękopisów podano następujące liczby: ogółem w BN znajdowało się 52 850 rękopisów, w tym w Dziale Rękopisów:
13 616 jednostek stanowiły rękopisy starsze (w tym 437 to rękopisy pergaminowe),
a 9251 – rękopisy nowsze. Zbiory rękopisów znajdowały się również w Dziale Teatralnym (12 894 jednostek), muzycznym (5064 j. oraz 546 j. ze zbiorów rapperswilskich) i w Gabinecie Matematycznym (106 tomów). W charakterystyce zbioru
rękopisów starszych Pulikowski stwierdził, że niemal wszystkie rękopisy to rewindykaty ujęte w inwentarzu, a 449 rękopisów i dokumentów posiadało również opis
katalogowy. W odniesieniu do rękopisów średniowiecznych Pulikowski napisał, że
było ich kilkaset19.
Tymczasem w 1940 r. pracownicy Biblioteki Narodowej (Jerzy Zathey) dokończyli rozpoczęte przed wojną skontrum zbioru rękopisów i przystąpili do rejestrowania, a w wypadku ważniejszych egzemplarzy również katalogowania rękopisów
ze zbioru rewindykatów. Skatalogowano wówczas zbiory rękopisów polskich (Pol.),
a Stanisław Bodniak (w latach 1940–1944 kierownik Działu Rękopisów) opracowywał poezję oraz część zbiorów łacińskich: rękopisów teologicznych (Lat.F.I.). W tej
grupie kodeksy średniowieczne opracowywał Jerzy Zathey, który pisał o podziale
16 Był to załącznik do listu Hugona Andreasa Krüssa, przewodniczącego Rady Rzeszy do spraw Bibliotek,
do ministra Ministerstwa Nauki, Wychowania i Oświaty Ludowej Rzeszy (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung) – wyd. w: Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach
1939–1945, s. 22–25. Warto wspomnieć, że Karl Christ (ur. 1878) pełnił wcześniej funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (1927 r.), zaś od 1932 r. funkcję kierownika Oddziału Rękopisów Pruskiej
Biblioteki Państwowej. Zginął w czasie bombardowania Berlina 16 grudnia 1943 r. Był autorem rozdziału
dotyczącego średniowiecza w niemieckim podręczniku bibliotekoznawstwa: K. C
, Das Mittelalter, [w:]
F. M
, G. L
(red.), Handbuch der Bibliothekswissenschaft, t. 3, Leipzig 1940, s. 90–285 (wyd. 2 –
1955, tłum. ang. – K. C
, The Handbook of Medieval Library History, rev. A. K
, transl. and ed. by
T. M. O
, Metuchen i in. 1984).
17 K. C
, Das Mittelalter. Christ wymienił również Psałterz floriański (der trilingue Psalter ... von
dem österreichischen Kloster St. Florian) oraz wskazał na opracowanie E. Chwalewika, Zbiory polskie, jako
podstawowy przewodnik po polskich bibliotekach.
18 Zob. A. M
, Kartka z dziejów Biblioteki Narodowej podczas II wojny światowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 35, 2003, s. 67–106; edycja dokumentu w przekładzie M. Platajs, ibidem, s. 81–106.
19

Zob. ibidem, s. 85–86.
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pracy według specjalności i zainteresowań20. Oprócz wyżej wymienionych działów
opisano również część kodeksów prawniczych (Lat.F.II. – Tadeusz Piotrowski) oraz
historycznych (Lat.F.IV. – Stanisław Bodniak)21. Tempo prac było szybkie: Jerzy
Zathey wspomniał, że w czerwcu 1942 r. dysponował opisami ponad 150 rękopisów
średniowiecznych, które konsultował w Krakowie z prof. Aleksandrem Birkenmajerem22. Prawdopodobnie były to staranne i dokładne opisy katalogowe; J. Zathey
wspominał, że nie przestrzegając wytycznych kierownika – Stanisława Bodniaka,
sporządzał dokładny opis kodeksu, liczący nieraz kilkanaście kart maszynopisu.
Materiały, zawierające w chwili wybuchu wojny opisy ok. 700 opracowanych jednostek, spłonęły w 1944 r.23 Ocalały natomiast fragmenty inwentarza rękopisów rewindykowanych sporządzonego przez Stanisława Bodniaka; inwentarz ten obejmuje głównie rękopisy polskie i różnojęzyczne oraz rękopisy łacińskie quarto z działów
I (teologia) i II (prawo)24. W rzeczywistości jest to zbiór luźnych kart i karteczek
obejmujących zarówno opisy inwentarzowe, jak i odręczne notatki bibliotekarzy,
łącznie z zestawieniem dyżurów bibliotecznych w maju 1944 r. W inwentarzu tym
znajduje się wyłącznie kilka notatek na temat rękopisów średniowiecznych, które
są pomocne niestety w niewielkim tylko stopniu. Są to wskazówki bibliograficzne
dotyczące rękopisu Lat.Q.ch.II.120 oraz zapisany (bez podania sygnatury rękopisu)
kolofon: Aristotelis Ethicorum libri X per dd. Baccis de Vavrzacycze feliciter anno
Jesu Christi 1462 feria quinta proxima ante festum omnium Sanctorum. Na szczęście, w drugim wypadku zachowała się również przedwojenna metryczka rękopisu
Lat.F.ch.XVII.47 (Aristotelis Ethicorum libri X) z wpisem Marii Hornowskiej z 25
stycznia 1938 r., co umożliwia identyfikację kodeksu25. W inwentarzu Bodniaka
przetrwała także pojedyncza karta Łukasza Gołębiowskiego (nr 1716 z 27 września
1831 r.) na temat rękopisu zawierającego Summa de casibus conscientiae compilata
per Bartholomaeum pat. ord. praedicatorum in civitate pisana seu summa pisanella, sposobem dykcyon. od Abbas do Zelus, proweniencji beszowskiej. Niestety, nie
udało się zidentyfikować tego kodeksu.
W lipcu 1940 r. z dwóch warszawskich bibliotek naukowych (BUW i BN)
utworzono Bibliotekę Państwową (Staatsbibliothek Warschau), której dyrektorem
został mianowany Wilhelm Witte. W latach trzydziestych pełnił on funkcję kierownika działu slawistycznego w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowo
20

Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 317.

21

Zob. ibidem, s. 318.

22

Ibidem.

23 P. B
s. 155–156.

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 42–45; K. M

, Zbiory rękopiśmienne,

24 S. B
, Inwentarz rękopisów rewindykowanych z ZSRR (fragm.), t. 1–2, Warszawa, Biblioteka
Narodowa, rękopis sygn. akc. 17419, t. 1–2. Opisy te obejmują następujące ciągi sygnatur – t. 1: Pol.F.II,
Pol.F.XII, Pol.Q.I, Lat.Q.I–II, Różn.F.IV–XV; t. 2: Różn.F.XVII–XVIII.
25

Jest to rękopis zachowany BN 3458 III.
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utworzona Biblioteka Państwowa została podzielona na dwa oddziały: pierwszy
(Abteilung I) obejmował zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej, zaś drugi (Abteilung II), kierowany przez Józefa Grycza, miał zawierać zbiory BN26. Po przejęciu Biblioteki Krasińskich utworzono trzeci oddział (Abteilung III). W raporcie
Józefa Grycza wystosowanym 31 stycznia 1941 r. do Głównego Zarządu Bibliotek (Hauptverwaltung der Bibliotheken), kierowanego przez dyrektora Biblioteki
Uniwersyteckiej w Berlinie i prezesa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Niemieckich
Gustava Abba, podane zostało zestawienie zbiorów specjalnych, m.in. liczba rękopisów. W oddziale I znajdowało się 1,2 tys. jednostek, w II – 20 tys. jednostek,
zaś w III (zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich) – 7 tys. jednostek, co w sumie
dawało 28 200 jednostek27.
W lutym 1941 r. zarządzono kolejny podział na trzy oddziały: I. Biblioteka
Naukowa Ogólna – w budynku BUW, II. Biblioteka Polonistyczna (polonika od
1801 r.) – w budynku BN przy ul. Rakowieckiej 6 oraz III. Zbiory specjalne: rękopisy, stare druki, grafika, zbiory kartograficzne, muzykalia i teatralia oraz Archiwum Fonograficzne, mieszczące się w budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich
przy ul. Okólnik 9. Wyjątek miała stanowić Biblioteka Wilanowska, która pozostała w budynku przy ul. Rakowieckiej 6, w Sali Wilanowskiej28. Jednak w październiku 1941 r. Gustav Abb – dyrektor Zarządu Głównego Bibliotek w Generalnym
Gubernatorstwie – uchylił wspomniane zarządzenie i nakazał przywrócenie stanu
wcześniejszego. Tym samym oddział III miał być z powrotem podporządkowany
kierownikowi oddziału II i nosił nazwę Oddział II: Zbiory Specjalne (Abteilung
II Sondersammlungen). Abb zastanawiał się również, być może pod wpływem
sugestii Józefa Grycza, czy celowe będzie umieszczenie w jednym budynku zbiorów rękopiśmiennych, gdyż w ten sposób będą zagrożone zniszczeniem podczas
bombardowania, a jednocześnie nie ma w budynku odpowiednio dużo miejsca do
pracy dla bibliotekarzy29. Ostatecznie jednak, w tymże 1941 r., złożono wszystkie
zbiory specjalne w budynku przy ul. Okólnik 930. Rękopisy starsze BN – rewindy26 Zob. Okólnik Józefa Grycza z 29.07.1940 r., [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie
w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 36–38.
27 Zob. Józef Grycz do Głównego Zarządu Bibliotek, na ręce Wilhelma Wittego, [w:] Biblioteki naukowe
w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M , współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 57.
28 Zob. Zarządzenie nr 1 Wilhelma Wittego, dotyczące organizacji i zadań trzech oddziałów Biblioteki
Państwowej w Warszawie, Warszawa 19.02.1941, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie
w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 61–64.
29 Zob. Gustav Abb z polecenia Adolfa Watzkego do gubernatora dystryktu warszawskiego, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór
i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 80–82.
30 Jerzy Zathey pisał, że głównym orędownikiem przeniesienia zbiorów specjalnych na Okólnik był dr
Pulikowski – zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 323–324.
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katy – umieszczono na pierwszym piętrze, razem z rękopisami BUW oraz częścią
rękopisów nowszych (rapperswilskich), na parterze zaś znajdowały się rękopisy
Biblioteki Ordynacji Krasińskich31. W sumie w magazynach Biblioteki Krasińskich na Okólniku znajdowało się 30 366 jednostek rękopisów32.
W tym też czasie korzystali z rękopisów uczeni niemieccy. Prawdopodobnie jeszcze przed reorganizacją, w 1941 r. przyjechał do Warszawy i korzystał ze zbiorów
rękopiśmiennych, w tym łacińskich rękopisów średniowiecznych z BN, niemiecki
badacz prof. Friedrich Stegmüller z Würzburga33. Efekty kwerendy wykorzystał
w wielu pracach, przede wszystkim w monumentalnym zestawieniu łacińskich późnoantycznych i średniowiecznych komentarzy biblijnych: Repertorium biblicum
Medii Aevi (t. 1–11, Madryt 1950–1980). W wydawnictwie tym, opublikowanym
przecież po wojnie, podane zostały przekazy rękopiśmienne poszczególnych tekstów; w wypadku bibliotek warszawskich Stegmüller podawał następujące oznaczenia, odnoszące się do zbiorów wojennych: Warschau, Staatsbibl. Abt. II oraz
przy rękopisach wilanowskich: Fonds Wilanowski. Inną pracą Stegmüllera było
opublikowane w 1942 r. studium poświęcone wczesnemu dwunastowiecznemu
komentarzowi do Sentencji Piotra Lombarda, odkrytemu w jednym z rękopisów
warszawskich (Lat.O.v.I.16), znanym odtąd jako Sententiae Varsavienses34. Innym
badaczem niemieckim, który zainteresowany był rękopisami warszawskimi, był
astronom i historyk astronomii prof. Ernst Zinner. W tym okresie zajmował się
on badaniem tekstów renesansowych dotyczących astronomii (m.in. kwestią upowszechniania teorii kopernikańskiej)35.
Strach przed bombardowaniem, jak również polecenie G. Abba, spowodowały, że w grudniu 1943 r. oraz marcu 1944 r. przeniesiono część rękopisów do
piwnic budynku36. Kierownik Działu Rękopisów Stanisław Bodniak raportował
wtedy, że przeniesiono 546 rękopisów papierowych tzw. I kategorii, w 13 skrzy31

Ibidem, s. 324.

32

P. B

, Straty Biblioteki Narodowej, s. 19.

33 W tym roku Stegmüller badał rękopisy Biblioteki Jagiellońskiej – zob. E. K
, Dzieje Biblioteki
Jagiellońskiej pod okupacją niemiecką w okresie od 1 września 1939 do 18 stycznia 1945, tekst przygotował
do druku S. G
, przypisy oprac. J. B
, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 25, 1975, 1/2,
s. 35.
34 F. S
, Sententiae Varsavienses. Ein neugefundenes Sentenzenwerk unter dem Einfluß des
Anselm von Laon und des Peter Abaelard, „Divus Thomas”, 45, 1942, s. 301–342; I
, Die Quellen der
«Sententiae Varsavienses», „Divus Thomas”, 46, 1943, s. 375–384; I
, Quaestiones Varsavienses trinitariae et christologicae, [w:] Miscellanea Giovanni Mercati, II (Studi e Testi, 122), Città del Vaticano 1946,
s. 282–310.
35 Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 325. Ernst Zinner napisał w czasie wojny m.in. Geschichte
und Bibliographie der astronomischen Literatur in Deutschland zur Zeit der Renaissance, Leipzig 1941;
I
, Entstehung und Ausbreitung der Copernicanischen Lehre, Erlangen 1943.
36 20 listopada 1943 r. G. Abb polecił Wittemu przenieść najcenniejsze zbiory specjalne (Handschriften
und Cimelien) do odpornych na bombardowanie piwnic – zob. Gustav Abb do Wilhelma Wittego, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór
i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 171.
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niach, i postulował konieczność zabezpieczenia innych zabytków z tej kategorii, czyli rękopisów pergaminowych (414 jednostek) oraz rękopisów papierowych II kategorii (500 rękopisów). Zwracał przy tym uwagę, że piwnice, ze
względu na dużą wilgotność, nie nadawały się do przechowywania kodeksów
pergaminowych37.
Na kilka miesięcy przed wybuchem powstania krążyły już w warszawskim środowisku bibliotekarskim pogłoski o ewentualnej katastrofie zbiorów bibliotecznych,
choć nie były prawdopodobnie brane poważnie, jako niewyobrażalne. W swoich
wspomnieniach pracownik BUW Bohdan Korzeniewski pisał, że Julian Pulikowski
ostrzegał go o niemieckim planie „spalonej ziemi” – całkowitym zniszczeniu Warszawy38. Być może wtedy też Niemcy, świadomi rozkazów, postanowili wywieźć
najcenniejsze zbiory (w tym rękopisy) do Görbitsch nad Odrą39. Przeciwny ewakuacji zbiorów specjalnych był Józef Grycz, który zwracał uwagę, że piwnice są
najlepszym sposobem ochrony, zaś wszelki transport powodowałby znaczne koszty
finansowe, niósłby ryzyko uszkodzenia książek; wreszcie książki mogłyby zostać
uznane za zdobycz wojenną lub zniszczone40.
W maju 1944 r. przewieziono kilkanaście skrzyń (w tym sześć ze 120 rękopisami)
do Biblioteki Ordynacji Zamojskiej przy ul. Żabiej, gdzie złożono je w piwnicach41.
W skrzyniach tych znajdowały się m.in. rękopisy średniowieczne, jak np. piętnastowieczna kopia Roczników Długosza (Lat.F.ch.IV.12) i kodeks zawierający przekazy
kronik Dzierzwy i Kadłubka (Lat.F.ch.IV.19). Skrzynie te zostały wywiezione przez
Niemców w grudniu 1944 r. do miejscowości Görbitsch położonej nieopodal Frankfurtu nad Odrą. Po wojnie część tych skrzyń została odnaleziona przez Polaków w Görbitsch, inna część, wywieziona przez Rosjan do Moskwy, została zwrócona w 1947
i 1958 r.42
Już w trakcie powstania, w początkach września 1944 r., Niemcy wywieźli
16 skrzyń ze zbiorami wilanowskimi oraz zawartością kasy pancernej (rękopisy
37 Zob. Notatka służbowa Stanisława Bodniaka, Warszawa 2.12.1943 i 15.03.1944, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac.
A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 174.
38

Zob. B. K

, Książki. Fragmenty wspomnień, s. 291.

39 A. Kawecka-Gryczowa sugerowała, że W. Witte był świadom planów zniszczenia zbiorów bibliotecznych – zob. A. K
-G
, Ochrona zbiorów, s. 215.
40 Zob. Uwagi Józefa Grycza przekazane Gustavowi Abbowi dotyczące zabezpieczenia zbiorów Oddziału
III Biblioteki Państwowej w Warszawie, Warszawa, przed 1.08.1944, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
,
współpr. H. Ł
, Warszawa 2003, s. 211–212.
41 Jerzy Zathey pisał, że 10 skrzyń z najcenniejszymi rękopisami przewieziono do Biblioteki Zamoyskich
w lipcu 1944 r. – zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 325. Z kolei Alodia Kawecka-Gryczowa pisała
o bodaj 15 skrzyniach, z których siedem zawierało ważne materiały historiograficzne (m.in. część Collectio
autographorum) – zob. A. K
-G
, Ochrona zbiorów, s. 216–217.
42 P. B
, Straty Biblioteki Narodowej, s. 18–19; B. S. K
rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria 2, t. 2, s. 10.

, K. M

, Wstęp, [w:] Katalog
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z grupy rewindykatów i stare druki)43. Zbiory te, niestety niekompletne, odnalazły
się w latem 1946 r. w austriackim Fischhorn44.
Był to ostatni moment, w którym możliwe było przynajmniej częściowe ocalenie zbiorów. Jeszcze w początkach powstania bibliotekarze pracujący na Okólniku
pakowali rękopisy i znosili je do najbezpieczniejszego miejsca w budynku, czyli
do piwnic. Pierwszy etap niszczenia zbiorów nastąpił 5 września 1944 r., kiedy
wskutek bombardowania z niskiej wysokości zrujnowana została część budynku
i wybuchł pożar45. Już następnego dnia budynek zajęli Niemcy, zmuszając bibliotekarzy do opuszczenia go.
Dalsze losy zbiorów znane są wyłącznie z relacji pośrednich. 10 września 1944 r.
dyrektor Oddziału II Józef Grycz odnotował wizytę obersturmführera Arnhardta,
który pytał o dojazd na Okólnik. Wyraził przy tym obawę, że być może gmach
został już zniszczony. Następnego dnia Arnhardt oznajmił Gryczowi, że wywozi
zbiory z opustoszałego Okólnika46. Miesiąc później, w pierwszych dniach października niemieckie Brandkommando podpaliło budynek. W tym też czasie Józef
Grycz odnotował, że ilekroć pytał Niemców o Okólnik, ci zbywali go milczeniem
(9 października). Tydzień później Grycz otrzymał informację o całkowitym spaleniu gmachu biblioteki od Leona Bykowskiego, który posiadając legitymację RGO,
mógł poruszać się po zrujnowanym mieście47.
Na przełomie października i listopada 1944 r. z Pruszkowa do Warszawy (tzw.
akcja pruszkowska) wyruszyli bibliotekarze (m.in. Adam Lewak, Marian Łodyński, Tadeusz Makowiecki), którzy byli pierwszymi świadkami obrazu zniszczenia
zbiorów zgromadzonych na Okólniku. Tadeusz Makowiecki pisał: schodzimy (buty
grzęzną w popiele) do ogromnych piwnic. Musiały być podpalane każda oddzielnie, sytematycznie48. Jak zauważył Adam Lewak, rękopisy i książki znajdujące się
na półkach musiały być polane substancją łatwopalną, gdyż część piwnicy (gdzie
znajdowały się zapasy gospodarcze, jak np. szczotki czy żarówki) nie spaliła się,
a książki uległy całkowitemu zniszczeniu. Lewak pisał: wokoło ścian stały półki
żelazne, a na nich leżały warstwy popiołu. Po kolana brodziło się w delikatnym

43 Zob. J. G
, Dzienniczek z okresu Powstania Warszawskiego 1944 r., [w:] Z zagadnień teorii i praktyki
bibliotekarskiej. Studia poświęcone pamięci Józefa Grycza, Wrocław i in. 1961, s. 16–17 (przedruk w: S. L
(red.), Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 1, Warszawa 1970, s. 248–256).
44

P. B

, Straty Biblioteki Narodowej, s. 20.

45 Zob. J. Z
, Z działalności w Bibliotece Narodowej w gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich
w czasie powstania warszawskiego (1 VIII – 6 IX 1944. (Skrócona relacja z 10 września 1945 r.), [w:] S. L (red.), Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 1, Warszawa 1970, s. 243–247; P. B
,
Straty Biblioteki Narodowej, s. 19.
46

J. G

47

Ibidem, s. 20–21.

, Dzienniczek z okresu Powstania Warszawskiego, s. 18.

48 T. M
, W obronie zbiorów bibliotecznych. Wspomnienie z 1944 r., [w:] S. L
Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 2, Warszawa 1970, s. 245–246.

(red.),
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jasnym popiele z kart rękopisów, których już nikt nie odczyta, w popiele z rysunków
i sztychów, których już nikt nie będzie oglądał49.
Podobnie Bohdan Korzeniewski opisał w swoich wspomnieniach chwilę, gdy zeszli do piwnic Biblioteki Krasińskich w poszukiwaniu zbiorów, celowo ułożonych
po strop w ślepym lochu: Przy pierwszym spojrzeniu można było doznać oszałamiającej radości. Ależ tak – chciało się zawołać – zbiory ocalały! Leżały w grubych,
równych warstwach. ... Przy dotknięciu warstwy równo ułożonych egzemplarzy już
nie rozpadały się, ale znikały. Zbiory zetlały doszczętnie w ogniu, który musiał je
trawić wolno przez wiele dni50. Korzeniewski zauważył, że Niemcy musieli wygarnąć książki spod stropu, a następnie oblali je benzyną i podpalili.
Trafne są słowa Witolda Suchodolskiego, który pisał w odniesieniu do źródeł archiwalnych: Niemcy za cenę popełnienia bezprzykładnego barbarzyństwa dokonali
próby symbolicznego niejako wykreślenia narodu polskiego z liczby narodów historycznych, usiłując odebrać nam możność legitymowania się przed światem własnymi dokumentami wiekowej przeszłości51.
Pozostały tylko zgliszcza i popioły.

49 Zob. A. L
, Biblioteki naukowe, [w:] W. T
(red.), Straty kulturalne Warszawy (Ministerstwo Kultury i Sztuki. Prace i Materiały Wydziału Rewindykacji i Odszkodowań, 7), t. 1, Warszawa 1948,
s. 123.
50

Zob. B. K

, Książki. Fragmenty wspomnień, s. 293.

51

Zob. W. S

, Archiwa, [w:] W. T

(red.), Straty kulturalne Warszawy, t. 1, s. 110.

5. Przywoływane z pamięci –
powojenna literatura przedmiotu
Już w początkach 1945 r. bibliotekarze polscy podejmowali działania zmierzające z jednej strony do ustalenia rozmiaru strat, również w celu określenia wysokości
rekompensat, z drugiej zaś – do odnalezienia i odzyskania zbiorów wywiezionych
przez Niemców.
Jeszcze w trakcie działań wojennych podejmowane były próby ustalenia miejsca
przechowywania zbiorów wywiezionych przez Niemców przed powstaniem warszawskim. Dzięki polskim kolejarzom udało się ustalić, że zbiory z Warszawy przewożone były do Görbitsch i Adelina. Pracownicy bibliotek warszawskich podejmowali wyprawy na zachód zarówno w poszukiwaniu skrzyń, jak i księgozbiorów
poniemieckich, które mogły zrekompensować poniesione straty1. Podjęte podróże
przyniosły plon w postaci odzyskania części skrzyń złożonych w 1944 r. w piwnicach Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Z kolei w austriackim zamku Fischhorn
latem 1946 r. odnaleziono rękopisy z Biblioteki Narodowej (kilkadziesiąt rękopisów z pieczątkami rosyjskimi – czyli rewindykatów) oraz z biblioteki Zamoyskich.
W sumie z Austrii przywieziono 351 skrzyń z książkami, z których 56 przekazano
Bibliotece Narodowej2. Wracały również transporty książek przejętych przez Rosjan i wywiezionych do Moskwy, ponadto odnajdowano rękopisy oddane w czasie
wojny do konserwacji bądź zabezpieczone i pominięte przez Niemców3.
Dominowało wszakże poczucie straty. Jeszcze zimą 1945 r. wygrzebywano
z pryzm śniegu pojedyncze rękopisy, w tym również średniowieczne, które przypadkiem znalazły się na zewnątrz budynku na Okólniku i w ten sposób ocalały.
1 Zob. m.in. relacje: B. K
Dziennik Fischhornu, [w:] S. L
1970, s. 334–384.
2 Zob. B. T. U
dowej, s. 20.

, Książki. Fragmenty wspomnień, s. 285–333; B. T. U
,
(red.), Walka o dobra kultury. Warszawa 1939–1945, t. 2, Warszawa

, Dziennik Fischhornu, s. 355, 378–379; P. B

, Straty Biblioteki Naro-

3 Z Fischhorn przywieziono 1348 rękopisów, z Moskwy zaś, oprócz rękopisów z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, również 356 rewindykatów – zob. K. M
, Z pierwszych lat mojej pracy w Bibliotece Narodowej (1945–1949), [w:] A. K
(wyd.), Wspomnienia o Bibliotece Narodowej, Warszawa 1995,
s. 80–81.
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Trudno sobie więc wyobrazić radość, gdy w 1947 r. Krystyna Muszyńska przypadkiem odnalazła pod schodami w budynku BN przy ul. Rakowieckiej metalową
skrzynię, w której znajdowało się 97 kodeksów z działu francuskiego Biblioteki
Załuskich. Skrzynia ta zaginęła podczas transportu rękopisów z Pałacu Potockich
na przełomie 1939 i 1940 r.4 Były to jednak odkrycia wyjątkowe – pojedyncze rękopisy odnajdywano także w latach późniejszych (do 2014 r.)5.
Rejestracją strat księgozbiorów zajmował się w latach 1945–1947 Wydział Bibliotek w Ministerstwie Oświaty pod kierownictwem Józefa Grycza; jednak, jak
podkreślił Andrzej Mężyński, akcja ta prowadzona była w sposób chaotyczny i została z przyczyn politycznych zaniechana, wyniki wstępnej rejestracji strat nie zostały więc nigdzie ani wyczerpująco opracowane, ani opublikowane6.
W lutym 1946 r. przedwojenny kierownik Działu Rękopisów BN Piotr Bańkowski napisał raport dotyczący strat wojennych w zakresie rękopisów i kwestii
ewentualnego odszkodowania7. Po opisaniu przedwojennego zasobu rękopisów Biblioteki Narodowej, autor przedstawił straty, emocjonalnie pisząc: trzeba od razu
podkreślić, że wyraz „strata” czy „straty” zbyt słabo oddaje rozmiary klęski, jaka
dotknęła Bibliotekę w jej najcenniejszym zasobie. Cios, który ją dotknął, równy był
katastrofie, która pociągnęła za sobą zniszczenie i całkowitą prawie zagładę zbiorów rękopiśmiennych. Dział, który dla pomieszczenia swoich zasobów wymagał
w roku 1939 kilkunastu sal, w dniu opuszczenia Warszawy przez Niemców liczył 142
rękopisy – z grupy rewindykowanych i garść nowszych nabytków – częściowo zdefektowanych, na których ustawienie wystarcza dziś kilka półek8. Bańkowski stwierdził, że Biblioteka straciła cały dział rękopisów średniowiecznych od X do XV w.,
wyjąwszy trzy kodeksy z XV w. z grupy rewindykatów, oraz wszystkie rękopisy
wilanowskie9. Wobec trudności w oszacowaniu wartości pieniężnej utraconych
zbiorów autor postulował rekompensatę w postaci rękopisów, przede wszystkim
4

Ibidem, s. 80–81.

5 Zob. Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria 2, t. 2, s. 9–12; B. T
, Piętnastowieczny rękopis z Biblioteki Załuskich, [w:] T. J
, T. J
, J. M. P
(red.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997 (PTPN. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej, 55),
s. 497–500; P. G
, J. G -P
, Odnaleziony rękopis ze zbiorów Biblioteki Załuskich, „Cenne,
Bezcenne, Utracone”, 2008, nr 1 (54), s. 22–23.
6 A. M
, Wstęp, [w:] Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Wybór dokumentów źródłowych, wybór i oprac. A. M
, współpr. H. Ł
, Warszawa 2003,
s. XII. O stratach bibliotek zob. Straty bibliotek w czasie II wojny światowej; Informator o stratach bibliotek
i księgozbiorach domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939–1945 (bez Ziem Wschodnich), red. B. B
, oprac. U. P
, J. S
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria A,
Straty Kultury Polskiej), Poznań 2000.
7 P. B
s. 70–71.

, Zasoby Działu Rękopisów. Zob. również: Straty bibliotek w czasie II wojny światowej,

8

, Zasoby Działu Rękopisów, k. 14v.

P. B

9 Trzy ocalałe rękopisy z XV w. to Lat.F.ch.II.191 – BN 3068 III; Lat.Q.ch.II.200 – BN 3010 II;
Lat.F.ch.XVII.47 – BN 3458 III.
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poloników, zarówno z bibliotek niemieckich na Pomorzu i Śląsku, jak i ze zbiorów
berlińskich, drezdeńskich, lipskich czy monachijskich.
W chwili gdy Bańkowski pisał ów memoriał, nieznane były losy najcenniejszych
rękopisów złożonych w sierpniu 1939 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, m.in.
Psałterza floriańskiego, Kazań świętokrzyskich, Modlitewnika Anastazji, Objawień
św. Brygidy czy Roman de la Rose10. Zbiory te powróciły w 1958 r. z Kanady11.
Zasadniczo był to ostatni zwrot większej partii rękopisów rewindykowanych.
Podejmowano także inne próby oszacowania strat w zakresie rękopisów Biblioteki Narodowej, podając przy tym informacje na temat poszczególnych kodeksów12.
Prace te były dziełem zarówno pracowników Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej, jak i rękopiśmienników z innych bibliotek warszawskich, którzy zajmowali
się naukowo tym zbiorem.
W 1952 r. w ramach serii wydawniczej Biura Rewindykacji i Odszkodowań Ministerstwa Kultury i Sztuki ukazało się opracowanie Stanisławy Sawickiej, poświęcone stratom bibliotek polskich w zakresie rękopisów iluminowanych13. W wykazie
tym autorka uwzględniła również kilkanaście kodeksów średniowiecznych z Biblioteki Narodowej, które znała przecież z autopsji.
Dziesięć lat po wojnie ukazało się trzytomowe wydawnictwo całkowicie poświęcone przedstawieniu wojennych strat bibliotek i archiwów warszawskich14. W tomie trzecim, który ukazał się najwcześniej (1955 r.), znajduje się artykuł Piotra
Bańkowskiego na temat strat w zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Narodowej15.
Po przedstawieniu stanu opracowania i podstawowej literatury Bańkowski skoncentrował się na wyliczeniu i analizie niemal wyłącznie źródeł o charakterze archiwalnym oraz z grupy Collectio autographorum, wspominając tylko o niektórych
10 P. Bańkowski odnotował w swoim memoriale: Bank opuścił Warszawę w kierunku południowo-wschodnim, ale wszystkie późniejsze poszukiwania i dochodzenia, podjęte przez Dyrekcję Biblioteki, usiłujące wyświetlić przebieg ewakuacji i ustalić dalsze losy tych rękopisów, nie dały pozytywnych rezultatów. Depozytem
tym później dwukrotnie bardzo interesowali się okupanci niemieccy, raz w październiku i listopadzie 1939
roku, czemu towarzyszyło chwilowe aresztowanie dyrektora Biblioteki i kustosza Działu, i – następnie w parę
lat później. Czy okupanci natrafili wtedy na ślady tego depozytu, czy go odszukano, nie wiadomo – zob.
P. B
, Zasoby Działu Rękopisów, k. 15v.
11 Zob. P. B. [P. B
], Zwrot przez rząd kanadyjski, s. 167–168; B. S. K
, Powrót skarbów
kultury narodowej z Kanady, „Przegląd Biblioteczny”, 27, 1959, 1/2, s. 136–139; S. C. S
, Polish Books
in Exile. Cultural Booty across Two Continents, through Two Wars, [w:] J. R
(red.), The Holocaust and
the Book. Destruction and Preservation (Studies in Print Culture and the History of the Book), University of
Michigan Press Amherst 2001, s. 143–161.
12 B. H
, Spuścizna działu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich, „Przegląd Biblioteczny”, 16,
1948, s. 40–63; H. K
, Straty w zbiorze rękopisów.
13 S. S
, Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rękopisów iluminowanych (Ministerstwo Kultury i Sztuki. Prace i Materiały Biura Rewindykacji i Odszkodowań, 10), Warszawa 1952.
14 Zob. Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1:
Archiwum Główne Akt Dawnych, red. A. S
, Warszawa 1957; t. 2: Archiwa porozbiorowe i najnowsze,
red. K. K
, Warszawa 1956; t. 3: Biblioteki, red. P. B
, Warszawa 1955.
15

P. B

, Straty Biblioteki Narodowej.
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kodeksach średniowiecznych16. Uzupełnieniem tego tekstu był artykuł Jadwigi
Karwasińskiej, również poświęcony dokumentom z kolekcji autografów17.
Próbowano odtworzyć z pamięci opisy zniszczonych rękopisów, przywołując
wszelkie zapamiętane informacje. Wskazywano również na zniszczenie całego materiału pomocniczego, umożliwiającego opisanie zasobu (inwentarze, wykazy itp.)
i w konsekwencji sugerowano poszukiwanie innych źródeł.
Wymienić należy przede wszystkim ważne artykuły obdarzonego fenomenalną
pamięcią Jerzego Zatheya, który opracowywał głównie rękopisy średniowieczne,
pracując w bibliotece do początków września 1944 r. Już we wrześniu następnego
roku złożył on relację o wydarzeniach w budynku Biblioteki Ordynacji Krasińskich w czasie powstania18. W 1947 r. Zathey przedstawił dzieje okupacyjne zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej19. Relacja ta jest szczególnie ważna,
gdyż autor skoncentrował się na omówieniu stanu opracowania rękopisów, a z racji mediewistycznych zainteresowań uwypuklił kwestię kodeksów średniowiecznych. Zathey wspominał, że oprócz opisywania katalogowego rękopisów (kilkaset
rękopisów polskich i kilkaset łacińskich), w wolnych chwilach wertował zabytki:
można powiedzieć, że nie było chyba ani jednego rękopisu wśród rewindykatów
Biblioteki Narodowej, którego bym nie miał przynajmniej w ręku, a do niewielu
tylko nie zaglądałem20. Podkreślił, że w wielu obszarach wiedzy informacje zawarte w kodeksach zawierały nowości do stanu badań danej dziedziny. Cała ta wiedza przepadła wraz z zabytkami, zniszczeniu uległy również notatki Zatheya, jak
z goryczą stwierdził: Zebrane wtedy wiadomości są obecnie nie do wyzyskania, bo
i cóż z tego teraz komu przyjdzie, że potrafiłem z zewnętrznych kryteriów określać
na oko, z jakiego klasztoru pochodził? Cóż z tego, że wiem, w jak wyglądających
rękopisach mieściły się średniowieczne wiersze lub ciekawe traktaty średniowieczne? Co z tego, że wiedziałem, na których półkach mieściły się cenniejsze, a na których mniej wartościowe rękopisy?21 Odwołując się wyłącznie do pamięci, Zathey
starał się przedstawić własne ustalenia dotyczące całej grupy rewindykatów, nie
tylko rękopisów średniowiecznych. Nie posługiwał się sygnaturami, lecz raczej cechami szczególnymi rękopisów, takimi jak z różnych względów wyjątkowe teksty
czy proweniencja. Z reguły uwagi jego dotyczyły rękopisów papierowych, gdyż
właśnie nad nimi pracował przed wojną. Napisał m.in. o wydobytej z oprawy niemieckiego rękopisu karcie pergaminowej z tekstem zapisanym pismem insularnym
16

Bańkowski głównie powoływał się na wcześniejsze katalogi i opracowania, np. Korzeniowskiego.

17 J. K
, Sto trzynaście zaginionych dokumentów z «Collectio autographorum» Biblioteki Narodowej, [w:] P. B
(red.), Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych
źródeł historycznych, t. 3: Biblioteki, Warszawa 1955, s. 66–101.
18

J. Z

19

Zob. Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 313–327.

, Z działalności w Bibliotece Narodowej, s. 243–247.

20

Zob. ibidem, s. 319.

21

Zob. ibidem.
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z przełomu VIII i IX w. Karta ta została odklejona i włożona między dwie szklane
płytki przez konserwatora BN Bonawenturę Lenarta. Zathey, opróżniając w czasie powstania metalowe półki z rękopisami, pozostawił kartę na miejscu, słusznie
sądząc, że w wypadku pożaru najlepszym zabezpieczeniem będą szklane płytki.
Kodeks ten ocalał i obecnie stanowi jeden z klejnotów kolekcji rękopisów BN22.
Zathey wspomniał też o kolacjonowaniu na podstawie kilku rękopisów traktatu łacińskiego zawierającego średniowieczne wersje legend o cudach Bożego Narodzenia z XIV w., którego autorem miał być „Ruthenus”23. Być może jednym z tych
rękopisów był kodeks Lat.F.ch.I.157, datowany na lata dwudzieste XV w. Zathey
sugerował przestudiowanie tematu rękopisów zniszczonych na podstawie starszych
opracowań (przede wszystkim Aleksandra Brücknera), jak też zwrócenie się do badaczy, którzy pracowali na rękopisach przed wojną: Niejedno dałoby się zebrać
z rozproszonych publikacji drukowanych, a wiele jeszcze może teraz w ostatniej
chwili, dałoby się ocalić przez zebranie fotografii, odpisów, notatek i charakterystyk przez badaczy, którzy wykorzystywali nie istniejące już dziś zbiory24. Dwa lata
później Jerzy Zathey raz jeszcze powrócił pamięcią do opracowywanych przez siebie rękopisów, wskazując na możliwości badawcze w wypadku kilku zniszczonych
kodeksów, zawierających np. kolędy i pieśni polskie25.
W tymże 1947 r. Halina Zdzitowiecka-Jasieńska opracowała i opublikowała
niedokończoną pracę Marii Hornowskiej pt. Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej (Warszawa 1947). We wstępie wydawczyni pisała: uratowało się zestawienie najliczniejszej Biblioteki Świętokrzyskiej, którego odpis miałam u siebie. Wymawiam sobie gorzko, że nie zażądałam odpisu i pozostałej części, która
była przecież gotowa26. Ten niedostatek źródłowy widoczny jest w książce, gdzie
większość treści poświęcona została właśnie bibliotece benedyktynów na Świętym
Krzyżu. W partiach dotyczących innych księgozbiorów kościelnych, np. kolegiaty
wiślickiej czy biblioteki parafialnej w Beszowej, nie przywołano rękopisów, które
przed wojną znajdowały się w Bibliotece Narodowej27. Jak wielką szkodę stanowiła
strata tych notatek, świadczy również zamieszczony przez H. Zdzitowiecką-Jasieńską przypis przy ogólnej charakterystyce księgozbiorów klasztornych: zestawienia
ksiąg z bibliotek Sieciechowskiej, Koprzywnickiej, Lądzkiej, Paradyskiej, Sulejow22

Rękopis BN, sygn. akc. 9396, zawierający fragment Regula pastoralis Grzegorza Wielkiego.

23

Jerzy Zathey o okupacyjnych losach, s. 322.

24 Ibidem, s. 323. Na ten typ źródeł zwrócił też uwagę w 1955 r. Piotr Bańkowski, który wspomniał o krótkich opisach rękopisów sporządzonych przez Augusta Bielowskiego w czasie pobytu w Petersburgu w 1857 r.
– przywołał rękopis Biblioteki Ossolineum, sygn. 2418/III (błędnie cytowany jako 2393) – zob. P. B
,
Straty Biblioteki Narodowej.
25 J. Z
, O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie, [w:]
H. B
, J. H
(red.), Studia z dziejów kultury polskiej, Warszawa 1949, s. 73–95.
26

M. H

27

Ibidem, s. 299–303 (Wiślica), s. 305–306 (Beszowa).

, H. Z

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. V.
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skiej i Miechowskiej, stanowiące część tej pracy, przepadły w Warszawie podczas
powstania, a także źródłowe aneksy dotyczące bibliotek klasztornych28. Jak wspomniałem wyżej, notatki Hornowskiej ocalały i są jednym z najważniejszych źródeł
niniejszego opracowania.
Halina Zdzitowiecka-Jasieńska korzystała wyłącznie z notatek „krakowskich”,
z tego też względu znaczny fragment książki, zawierający opisy rękopisów świętokrzyskich, to przedruk tych notatek ze wszystkimi niedoskonałościami, jedynie po
obróbce redakcyjnej, głównie skróceniach. Różnice między rękopiśmiennymi notatkami Hornowskiej a materiałami opublikowanymi po wojnie w wielu wypadkach
są dość znaczące i mają wpływ na możliwości interpretacji. Przykładem może być
opis rękopisu Lat.F.ch.I.50, pochodzącego z biblioteki klasztoru świętokrzyskiego,
gdzie pominięto znaczną część tekstu autorstwa Marii Hornowskiej.
Tabela 3. Porównanie opisów rękopisu Lat.F.ch.I.50 z materiałów rękopiśmiennych
Marii Hornowskiej i książki M. H
, H. Z
-J
,
Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1947
M. H

, Materiały, t. 1, k. 10r–11r

L.f.c.I.50 (Łysogórski R. 26)
21–22 II 1938 [data sporządzenia opisu – J.K.]
Joannis de Fonte Conclusiones super libros IV
Sententiarum
k. 1 pergam. – tekst z nutami.
k. 1 pap. napis czarnym atramentem nad tekstem:
Incipiuntur Conclusiones libri Sententiarum. Minią:
Conclusiones Sua [=Sententiarum?]. Minią nad
tekstem duże I. W tekście minią: tytuliki między
kolumnami wzdłuż i na każdej karcie nad tekstem:
Conclusiones minią. Od K. 8 minią duże II nad
tekstem. Od k. 13 – III minią. I na tej karcie czarno,
przekreślone minią: fine est conclusiones secundi libri
sentenciarum et cetera ... minią: Incipit tercius liber
Incarnate dni nri ihu Cristi Amen. Od k. 24 – IIII.
k. 33v drobno, czarno, jak tekst, przekreślone minią:
finis est conclusionum tocius libri sententiarum ...
k. 37–38 Spis tytułów siedmiu Ksiąg Compendium.
K. 38 minią drobno: Expliciunt tytuli. Incipit
prologus in Compendium theologice veritatis.

k. 126 pismem jak tekst, podkreślone minią:
Explicit compendium theologice veritatis scriptum
per manus Nicolai Smollo (u Lefebvre’a na kartce
grzbietowej Smoslo; u Gołębiowskiego na kartce
Smollo) presbyteri de frawenstat ffinitum feria sexta
post corpus Christi anno Domini MoCCCCo in
Glatz. Orate Deum pro eo laus Christo.
k. 126v–131v jakiś tekst? – pismo drobne, blade.
k. 132 pusta.
28

Ibidem, s. 307, przyp. 1.

M. H

, H. Z
Zbiory, s. 317–318

-J

,

L.f.c.I.50
Joannis de Fonte Conclusiones super libros IV
Sententiarum k. 1–33.

k. 37–126 Compendium theologice veritatis
scriptum per manus Nicolai Smollo czy Smoslo
presbyteri de Frawenstat... a. D. M.CCCC in Glatz.
Zaczyna się od spisu tytułów siedmiu ksiąg tego
Compendium i od prologu.
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, Materiały, t. 1, k. 10r–11r

k. 133–140 drobno czarno nad tekstem: Incipit
Regule moralium quam edidit mgr Nicolaus Gunter
ad utilitatem scolarum in nova civitate degencium.
k. 140 takimże pismem, przekreślone minią:
Explicit regula moralium per manus Johannis
dyaconi de Lupschicz anno D[omini] millesimo
tre[ce]ntesimo nonagesimo nono quinto [die?]
octobris (1399).
k. 141–144 Sermo de resurrectione dni [domini] ad
clerum.
k. 145–147 De beata virgine et continuatione
duorum lapidum.
k. 148–154 czarno, drobno: Incipit Cronica a dno
[=domino] Sicardo Cremonensi epo [=episcopo]
sup[er] ewangelia edita.
Kart wszystkich 154 – rubrykowane w 2 kolumny.
Pismo kilku rąk przeważnie staranne, równe,
nie zawsze wyraźne, przetykane minią. Inicjały
majuskułą minią w środkowej części b. ładne,
błyszczące, czasem z czarnym arabeskiem.
Od k. 141 do końca pismo drobne, kręcone, czarne,
bez minii i bez inicjałów.
Ostatnia karta po tekście – pergaminowa z tekstem
i nutami.
Wewnątrz kartka Gołębiowskiego.
Kodeks dobrze zachowany.
Oprawa: deski i skóra czerwona, zupełnie gładka,
podziurawiona przez korniki. Ślady po guzach
i spięciach. 2 guzy zachowane.
Na grzbiecie Kartka Lefebvre’a, typowa dla
Łysogóry z r. 1400.
Na wierzchniej okładce nalepiona podłużna kartka,
na której napis gotycki: Compendium ... aliis
materiis.
Na k. 36 pustej znak wodny taki: [rysunek znaku
wodnego – J.K.]

M. H

, H. Z
-J
,
Zbiory, s. 317–318
k. 133–140 Regula moralium quam edidit mgr
Nicolaus Gunter ... per manus Johannis dyaconi de
Lupschicz A.D. Millesimo tricentesimo nonagesimo
nono.

k. 141–144 Sermo de resurrectione Dni ad clerum.
k. 145–147 De Beata Virgine et continuatione
duorum lapidum
k. 148–154 Cronica a Dno Sicardo Cremonensi epo
super ewangelia edita.

Pismo kilku rąk staranne, równe na 154 kartach,
rubrykowanych w dwie kolumny. Inicjały majuskułą
minią, w środkowej części kodeksu piękne,
błyszczące z arabeskami.

Kodeks dobrze zachowany.
Oprawa: deski i skóra czerwona gładka. Ślady po
guzach i spięciach. Dwa guzy zachowane.
Na grzbiecie karta Lefebvre’a, typowa dla
Łysogóry, z rokiem 1400.
Rej. nr 26.

Jeszcze wyraźniej różnice między fiszką M. Hornowskiej a materiałem wykorzystanym przez H. Zdzitowiecką-Jasieńską widać w przykładzie opisu innego rękopisu również z biblioteki świętokrzyskiej (Lat.F.v.I.77):
Tabela 4. Porównanie opisów rękopisu Lat.F.v.I.77 z materiałów rękopiśmiennych Marii Hornowskiej
i książki M. H
, H. Z
-J
, Zbiory rękopiśmienne w Polsce
średniowiecznej, Warszawa 1947
M. H

, Materiały, t. 1, k. 2r–2v

L.f.v.I.77
27 IV – 4 V 1937 [data opisu – J.K.]
Expositiones Sanctorum Doctorum per alphabetum.
Authore, librario anonymo. S. XIV. Ten tytuł jest na

M. H

, H. Z
Zbiory, s. 318

-J

,

L.f.v.I.77
Expositiones Sanctorum Doctorum per alphabetum
alias Vocabularium.
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M. H

, Materiały, t. 1, k. 2r–2v

M. H

, H. Z
-J
Zbiory, s. 318
Autor i przepisywacz nieznani.
Kodeks zawiera:
K. 1–11 Clementis Doctoris Sandomiriensis
Sermones de incarnatione.
K. 11–53v Sermo de poenitentia.
K. 53v–67 Sermo de poenitentia.

,

kartce Lefebvre’a, na grzbiecie kodeksu. Poniżej na
skórze: Vocabularium.
Od k. 1–11 Clementis Doctoris Sandomirien[sis]
Sermones de incarnatione.
Od k. 11–53v Sermo de poenitentia.
Od k. 53v–67 Sermo de poenitentia.
Od k. 67–76v Sermo de materia indulgentiarum.
Od k. 76v–78 Sermo de plaga obsessorum.
Od k. 79 Sermo [primo?] de octo beatitudinibus.
Tu przy inicjale wymalowana głowa Chrystusa.
Od k. 156 Tractatus de corpore Christi.
Od k. 164 Soliloquium de consolatione mortis.
Incipit: Mirabilia testimonia. Brak inicjału.
Od k. 167v–185v Sermo ad regem et proceres eius
de obitu Hedvigis regine Poloniae et vita eius.
Inc. Dominus mortificat.
Od k. 186v–187 dalszy ciąg Vocabularium.
Na 1 k. u góry nadpis.: Mon[aste]rii
S. Crucis in calvo monte Clementi [s.] Doctoris
Sandomirien[sis]. Sermones de Incarnat[io]ne.
MS. I Nr 29 (jest to sygn. Jonstona).
Na dole, pod tekstem: Vocabularius per alphabetum.
Na k. 187 napis minią (w drugiej kolumnie): Pro
isto libro et alio dedit frater Stanislaus domino
doctori ex parte fratris Nycolai Clementis D[omin]
o Sandomyrien[si] quinque marcis. Ergo memoria
sit pro ipsis propter Deum in orationibus vestris.
Potem spis rzeczy.
Początkowe karty do 10ej: pismo jednej ręki
w 2 kolumny z inicjałami i podkreśleniami minią
– bez glos. Karty rubrykowane. Od k. 11–53v inna
ręka, pismo gotyckie w 2 kolumny rubrykowane
z inicjałami ozdobnemi minią i kolorami. Sermo
primo de Nativitate domini – Pismo czarne, b. mało
minii.
Oprawa: deski, pokryte szarą, zżółkłą skórą
zniszczoną, obdartą. Ślady po guzach.
Jonston, nr 29, Cl.9.I. in fol., s. 227.
Jonston nr 29, cl. 9 I in f.
Rej. nr 3.
Rej. nr 3.

Halina Zdzitowiecka-Jasieńska pominęła zatem co najmniej pięć dodatkowych
tekstów, w tym ważne kazanie żałobne na cześć św. Jadwigi, wygłoszone przez
Stanisława ze Skarbimierza 19 lipca 1399 r.29 Kodeks ten jest bardzo ciekawy, gdyż
kazania w tym zresztą układzie: de incarnatione, de poenitentia, de indulgentiis, de
plaga obsessorum, de octo beatitudinibus, de martyribus już przez Michała Wiszniewskiego w latach czterdziestych XIX w. przypisane były Stanisławowi ze Skar-

29 S
S
, Sermo ad regem et proceres eius de obitu Hedvigis Reginae et vita eius.
Kazanie przed królem i jego dostojnikami o życiu i śmierci Królowej Jadwigi, [w:] I
, Mowy wybrane
o mądrości, oprac. M. K
, Kraków 1997, s. 221–233 – verbum thematis tego kazania brzmi: Dominus
mortificat et vivificat [1 Reg. 2, 6].
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bimierza30. Można go powiązać, jak się wydaje jednoznacznie, z rękopisem znajdującym się w Bibliotece Jagiellońskiej, na podstawie którego Wiszniewski wysnuwał
wnioski o autorstwie kazań. Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej o sygn. 191, przepisany ok. 1415 r., zawiera bowiem kazania Stanisława ze Skarbimierza w następującej kolejności: Sermones de incarnatione Christi (19 kazań, k. 1r–42r); Sermones
de poenitentia (6 kazań, k. 42v–55v); Sermones de indulgentiis – w tym pierwsze
z kazań to De materia indulgentiarum (3 kazania, k. 55v–64r); Sermo de plaga
obsessorum (k. 64v–66v), Sermones de octo beatitudinibus (k. 66v–89v); następnie Tractatus contemplativus de corpore Christi per modum soliloquii (k. 89v–97r)
i Soliloquium de consolatione mortis (l00r–105r)31. Część druga kodeksu krakowskiego to Exposiciones vocabulorum per ordinem alphabeti a sanctis doctoribus
(k. 124r–144v), przypisane ostrożnie przez Romana Marię Zawadzkiego również
Stanisławowi ze Skarbimierza32. Konkludując, pomimo że rękopis znany był w literaturze (poprzez pracę H. Zdzitowieckiej-Jasieńskiej), wobec skrótowego opisu
nigdy nie został powiązany z tradycją rękopiśmienną dzieł Stanisława ze Skarbimierza.
Publikacja materiałów Marii Hornowskiej, pomimo różnych niedociągnięć edytorskich, stała się kanoniczna w odniesieniu do średniowiecznych zbiorów kościelnych. Niemal wszyscy późniejsi badacze zajmujący się średniowieczną kulturą Polski, a zwłaszcza dorobkiem zakonów męskich (benedyktynów), czerpali stamtąd
informacje o rękopisach.
W badaniach nad rękopisami zniszczonymi nie pominięto również Biblioteki Wilanowskiej. W 1961 r. ukazał się przewodnik autorstwa Władysława Semkowicza,
opracowany przez Piotra Bańkowskiego33. W suplemencie Bańkowski wydał ważne źródła związane ze zbiorami rękopiśmiennymi, w tym m.in. opisy rękopisów
iluminowanych sporządzone na początku lat czterdziestych XIX w. przez K. Sumińskiego oraz wykaz rękopisów złożonych jako depozyt w Bibliotece Narodowej,
przygotowany w 1939 r.34 Na uwagę zasługuje zwłaszcza drugi z tekstów, obejmujący opisy 532 (z 549 przekazanych) rękopisów. Wartość tego źródła polega nie tyle
na samych opisach rękopisów – bardzo zwięzłych i nieprecyzyjnych (np. W. 694 2o
– różne kazania i traktaty teologiczne, rps łac. XV w.), ile na przedstawieniu w oficjalnym dokumencie zawartości przekazanego zbioru. Na podstawie tego wykazu
stwierdzić można, że w grupie tej znajdowało się 36 rękopisów średniowiecznych,
które uległy zniszczeniu w czasie wojny.
30 M. W
, Historya literatury polskiej, t. 5, s. 46. Wiszniewski przywołał rękopis BJ o sygn.
BB IV 15 (obecnie rękopis BJ sygn. 191).
31

Opis rękopisu: M. K

32 Zob. R. M. Z
1979, s. 103.

w: Catalogus BJ, t. 1, Wratislaviae 1980, s. 233–249.
, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze, Kraków

33

W. S

34

Suplement do przewodnika, s. 231–314.

, Przewodnik po zbiorze rękopisów.
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W Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej nie ustawano w próbach ustalenia przedwojennego zasobu rękopiśmiennego. Od lat sześćdziesiątych tworzona
jest kartoteka zniszczonych rękopisów z grupy rewindykatów. Kartoteka ta, obecnie dostępna w formie komputerowej bazy danych, obejmuje wszystkie sygnatury
rękopisów „petersburskich”, w tym również przechowywane obecnie w Rosyjskiej
Bibliotece Narodowej. Różny jest jednak stopień opracowania opisów, w wielu wypadkach podana została wyłącznie sygnatura, choć podkreślić należy, że z założenia
trudna i żmudna melioracja bazy trwa do chwili obecnej.
Podjęto również prace katalogowe nad ocalałym z pożogi zbiorem rewindykatów.
W 1980 r. ukazał się opracowany przez Bogumiła S. Kupścia i Krystynę Muszyńską
katalog rękopisów, obejmujący sygnatury 3006–3300, czyli opisy 262 rękopisów35.
Autorzy katalogu podali stan zachowania ocalałych rękopisów: w sumie zachowało
się 1851 rękopisów, w tym m.in. 1190 to rękopisy niemieckie (64%), 258 – francuskie (14%), 230 – łacińskie (ponad 12%). Z grupy rękopisów łacińskich wymieniono 14 kodeksów pergaminowych. Z uwagi na odmienny sposób opisu kodykologicznego w katalogu tym nie uwzględniono grupy 38 zachowanych rękopisów
średniowiecznych. W aneksie podano również wykaz sygnatur wszystkich zachowanych rękopisów rewindykowanych (sygnatury petersburskie i sygnatury BN).
Pomimo tych prac nie udało się ustalić liczby rękopisów średniowiecznych
w przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej. Jedyną wzmiankę odnalazłem
w artykule Krystyny Muszyńskiej z 1984 r. Pisała ona, nie podając żadnego źródła, o liczbie ponad 1000 kodeksów średniowiecznych z działu łacińskiego, pochodzących ze skasowanych klasztorów, zgromadzonych przez Samuela Bogumiła
Lindego w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim36. Jest to jednak
niewątpliwie tylko część rękopisów średniowiecznych, które znajdowały się przecież również w Bibliotece Załuskich i innych bibliotekach (nie tylko rewindykatach, ale również np. w Bibliotece Wilanowskiej).
Przeprowadzano także kwerendy w bibliotece w Leningradzie. Wyniki prezentowano w postaci artykułów, których znaczenie polega na odnotowaniu nie tylko
rękopisów proweniencji polskiej w obecnym zbiorze Rosyjskiej Biblioteki Narodowej (nierewindykowanych), ale również informacji o rękopisach rewindykowanych, zgromadzonych przez bibliotekarzy radzieckich i rosyjskich. Wśród badaczy polskich wymienić można Adama Vetulaniego, który zajmował się rękopisami
średniowiecznymi z zakresu prawa kanonicznego, lub Elżbietę Belcarzową, którą
interesowały polskie glosy w tekstach średniowiecznych37. Publikacje tego typu nie
35

Zob. Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria 2, t. 2.

36 K. M
, Zbiory rękopiśmienne, s. 144. Zob. również wstęp w: Katalog rękopisów Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie.
37 A. V
, Trois manuscrits canoniques de la Bibliothèque Publique de Leningrad, „Studia Gratiana”,
12, 1967, s. 181–203; I
, Manuscrits canoniques médiévaux de la Bibliothèque Publique de Leningrad,
„Studia Gratiana”, 20, 1976, s. 379–396; E. B
, XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Bi-
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były jednak dziełem tylko uczonych polskich. Do Leningradu podróżowali w poszukiwaniu bohemików także uczeni czescy, m.in. Josef Tříška38.
Na podstawie materiałów przygotowanych przez bibliotekarzy radzieckich
i polskich informacje o rękopisach zniszczonych zostały uwzględnione przez
Paula Oskara Kristellera w monumentalnej pracy, obejmującej przekazy tekstów
humanistycznych z bibliotek całego świata, zatytułowanej Iter Italicum39. W opublikowanym w 1989 r. tomie czwartym zawarto omówienie rękopisów Biblioteki
Narodowej w Warszawie, podając krótkie opisy zachowanych rękopisów z grupy
rewindykatów. W zwięzłej charakterystyce kolekcji Biblioteki Narodowej Kristeller pisał o zwrocie rękopisów z Leningradu do Warszawy i ich zniszczeniu, nie
uwzględnił jednak żadnego rękopisu zniszczonego. Uczynił to natomiast w tomie
piątym, wydanym w 1990 r., przy charakterystyce Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie! W wykazie tym gwiazdką oznaczone zostały
sygnatury rękopisów zniszczonych, co więcej, w opisach tych rękopisów Kristeller
przywoływał prace autorów polskich (np. katalog Korzeniowskiego). Tym samym
utrwalony został ponownie w literaturze naukowej (pomimo intencji autorów Sigla
codicum) stereotyp zniszczonych rękopisów z biblioteki leningradzkiej. Zawarte
w tym tomie opisy rękopisów są bardzo skrócone, ograniczone do tytułu i daty
powstania.
W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła intensyfikacja badań nad rękopiśmiennymi polonikami przechowywanymi w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, prowadzonych przez polskich bibliotekarzy. Owocem kwerend prowadzonych przez pracowników Zakładu Rękopisów BN – Marię Wrede, Sławomira Szyllera i ostatnio
Krzysztofa Kossarzeckiego – są nie tylko artykuły, ale również publikacje źródłowe,
w tym bardzo ważny inwentarz rękopisów Biblioteki Załuskich z początku XIX w.40
Ważną pomocą są także katalogi i inwentarze średniowiecznych rękopisów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, publikowane przez bibliotekarzy rosyjskich, m.in.
przez Ludmiłę Kiselevą41. W 2011 r. ukazał się najpełniejszy, jak dotąd, katalog
rękopisów łacińskich Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, sporządzony przez Olgę
blioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”,
29, 1991, s. 25–30.
38

J. T

, Leningradská rukopisna bohemiká, „Acta Universitatis Carolinae”, 13, 1973, s. 181–214.

39 Zob. P. O. K
, Iter Italicum. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and other Libraries, t. 1–6, London i in. 1963–1992.
40 Zob. M. W
, Rękopisy ze zbioru Załuskich w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej”, 1997, 4 (137), s. 35; K. K
, S. S
, Rękopisy Biblioteki Załuskich
w Sankt Petersburgu, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 44, 2013, s. 243–258; The Inventory of Manuscripts.
41 Zob. Latinskie rukopisi V–XII vekov Gosudarstvennoj Publičnoj biblioteki im. M. E. Sal’tykova-Ŝedrina.
Kratkoe opisanie dlâ svodnogo kataloga rukopisej, hranâŝihsâ v SSSR, oprac. E. V. B
, T. P. V , S. O. V
. Č. 1, Leningrad 1983; L. I. K
, Latinskie rukopisi XIII veka (Opisanie rukopisej
Rossijskoj nacional’noj biblioteki), Sankt Peterburg 2005; E
, Latinskie rukopisi XIV veka (Opisanie
rukopisej Rossijskoj nacional’noj biblioteki), Sankt Peterburg 2012.
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Bleskinę42. Katalog ten zawiera opisy 853 kodeksów z działów II–XIX, całkowicie
pominięty został dział I – teologiczny, w którym znajduje się najwięcej rękopisów
średniowiecznych. Zakres chronologiczny zbioru to VII–XX w. W katalogu tym
wymienionych zostało kilkanaście rękopisów proweniencji polskiej, zarówno z Biblioteki Załuskich, jak i innych bibliotek polskich, niestety w wielu wypadkach bez
informacji o tym fakcie. Na przykład w przypadku rękopisów prawniczych, opisanych zresztą przez Adama Vetulaniego, podano tylko miejsce powstania – Włochy
(Bolonia), nie wspominając, że w dziewiętnastowiecznym katalogu rękopisów CBP
widnieje siglum W43. Zdarzały się również błędne określenia miejsca powstania,
np. w wypadku piętnastowiecznego rękopisu (sygn. Lat.Q.ch.II.157) zawierającego
tekst prawa magdeburskiego podano, że pochodził on z Niemiec, opatrując tę konstatację znakiem zapytania44. Tymczasem w opisie zawartości zapisano (z błędnym
odczytem), że od k. 105 rozpoczyna się tekst o incipicie: Jus municipale per Cunradi Civem Sandomiam de Theutunico translatum in latinum...45. Jest to tzw. Versio
Sandomiriensis Zwierciadła Saskiego, przetłumaczona z niemieckiego na łacinę
w XIV w. przez Konrada z Sandomierza. Zatem kodeks pochodził najprawdopodobniej z terenów Królestwa Polskiego. W dziewiętnastowiecznym katalogu CBP
opis tego rękopisu zaopatrzony został siglum D, wskazującym na pochodzenie ze
zbiorów Piotra Dubrowskiego.
Oprócz prac o charakterze katalogowym w ostatnich latach ukazały się również
studia dotyczące poloników w bibliotekach petersburskich, m.in. związanych z historią Kościoła rzymskokatolickiego. Opublikowane pod redakcją Krzysztofa Pożarskiego w 2000 r. opracowanie źródłoznawcze wypełnia lukę dotyczącą działu
teologicznego zbioru rękopisów petersburskich46. W zestawieniu tym wyliczone
zostały, według sygnatur, rękopisy kościelne przechowywane w zbiorach zachodnich Oddziału Rękopisów RBN, zarówno z poszczególnych zbiorów (np. 955 – łacińskich i innych języków), jak i działów. Zastosowano układ przedmiotowy, tzn.
podano sygnatury kodeksów zawierających Pismo św., liturgica, pojawiły się też
takie dziedziny, jak np.: mariologia, statuty zakonów, wizje czy teksty Ojców Kościoła oraz ogólnie dzieła teologiczne (w dziale I). Ponadto odnotowano kodeksy
z bibliotek klasztornych, podając podstawowe informacje o zawartości i średniowiecznej proweniencji. Wyliczono zatem kodeksy z bibliotek benedyktyńskich, np.
42

O. N. B

43

Zob. ibidem, nr 29–34, s. 30–33.

, Katalog.

44

Ibidem, nr 73, s. 47–48.

45 Tam też (s. 47) wkradł się zabawny błąd literowy, ewidentnie dzieło Titivillusa. Na k. 56, gdzie prawdopodobnie znajduje się Versio Wratislaviensis prawa magdeburskiego, podano incipit: [M]eus Index justus...
zamiast właściwego: Deus iudex iustus...
46 K. P
(red.), Historia Kościoła Rzymskokatolickiego w Rosji i Polsce w dokumentach archiwów, bibliotek i muzeów Sankt Petersburga. Zarys – przewodnik, cz. 2, Sankt Petersburg-Warszawa 2000,
s. 85–126.
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opactwa Corbie (Sancti Petri Corbeiensis) i innych bibliotek klasztornych Europy
Zachodniej (np. augustianów w Weissenau, kanoników regularnych w Windesheim,
franciszkanów w Asyżu, a także kartuzów, karmelitów, pijarów, jezuitów). Ostatnią
kategorię stanowią kodeksy, których przynależności nie udało się autorom ustalić,
choć w dwóch wypadkach nie ulega ona wątpliwości, tzn. dwa kodeksy pochodziły
z opactwa benedyktyńskiego św. Maksymina w Trewirze (Lat.Q.v.I.181: Codex monasterii divi Maximini treverorum archiepiscopi prope Treveri situati; Lat.F.v.II.1:
Ex libris Imperialis Monasterii S. Maximini). Na marginesie warto odnotować, że
w zbiorach BN znajduje się inny kodeks z tego opactwa, zawierający Nowy Testament, datowany na VIII w., który znajdował się w braniewskim Liceum Hosianum
(sygn. BN 8100 III). Omawiane opracowanie zawiera zatem interesujący wykaz
sygnatur rękopisów średniowiecznych i nowożytnych ze zbiorów RBN, niemniej
nie odnotowano tam żadnych kodeksów z bibliotek polskich klasztorów, jak też nie
podano proweniencji nowożytnej. Znakomita większość wymienionych kodeksów
pochodzi, jak można sądzić, z kolekcji Dubrowskiego i Suchtelena.

6. Stan zachowania w Bibliotece Narodowej
Od 1980 r., czyli od opublikowania wspomnianego katalogu rękopisów rewindykowanych, stan posiadania w zakresie rewindykatów nie uległ zasadniczo zmianie. Przypomnieć warto, że w tym czasie szacowano liczbę rękopisów ocalałych na
1851 jednostek, w tym 38 stanowiły kodeksy średniowieczne.
Te same dane dotyczące ocalałych rękopisów stały się podstawą szacunków
opartych na wydanym w 2012 r. inwentarzu rękopisów powstałych do połowy
XVI w., a przechowywanych w Zakładzie Rękopisów BN1. Uwzględniono 98 kodeksów, nie tylko łacińskich, ale również polskich, niemieckich, holenderskich,
które znajdowały się w przedwojennym zasobie rękopiśmiennym BN. Znaczna
część to rękopisy wywiezione w 1939 r. na Zachód. Co więcej, nie wszystkie
pochodziły z grupy rękopisów rewindykowanych, lecz także z przedwojennych
zakupów (m.in. Psałterz floriański). Innym przykładem kodeksu zakupionego,
jak też zawiłych losów kodeksów średniowiecznych, jest ważny dla historiografii polskiej kodeks heilsberski z XV w. (rękopis Szamotulskiego, BN 8006 III),
zawierający m.in. jeden z trzech znanych przekazów kroniki Galla Anonima. Pochodził on z Biblioteki Załuskich, gdzie znalazł się ofiarowany Józefowi Andrzejowi Załuskiemu w 1760 r. przez biskupa warmińskiego Adama Grabowskiego.
W tym okresie został oprawiony (tzw. oprawa Stanisława Augusta) i, podobnie
jak reszta zbiorów, wywieziony do Petersburga. W nieznanych okolicznościach
(w czasie transportu lub w samym Petersburgu) kodeks znalazł się w rękach Tadeusza Czackiego i wzbogacił jego bibliotekę porycką. Po śmierci Czackiego kodeks wraz z księgozbiorem trafił do biblioteki Czartoryskich w Puławach, gdzie
korzystał z niego Jan Wincenty Bandtkie. Po powstaniu listopadowym książka
znalazła się w księgozbiorze rodowym Lubomirskich w Kruszynie. Pozostawał
jednak nieznany – w dziewiętnastowiecznej literaturze uchodził za zaginiony.
Dopiero w 1917 r. Stefan Lubomirski złożył rękopis jako depozyt do Ossolineum

1

Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.
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we Lwowie2. 2 marca 1933 r. dyrektor Ludwik Bernacki, w imieniu BN, nabył
kodeks za 12 tys. złotych3.
W dalszym ciągu, 70 lat po pożarze biblioteki na Okólniku, nie można uznać
zbioru zachowanych rękopisów za zamknięty. Wiadomo, że nie wszystkie rękopisy zgromadzone na Okólniku spłonęły w 1944 r., jednak najwięcej ocalałych
zostało odkrytych i powróciło do Biblioteki Narodowej w ciągu 20 lat po zakończeniu wojny. Już w 1984 r. Krystyna Muszyńska pisała o malejących szansach
na odkrycie zachowanych rękopisów4. Tym bardziej interesujące jest odnalezienie w 2013 r. rękopisu średniowiecznego, pochodzącego z grupy rewindykatów,
przez co liczba tych rękopisów powstałych do połowy XVI w., a przechowywanych w Bibliotece Narodowej, wzrosła do 99. Przeglądając wydany w 2000 r. inwentarz zbiorów małych bibliotek z terenów byłej NRD, odnalazłem informację
na temat kodeksu z XV w. zawierającego kazania, przechowywanego w Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) w Dreźnie (bez sygnatury)5.
Jest to rękopis pochodzący ze średniowiecznej biblioteki kolegiackiej w Wiślicy,
który wraz z innymi kodeksami z tegoż księgozbioru w XIX w. trafił do biblioteki
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, a następnie, po powstaniu listopadowym, do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Sankt Petersburgu (gdzie otrzymał
sygnaturę: Lat.F.ch.I.482)6. Następnie, na mocy postanowień traktatu ryskiego,
został zwrócony Polsce i znalazł się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Tam też
został wstępnie opracowany przez Marię Hornowską. Rękopis został uznany za
zniszczony w 1944 r.7 W lutym 2013 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie ekspertyzy wykonanej przez pracownika Zakładu Rękopisów BN Sławomira Szyllera, rozpoczęło starania o zwrot rękopisu, uwieńczone
sukcesem. Kodeks powrócił do Warszawy i 17 listopada 2014 r. znalazł się ponownie w zbiorach Biblioteki Narodowej.
Po przedstawieniu dziejów i stanu opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych, które złożyły się na zasób Biblioteki Narodowej, warto zastanowić się nad
2

Fakt ten odnotowano np. w kronice „Kwartalnika Historycznego”, 32, 1918, s. 139.

3 Zob. P. B
kanadyjski, s. 168.
4

K. M

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 15; P. B. [P. B

], Zwrot przez rząd

, Zbiory rękopiśmienne, s. 146.

5 Handschriftencensus der kleineren Sammlungen in den östlichen Bundesländern Deutschlands. Bestandsaufnahme der ehemaligen Arbeitsstelle «Zentralinventar mittelalterlicher Handschriften bis 1500 in den
Sammlungen der DDR» (ZIH), oprac. R. S
, K. H
(Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer
Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung; Sonderbd.), Wiesbaden 2000, s. 64–65.
6 W tymże katalogu podano proweniencję: Kollegiatstift Wislica a.d.Nida (1678) oraz wcześniejszą sygnaturę: Lat.F.ch.I.482. Data 1678 r. pojawia się w rękopisach wiślickich dość często, gdyż w tym roku sporządzono prawdopodobnie inwentarz książek kolegiaty.
7 Jako taki został wymieniony w moim artykule: Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle
inwentarzy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 87, 2007, s. 83–106.
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tym, co tak naprawdę wiadomo o przedwojennym zbiorze średniowiecznych rękopisów łacińskich tej biblioteki. Pomimo wielkiego zainteresowania, jakim cieszyły
się kodeksy ze strony uczonych polskich w XIX w., pomimo pracy Delegacji Polskiej i trudu włożonego w ustalenie proweniencji, a tym samym podstawy do rewindykacji zbiorów, pomimo prac Jerzego Zatheya nad opracowaniem i przygotowaniem katalogu rękopisów średniowiecznych BN – w dalszym ciągu podstawowe
pytania, choćby o liczbę tych kodeksów, pozostają bez odpowiedzi. Przyjmowano
ostrożnie liczbę ok. 1000 łacińskich rękopisów średniowiecznych, w tym ponad
400 pergaminowych i kilkuset papierowych. Jak uchwycić zbiór w żaden sposób
niewyodrębniony w zasobie Działu Rękopisów Biblioteki Narodowej? Jedynym
sposobem wydaje się przebadanie całego zbioru (na podstawie dziewiętnastowiecznego katalogu CBP i innych wykazów), zarejestrowanie rękopisów, które znajdowały się przed wojną w BN (m.in. Sigla codicum), następnie za pomocą opracowań
drukowanych i rękopiśmiennych notatek (m.in. Marii Hornowskiej) wyodrębnienie
łacińskich rękopisów średniowiecznych. Niestety, z powodu braku dostatecznych
informacji nigdy nie będziemy mieli pewności, czy w ten sposób określony zbiór
będzie kompletny. Badanie zniszczonych rękopisów łacińskich przedwojennego
zasobu BN przypomina kroczenie po trzęsawisku, na którym gdzieniegdzie tylko
i zbyt rzadko rozrzucone są kępki traw, dające jako takie oparcie stąpającemu po
grząskim gruncie. Ale i to trzęsawisko może być wdzięcznym obiektem obserwacji
i refleksji.

Część 2
Charakterystyka kolekcji

1. Wprowadzenie
Po przedstawieniu losów kolekcji oraz stopnia jej opracowania nadszedł czas
na jej charakterystykę. Rekonstrukcja księgozbioru, niezależnie od czasu jego
powstania, wymaga zasadniczo kilku etapów badania o charakterze retrogresywnym. Pierwszy etap to ustalenie ogólnej liczby jednostek, kolejny to poszukiwanie
i analiza zachowanych rękopisów, wreszcie ostatni etap to kwerenda w materiałach
wtórnych, takich jak katalogi i spisy samego księgozbioru, powstałych zarówno
w czasie funkcjonowania instytucji, jak i w okresie późniejszym, oraz zebranie informacji o losach księgozbioru i poszczególnych rękopisów.
Rekonstrukcja przedwojennego zasobu łacińskich rękopisów średniowiecznych
Biblioteki Narodowej jest przedsięwzięciem trudnym, by nie rzec karkołomnym.
Wobec zniszczenia znakomitej większości samych obiektów, jak również przedwojennych opracowań (kartotek i katalogów rękopisów), skazani jesteśmy na tropienie śladów często niemal całkowicie już zatartych i podążanie za niejasnymi
wskazówkami dawnych bibliotekarzy i badaczy. Stajemy przed niebezpieczeństwem, z jednej strony, braku informacji, z drugiej ryzyka nadinterpretacji dostępnych skąpych i nieścisłych danych. Tak jak w przytoczonym wyżej kolofonie ze
zniszczonego rękopisu, wiemy, co przepisano (choć z powodu braku incipitu nie
jesteśmy w stanie wskazać konkretnego tekstu), ale nie wiemy kto, kiedy i gdzie
go przepisał. Ten problem pojawia się w przypadku większości opisywanych poniżej rękopisów średniowiecznych.
Jak starałem się wykazać w części pierwszej, zbiór łacińskich rękopisów średniowiecznych, niewyróżniony w zbiorach Biblioteki Narodowej, był przedmiotem zainteresowania wielu uczonych. W licznych wypadkach przyczynili
się oni do wprowadzenia konkretnych kodeksów do obiegu naukowego. Informacje o zbiorze rękopisów, choć bogate, są jednocześnie fragmentaryczne,
konieczne jest zatem przeprowadzenie żmudnego procesu jego wyodrębnienia. Wiadomo, że w przedwojennym zasobie znalazły się rękopisy z kilku źródeł, w tym dwóch większych, zawierających rękopisy średniowieczne: byłej
Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu oraz złożonej w charakterze
depozytu Biblioteki Wilanowskiej, do tego dodać należy również nieliczne
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przedwojenne nabytki1. Znakomitą większość zbioru stanowiły oczywiście rewindykaty, których liczbę w wypadku rękopisów starszych (powstałych przed
1801 r.) szacowano ogółem na ponad 13 tys. jednostek. Z tego zbioru zachowało się 1851 jednostek, w tym kilkadziesiąt średniowiecznych. Poszukiwania
zostały zatem zawężone do ok. 11 tys. rękopisów.
Podstawę wyodrębnienia zbioru rękopisów średniowiecznych stanowiły oficjalne zestawienia. W wypadku rewindykatów mamy dwa główne źródła o charakterze inwentarzowym, obejmujące całość kolekcji. Pierwszy to katalog Cesarskiej
Biblioteki Publicznej, zawierający cały zbiór rękopisów łacińskich, z dokonanymi
przez członków komisji rewindykacyjnej dwudziestowiecznymi adnotacjami o rewindykacji. Z tego katalogu odnotowałem te rękopisy, przy których opisie podano
datę powstania (do ok. 1530 r.) lub na podstawie innych przesłanek można datować
je na okres średniowiecza. Drugim kryterium było oznaczenie polskiej proweniencji
i rewindykacji. Kolejnym źródłem traktującym o całości zbioru były Sigla codicum
– wykaz sygnatur rękopisów, które powróciły do Polski. W egzemplarzu przechowywanym w księgozbiorze podręcznym Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej
znajdują się oznaczenia wskazujące na obecność danego rękopisu w Warszawie. Po
tym etapie pracy skonfrontowałem zebrane wykazy sygnatur rękopisów z katalogiem rękopisów łacińskich Rosyjskiej Biblioteki Narodowej autorstwa Olgi Bleskiny, aby wykluczyć ewentualne pomyłki2. W tej fazie badań zgromadziłem podstawowe informacje o ponad 1,4 tys. kodeksach, które spełniały warunki pozwalające
na zaliczenie ich do grupy średniowiecznych rękopisów łacińskich.
W wypadku Biblioteki Wilanowskiej podstawowym źródłem był powstały
w 1939 r. wykaz rękopisów znajdujących się w Bibliotece Narodowej. W spisie
tym, dokonanym przez bibliotekarzy w pośpiechu z autopsji, zidentyfikowałem
36 rękopisów średniowiecznych.
Po określeniu podstawowego zrębu kolekcji średniowiecznych rękopisów łacińskich nadszedł czas na wypełnianie luk. Wykorzystałem w tym celu zarówno drukowane opracowania (inwentarze, monografie, przyczynki), jak i rękopiśmienne spuścizny uczonych, którzy korzystali z rękopisów w swoich badaniach. Największą
wartość źródłową miały oczywiście rękopiśmienne notatki Marii Hornowskiej, która znała rękopisy z autopsji i odnotowywała swoje wrażenia na temat wyglądu zewnętrznego i zawartości kodeksu. W sumie Hornowska opisała, w różnym stopniu
szczegółowości, niemal 700 średniowiecznych kodeksów, w tym również te, które
się zachowały. W znacznej mierze były to kodeksy znane w literaturze z opracowań drukowanych, m.in. Józefa Korzeniowskiego, Alfreda Halbana-Blumenstoka
czy Aleksandra Brücknera. Hornowska interesowała się przede wszystkim średniowiecznymi księgozbiorami polskimi, nie sięgała raczej do kodeksów proweniencji
1

Zob. Zbiory rękopisów w bibliotekach, wyd. 2, s. 350.

2

Zob. O. N. B

, Katalog.
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obcej. Co więcej, nie wiadomo, czy w swoich badaniach uwzględniła wszystkie rękopisy pochodzące ze średniowiecznych księgozbiorów polskich. Po zakończeniu
tego etapu kwerendy okazało się, że liczba zidentyfikowanych średniowiecznych
rękopisów łacińskich w przedwojennym zasobie BN, zniszczonych w 1944 r., sięgnęła 1444 (1445) kodeksów, w tym 1407 (1408) to rewindykaty, 36 pochodziło
z Biblioteki Wilanowskiej. W trakcie kwerendy udało się odnaleźć z tej grupy jeden
rękopis uznany za zniszczony (Lat.F.ch.I.482)3.
Podczas ustalania zasobu średniowiecznych rękopisów łacińskich, zniszczonych
w 1944 r., pojawiły się różne trudności, związane z identyfikacją tekstów, datowaniem rękopisów oraz proweniencją nowożytną i średniowieczną.
Znakomitym przykładem połączenia tych wszystkich problemów jest opis kodeksu rewindykowanego o sygnaturze petersburskiej Lat.Q.ch.XVII.83. Zarówno
w katalogu CBP, jak i w wykazach ks. Bronisława Ussasa4 kodeks ten opisany został lakonicznie: Johannis Alberti Principis Regis Pol. exercitia scholastica, z odnotowaniem proweniencji – Biblioteki Załuskich, ale bez daty powstania. Sam tytuł
wskazywałby na teksty szkolne Jana Olbrachta, co niewątpliwie byłoby ważnym
odkryciem, rzucającym nowe światło na wychowanie Jagiellonów w drugiej połowie XV w. Jednak zgoła inny opis, mający chyba decydujące znaczenie, znalazł się w opublikowanym niedawno inwentarzu rękopisów Biblioteki Załuskich:
Joh. Alberti, Caroli Ferdinandi, Marci et Alexandri Sobiesky princip. Pol. Exercicia scholastica, autog. pertinet ad No. 158 (jednostka składała się z 12 zeszytów).
W późniejszym okresie kodeks ten podzielono na odrębne jednostki5. Informacja ta
wskazuje na wprawki dwóch rodzin królewskich: Wazów oraz Sobieskich. Wymienieni zostali synowie Zygmunta III Wazy: Jan Albert (Olbracht, 1612–1634) i Karol
Ferdynand (1613–1655), a także Marek i Aleksander Sobiescy – brat i wnuk Jana III
Sobieskiego. Rękopis pochodziłby zatem najwcześniej z XVII w.

1.1. Identyfikacja tekstów / zawartości kodeksów
Każdy kodeks jest źródłem historycznym ze względu na cechy zewnętrzne, ale
przede wszystkim z tej racji, że jest nośnikiem konkretnych treści. Zatem opisanie zawartości należy do podstawowych zadań badacza. W przypadku omawianego
zbioru określenie autora i tytułu tekstu stanowiło najtrudniejszy, najżmudniejszy
i czasochłonny etap pracy. W opracowaniach takich jak katalog Cesarskiej Biblioteki Publicznej czy materiały Marii Hornowskiej zazwyczaj brak identyfikacji tekstu. Autorzy ograniczali się do podania, w wielu wypadkach, nader lakonicznego
3

Zob. wyżej, s. 196.

4

Zob. wyżej, s. 152.

5

Zob. The Inventory of Manuscripts, nr 3483.
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incipitu, niewystarczającego do interpretacji. Często w przypadku kazań pojawiało
się wyłącznie verbum thematis – cytat z Pisma św. wykorzystywany jako podstawa
kazania w konkretnym dniu. Oczywiście był to fragment tekstu, który nie pozwala
na ustalenie np. autora, lecz co najwyżej wskazywać może na charakter kazania
(cykl de tempore i de sanctis) i święto. Inny problem to kwestia niewłaściwej atrybucji tekstu. Autorzy i uczeni, z których prac korzystałem, imię autora i tytuł, o ile
te elementy występowały, podawali za rękopisem, powielając w ten sposób błędy
średniowiecznych kopistów.
Przykładem trudności w identyfikacji może być recepcja rękopiśmienna tekstów
franciszkanina i kardynała – św. Bonawentury (zm. 1274). Dzieła Bonawentury
były bardzo popularne w średniowieczu, czego świadectwem jest znaczna liczba
zachowanych lub znanych rękopisów. Co więcej, autorytet Doktora Serafickiego
powodował przypisywanie mu tekstów napisanych w rzeczywistości przez innych
autorów franciszkańskich, np. Jakuba z Mediolanu (Stimulus amoris). Krótki tekst
mistyczny św. Bonawentury pt. De triplici via alias Incendium amoris w rękopisach
łacińskich określany był w różny sposób6. W przypadku kodeksów z Biblioteki Narodowej tekst ten zatytułowany był: Trivium vel speculum animae (Lat.Q.ch.I.22)
lub Tractatus Bonaventurae qui vocatur seu intitulat itinerarium mentis in Deum
et alio nomine titulatur speculum animae (Lat.Q.ch.I.230). Właściwa identyfikacja
była możliwa tylko dzięki podanemu w opisach krótkiemu incipitowi – fragmentowi Pisma św.: Ecce descripsi eam (Prov. 22, 20). W jednym przypadku, z powodu
całkowitego braku incipitu, niestety nie można stwierdzić, czy ten właśnie tekst
kryje się za sformułowaniem: Speculum animae sive itinerarium mentis in deum
editum a fratre Bonaventura (Lat.F.ch.I.169).
Inny przykład to również dzieło św. Bonawentury. Dwa jego teksty – Breviloquium oraz Soliloquium rozpoczynają się cytatem biblijnym – fragmentem Listu
do Efezjan (3, 14): Flecto genua mea... Wobec braku dalszego ciągu trudno właściwie rozstrzygnąć, który z tych tekstów znajduje się w rękopisach Lat.F.ch.I.217,
Lat.F.ch.I.403, Lat.Q.ch.I.144, a już zupełnie bezradni jesteśmy wobec sformułowania: Liber Bonaventurae (Lat.Q.ch.I.86).
W przypadku 1445 rękopisów konieczne było zarówno przeprowadzenie odrębnych poszukiwań, jak i sprawdzenie wcześniejszych identyfikacji. W tym celu korzystałem z dostępnych katalogów rękopisów średniowiecznych, przygotowanych
dla innych bibliotek, np. Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego czy bibliotek niemieckich i czeskich. Ponadto wykorzystane zostały
również bazy danych dostępne w sieci oraz różne repertoria.

6 Wydanie krytyczne: B
, Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S.R.E. Episc. Card. Opuscula
varia ad theologiam mysticam et res ordinis fratrum minorum spectantia, t. 8, Ad Claras Aquas (Quaracchi)
prope Florentiem 1898, s. 3–14. Nota bene w zamieszczonym tam wykazie rękopisów nie uwzględniono
zupełnie zbiorów petersburskich, wymieniono zaś np. rękopisy z Pelplina czy Wrocławia.
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1.2. Datowanie kodeksów
Kolejną kwestią jest czas powstania rękopisów. Z reguły badacze i autorzy katalogów odnotowywali daty występujące w kolofonach lub określali czas powstania
kodeksu w przybliżeniu. W kilkunastu przypadkach ksiąg liturgicznych starano się
datować rękopis na podstawie świąt zamieszczonych w kalendarzu, np. tak wydatowano mszał kartuski z Vauvert (sygn. Lat.F.v.I.49).
W wielu przypadkach data nie została podana, zdecydowałem się jednak uwzględnić te rękopisy z uwagi na dobór tekstów bądź na inne przesłanki wskazujące na ich
średniowieczną proweniencję. Na przykład rękopis Lat.F.ch.I.427, określony w katalogu CBP jako: Leo, De nuptiis seu sponsus et sponsa, nie został opatrzony datą,
natomiast dokładnie w ten sam sposób został określony w inwentarzu kolegiaty
wiślickiej z 1480 r. Inny, niedatowany rękopis pergaminowy, pochodzący z Biblioteki Załuskich, zawierał m.in. Elucidarius, traktat o siedmiu sakramentach, wykład
Grzegorza Wielkiego do Księgi Ezechiela oraz niezidentyfikowany tekst Wilhelma Durandi In LXX (Lat.Q.v.I.84). Zarówno użyty materiał piśmienny, jak i układ
tekstów teologicznych autorów średniowiecznych pozwalają na ostrożne datowanie
tego kodeksu na okres późnego średniowiecza.
Przykładem trudności związanych z datowaniem może być kodeks zawierający
płockie statuty synodalne biskupa Kurdwanowskiego z 1423 r. Kodeks pergaminowy pochodził z Biblioteki Załuskich (Z 277) i został odnotowany przez Janockiego
w drugim tomie Janociana (s. 137). W tym czasie kodeks otrzymał nową oprawę fundowaną przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rękopis został zdobyty (skradziony, kupiony) przez Tadeusza Czackiego i znalazł się w księgozbiorze
poryckim, a po śmierci właściciela trafił do biblioteki Czartoryskich w Puławach.
Uniknął losów innych rękopisów wywiezionych do Petersburga i znalazł się ostatecznie w Bibliotece XX. Czartoryskich w Krakowie (sygn. 1287)7. Na wstępnym
etapie badań miałem jednak wyłącznie informację o pochodzeniu rękopisu z Biblioteki Załuskich. Należało zatem poszukać tego kodeksu w zbiorach petersburskich.
W katalogu CBP, pod sygnaturą Lat.F.ch.II.123, znajdował się opis następującego
kodeksu: Z. Statuta synodalia D. Jacobi Kurdwanowski Ep. Plocensis in Synodo,
an. 1398, Septembr. 8. habita i adnotacja o rewindykacji. Wydawało się więc, że
chodziło o ten sam rękopis, który wymienił Janocki, z tym że różnica dotyczyła
materiału piśmiennego (pergamin, papier). Tylko przypadkowo natrafiłem na informację, że przed 1752 r. sporządzono na polecenie Józefa Andrzeja Załuskiego
papierową kopię kodeksu pergaminowego. Właśnie owa osiemnastowieczna kopia
znalazła się w Petersburgu, skąd została zwrócona do Warszawy8.

7

Opis rękopisu m.in. B. U

8

Zob. P. B

, O pracach przygotowawczych, s. 42–84.

, Rękopisy rewindykowane przez Polskę, s. 14–15.
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1.3. Proweniencja nowożytna kodeksów
Kwestia proweniencji, jak wspomniałem wyżej, była kluczowa w ustaleniu
wielkości zbiorów rękopiśmiennych rewindykowanych ze Związku Radzieckiego.
Ustalenie ostatniego właściciela przed okresem, kiedy rękopisy znalazły się w Petersburgu, zgodnie z decyzją Komisji Mieszanej z 1921 r. spadło na stronę polską.
Wykorzystano wówczas wszelkie dostępne metody badania, począwszy od autopsji kodeksów i zawartych tam śladów proweniencji (ekslibrisy, noty, sygnatury
itp.), poprzez sprawdzenie siglów w katalogu petersburskim, wreszcie kwerendę
w opracowaniach drukowanych. W trakcie rokowań polsko-radzieckich w 1922 r.
w odniesieniu do katalogu Cesarskiej Biblioteki Publicznej sama delegacja radziecka podważała wiarygodność oznaczeń proweniencyjnych: Z – dla Biblioteki Załuskich, W – dla obu bibliotek warszawskich, D – dla rękopisów Dubrowskiego,
S – dla rękopisów Suchtelena: znaki te jednak w żaden sposób traktowane być nie
mogą jako świadectwo dokumentalne przynależności rękopisu do danego zbioru,
ponieważ w obecnych czasach zostało dostatecznie wyjaśnione, że nie były one stawiane z jednakową dokładnością i nie znajdują się we wszystkich tomach katalogu;
nad układem którego pracowało kilka osób, posiadających niejednakowe i często
niedostateczne przygotowanie do prac bibliograficznych9.
Przykładem trudności związanych z określeniem ostatniej proweniencji polskiej
może być opis kodeksu Lat.F.v.I.16, który jednak nie podlegał rewindykacji (brak
sygnatury w Sigla codicum)10. Ten interesujący kodeks, być może z XI w., zawierający wyjątki z Pisma św., pochodził z klasztoru cystersów w Lądzie. Wskazuje na
to nota proweniencyjna, występująca również w innych rękopisach tego klasztoru:
Liber sancti Nicolai Sanctaeque Mariae in Lenda. W katalogu CBP rękopis ten
zaopatrzony został siglum Z, czyli Biblioteka Załuskich. Wiadomo jednak, że rękopisy lądzkie, wskutek wyprawy Lindego, znalazły się w Bibliotece Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim, zatem powinny posiadać (i w znakomitej większości
posiadały) siglum G.
Zresztą podobne problemy z określeniem proweniencji występowały również
w grupie rękopisów określonych siglum G. Jak pisałem wyżej, siglum z towarzyszącym mu numerem oznaczało kartę Łukasza Gołębiowskiego; najwyższy numer,
który odnalazłem w wypadku rękopisów średniowiecznych, to G 1263. Tym bardziej
mylące były konstatacje niektórych uczonych polskich, którzy podawali rozwiązanie G jako: Gesellschaft der Freunde der Wissenschaft in Warschau, czyli z biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk11. Prawdopodobnie oznaczenie
9

Zob. Dokumenty dotyczące akcji, z. 8, s. 79.

10 Zob. F. K
, Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia... Wiek XI–XII, kol. 63–64, przyp. 1. W katalogu CBP: Fragmentum bibliorum: Act. XXVII, 6 – Jac. II, 12. X w., siglum Z.
11 Zob. A. H
-B
, Die canonistischen Handschriften, s. 7, przyp. 2; A. B
domość o rękopisach, s. 436, nr 331.
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to wskazywało po prostu rękopisy skonfiskowane po powstaniu listopadowym, zaś
oznaczenia Gołębiowskiego odnosiły się zarówno do rękopisów uniwersyteckich,
jak i TWPN. Wobec zniszczenia katalogów w konfuzję wprawia kwestia przynależności partii rękopisów do jednej lub drugiej biblioteki. Innym problemem, związanym zresztą z kartami Gołębiowskiego, była praktyka wyjmowania przez Rosjan
w trakcie ustalania zbioru rewindykatów tych luźnych kart z rękopisów i w ten sposób zacieranie polskiej proweniencji kodeksu. Jedynym śladem pozostawały zatem
ponownie, często zawodne, sigla z katalogu CBP.
Oprócz pytania o ostatniego właściciela książek przed wywiezieniem zbiorów do
Petersburga poważnym problemem jest ustalenie proweniencji – nowożytnej i średniowiecznej.
W wielu przypadkach odnotowane zostały noty proweniencyjne, wskazujące na
pochodzenie kodeksu z konkretnego kościoła czy klasztoru. Zazwyczaj były to nowożytne zapiski, wpisywane na pierwszej karcie kodeksu, prawdopodobnie przy
okazji sporządzania inwentarza, tak było np. w wypadku kodeksów wiślickich,
w których pojawia się informacja o odnotowaniu rękopisu w sierpniu 1678 r. Nota
tego typu bezspornie wskazuje na nowożytną proweniencję książki. Nawet zapis
bez określenia geograficznego może pomóc w ustaleniu pochodzenia danego rękopisu. Na przykład w dwóch rękopisach, bez ustalonej proweniencji nowożytnej,
pojawia się zapiska o dokonanym w 1707 r. przeglądzie księgozbioru: ex revisione
a. 1707 connotatus (Lat.F.v.I.38, Lat.F.v.I.88). Już Maria Hornowska wyraziła przypuszczenie, że na tej podstawie możliwe będzie zidentyfikowanie proweniencji,
choć wskazywała raczej na księgozbiór klasztorny12. Obecnie można jednoznacznie wskazać na księgozbiór kolegiaty w Sandomierzu. W zachowanych rękopisach
średniowiecznych z tej kolegiaty znajdują się identyczne notki, co więcej, jeden
z wyżej wymienionych kodeksów wspomniany został w sprawozdaniu Lindego13.
Najtrudniejszą kwestią jest określenie proweniencji średniowiecznej. W przypadku księgozbiorów polskich, zniszczonych lub rozproszonych, z których zachowały
się tylko pojedyncze kodeksy, skazani jesteśmy na czerpanie informacji pośrednich
ze źródeł późniejszych (inwentarzy i katalogów). Wyjątkowo tylko dysponujemy
inwentarzami średniowiecznymi, jak np. w wypadku kolegiaty wiślickiej. Siłą
rzeczy oznacza to, że charakterystyka takiego księgozbioru jest oparta na informacjach, jakie książki znajdowały się w bibliotece w okresie nowożytnym. Tym
samym uwzględniamy, czasami nieświadomie, również te rękopisy, które nie powstały w skryptorium klasztornym lub kościelnym i nie funkcjonowały w konkretnej wspólnocie, ale znalazły się w danej bibliotece w okresie nowożytnym, np. na
mocy legatu testamentowego z XVI w. W konsekwencji taka charakterystyka księ12 M. H
, Materiały źródłowe, t. 2, k. 210v: Proweniencję możnaby dojść przez ten napis rewizyjny, gdyby natrafić w jakim klasztorze przeprowadzano takową wówczas.
13 Zob. W. W
, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 36, 1978, s. 79–103; M. Ł
, Materiały do dziejów, nr 55, s. 63.
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gozbioru średniowiecznego jest konstrukcją badacza. Zarazem, jeżeli przyjmiemy
założenie, że przedmiotem analizy będą wyłącznie te kodeksy, których pochodzenie
jest bezsporne (zawierają noty proweniencyjne danej instytucji, np. kolofony z informacją o przepisaniu w skryptorium), to w wyniku takiej rekonstrukcji pozbawieni zostaniemy istotnych elementów, np. informacji o ewentualnych ofiarodawcach
świeckich z okresu średniowiecza.
Wobec powyższych trudności drobnym problemem wydaje się pisownia cytowanych za rękopisami tekstów. Brak możliwości weryfikacji sprawia, że skazani
jesteśmy na przyjęcie zapisu dziewiętnastowiecznych bibliotekarzy i uczonych.
W zależności od ich wykształcenia oraz doświadczenia w pracy nad rękopisami
możemy zaobserwować zarówno dostosowywanie zapisu tekstu do wymogów łaciny klasycznej, jak i przepisywanie tekstu w formie przejętej z rękopisu. Nigdy
jednak, z powodu zniszczenia samych zabytków, nie będziemy mieli pewności, czy
zapis treści lub not rzeczywiście odzwierciedlał konkretny tekst z rękopisu.

2. Zestawienia statystyczne
Po ustaleniu zbioru łacińskich rękopisów średniowiecznych warto pokusić
się o przedstawienie danych o charakterze statystycznym. Ujęcie to, choć ryzykowne ze względu na niekompletność zbioru, pozwoli jednak na określenie
jego charakteru. Zasadniczo kwantytatywnie przeanalizować można elementy
zawarte w tzw. główce rękopisu (skrócony opis bibliologiczny: materiał piśmienny, format rękopisu, czas powstania) oraz proweniencję nowożytną.

2.1. Liczba rękopisów
Zacząć jednak wypada od wielkości samego zbioru. W wykazie rękopisów odnotowałem łącznie 1445 pozycji, które zaliczyłem do grupy zniszczonych łacińskich rękopisów średniowiecznych. W jego obrębie 1409 rękopisów pochodziło
z grupy rewindykatów, 36 – z Biblioteki Wilanowskiej. Oczywiście liczba ta ma
charakter probabilistyczny, prawdopodobnie – wobec braku odpowiednich zestawień i problemów związanych z datowaniem kodeksów (zwłaszcza tych bez dat
w kolofonach) – nigdy nie uda się określić rzeczywistej liczby rękopisów należących do tej grupy. Po wojnie zachowało się łącznie 77 łacińskich rękopisów
średniowiecznych, w tym 68 rewindykatów, pięć z Biblioteki Wilanowskiej oraz
cztery kodeksy z tzw. starego zasobu, czyli kupione przed wojną (BN 8001 – Kazania świętokrzyskie, BN 8002 III – Psałterz floriański, BN 8006 III – Kodeks
Szamotulskiego (Heilsberski), BN 8007 IV – Revelationes s. Birgittae, tzw. Karta
Malinowskiego).
W sumie zatem, według powyższych szacunków, zbiór Biblioteki Narodowej liczył w 1939 r. ponad 1,5 tys. średniowiecznych rękopisów łacińskich.
Średniowieczne rękopisy łacińskie uznane za zniszczone w czasie II wojny światowej stanowią ok. 95% całości tego zbioru. Ocalałe kodeksy to przede wszystkim
rękopisy wywiezione w 1939 r. z kraju oraz te, które z różnych powodów nie znalazły
się we wrześniu 1944 r. w budynku Biblioteki Krasińskich lub zostały odnalezione
przed tym gmachem w początkach 1945 r.
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Diagram 1. Łacińskie rękopisy średniowieczne w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej

Rewindykaty

Biblioteka Wilanowska
36; 2,4%

Rękopisy zachowane

77; 5%

1408; 92,6%

W grupie zniszczonych rękopisów średniowiecznych aż 97% kodeksów to rewindykaty. Ponieważ przed wojną posługiwano się w BN petersburskim systemem
sygnatur, zatem na tej podstawie można wyróżnić następujące działy (dziedziny):
Tabela 5. Liczba łacińskich rękopisów średniowiecznych rewindykowanych z Rosji według działów
F.v.

F.ch.

Q.v.

Q.ch.

O.v.

O.ch.

Razem

I – Teologia

75

506

115

269

86

74

1125

II – Prawo

13

49

11

24

3

3

103

9

1

8

1

19

9

3

6

2

1

22

4

2

5

1

2

14

1

2

11

III – Filozofia
IV – Historia

1

VI – Medycyna
IX – Matematyka

1

2

4

XIV – Poezja

2

1

5

2

2

3

20

2

10

8

1

27

XV – Retoryka

1

XVI – Lingwistyka
XVII – Poligrafia
Cl.lat. – Klasycy łacińscy
Razem

1

7

8
2

34
37

5

5

8

8

1

2

29

96

615

148

369

94

87

1409

Z powyższego zestawienia wynika, że znakomita większość kodeksów – 1125
rękopisów – pochodziła z działu I (teologia), co stanowiło blisko 80% całego zbioru
odnotowanych rewindykatów. Kolejne dziedziny reprezentowane były zdecydowanie słabiej, np. drugie pod względem liczebności kodeksy prawnicze (dział II) obejmowały ponad 7% zbioru. W pozostałych dziedzinach, takich jak historia natural-
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na, fizyka, chemia, mechanika, sztuki wyzwolone, muzyka, sztuki piękne, historia
literatury, nie odnalazłem w ogóle rękopisów średniowiecznych. Warto pamiętać,
że ten sztuczny podział był dziełem bibliotekarzy petersburskich, którzy musieli
zdecydować o przynależności konkretnego rękopisu do jednego działu. Z tego też
względu należy podchodzić do tych danych z ostrożnością, traktując je tylko w kategoriach dziewiętnastowiecznej klasyfikacji dziedzin wiedzy.
Obfitość kodeksów teologicznych jest dość oczywista – w zbiorze średniowiecznych rękopisów rewindykowanych dominowały przecież kodeksy z polskich bibliotek kościelnych.
W drugim zbiorze rękopisów znajdującym się przed wojną w Bibliotece Narodowej, czyli zbiorze Biblioteki Wilanowskiej, także zdecydowaną większość stanowiły rękopisy o treści teologicznej.

2.2. Materiał piśmienny
Kolejny element, który można ująć liczbowo, to materiał piśmienny, określony
również w sygnaturach petersburskich. Informacje o materiale piśmiennym mamy
tylko w odniesieniu do 1415 kodeksów. W przypadku 31 kodeksów pochodzących
z Biblioteki Wilanowskiej nieodnotowanie materiału piśmiennego może wskazywać,
że były to rękopisy papierowe. Jednak wobec braku potwierdzenia źródłowego kodeksy te nie zostaną tu uwzględnione. W sumie więc odnotowałem 1071 rękopisów
papierowych (74%), 344 – pergaminowe (24%) oraz 31 – brak danych (2%).
Dane te, podobnie jak i inne zestawienia, nie mogą być absolutyzowane. W kilkudziesięciu przypadkach mamy informacje, że były to kodeksy mieszane: zawierały
Diagram 2. Łacińskie rękopisy średniowieczne w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej
pod względem materiału piśmiennego

Pergamin

Papier

Nieustalone

31; 2%
343; 24%

1071; 74%
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zarówno karty papierowe, jak i pergaminowe, zatem zakwalifikowanie do konkretnej
grupy było problematyczne i zależne wyłącznie od decyzji bibliotekarza. Prawdopodobnie były to wypadki, kiedy w kodeksie znajdowały się pojedyncze składki pergaminowe lub karty pergaminowe były umieszczane jako zewnętrzne arkusze składek.

2.3. Wielkość (format) rękopisów
W grupie rewindykowanych kodeksów papierowych 615 rękopisów było formatu folio, 369 – quarto, zaś 87 – octavo. Proporcje te są inne w wypadku kodeksów
pergaminowych, gdzie tylko 96 woluminów były to książki formatu folio, 148 –
quarto oraz 94 – octavo. Wśród rękopisów wilanowskich odnotowano tylko trzy
rękopisy pergaminowe oraz trzy papierowo-pergaminowe. Przewaga kodeksów papierowych świadczy zarówno o późnośredniowiecznej metryce kodeksów (o czym
niżej), jak i o innych, pozaliturgicznych funkcjach książek. Kodeksy pergaminowe
dużego formatu to przede wszystkim księgi liturgiczne, zaś w obrębie mniejszego
formatu były to głównie modlitewniki.
Diagram 3. Łacińskie rękopisy średniowieczne w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej
pod względem formatu

Format kodeksów pergaminowych
(rewindykaty)
Folio

Quarto

Octavo

Format kodeksów papierowych
(rewindykaty)
Folio

Quarto

Octavo

87; 8%
94; 28%

96; 28%

148; 44%

369; 35%

615; 57%

Niestety, ponownie z powodu braku zachowanych rękopisów, trudno wnioskować na podstawie powyższych zestawień i lakonicznych informacji o formatach
(bez podanych wymiarów w centymetrach) o ogólnych tendencjach1.
1 Na różne możliwości analizy zależności między materiałem piśmiennym i formatem kodeksu wskazał
J. P. G
, Skins, Sheets and Quires, [w:] D. P
(red.), New Directions in Later Medieval Manuscript Studies. Essays from the 1998 Harvard Conference, Woodbridge 2000, s. 81–90 (tamże literatura).
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2.4. Czas powstania
Kolejna kategoria, choć znacznie bardziej dyskusyjna, to czas powstania rękopisów. Podstawowy problem to płynność danych, spowodowana różnym datowaniem książek przez bibliotekarzy i badaczy rękopisów. Starałem się odnaleźć
wszystkie daty roczne w kodeksach, o których wspominano w źródłach i opracowaniach. Warto przy tym pamiętać, że daty występujące w kolofonach wskazują
wyłącznie na zakończenie przepisywania konkretnego tekstu, który mógł przez
pewien czas funkcjonować w luźnych poszytach, a dopiero później był oprawiany
z innymi tekstami. Stąd też ważne były informacje o oprawach mających charakter średniowieczny (deski i skóra). Wśród opisanych rękopisów 23 kodeksy nie
posiadały opisu umożliwiającego określenie daty powstania; zostały one włączone z innych powodów (np. treść). Pewna grupa rękopisów powstawała w ciągu
dwóch stuleci, stąd też wynika pewna nadreprezentatywność kodeksów piętnastowiecznych w poniższym ujęciu.
Ostatecznie, grupując rękopisy według stulecia, w którym powstały, otrzymujemy następujące zestawienie:
Diagram 4. Łacińskie rękopisy średniowieczne w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej
pod względem czasu powstania

1135

182
1

3

22

44

X w.

XI w.

XII w.

XIII w.

81

XIV w.

XV w.

23

1 poł. XVI w. brak danych

W XIV w. powstały 182 kodeksy (12%). Wtedy też wraz z rozwojem kultury piśmiennej nastąpiła zmiana materiału piśmiennego (papier). Okres ten zasługuje na
szczególną uwagę, zwłaszcza w odniesieniu do materiału polskiego. Jak się wydaje,
istotną rolę w rozwoju piśmiennictwa odegrały w drugiej połowie stulecia uniwersytety: praski i krakowski, nie tylko pośrednicząc w transmisji określonych treści,
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ale również wydatnie przyczyniając się do zwiększenia produkcji rękopisów i ich
rozprzestrzenienia na obszarze obu krajów.
Blisko 80% uwzględnionych w wykazie rękopisów pochodziło z XV w., co
stanowi potwierdzenie tezy o dominacji kodeksów z tego okresu w bibliotekach
polskich, wysuniętej w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez Edwarda
Potkowskiego2. Wielkość zbioru piętnastowiecznego nie wynika ze stanu zachowania (trudno przypuszczać, aby w jakikolwiek sposób wyróżniano często niestarannie pisane kodeksy powstałe w tym stuleciu). Jest to efekt późnośredniowiecznego
wzrostu zainteresowania książką.
Te dwie kwestie – znacząca większość rękopisów piętnastowiecznych oraz papierowych – są ze sobą ściśle powiązane. Zjawisko to odnosi się do całej niemal
Europy łacińskiej. Jak zauważono, między rokiem 1400 a 1470 produkcja rękopiśmienna na obszarze cesarstwa wzrosła czterokrotnie i wzrastała o ok. 70% co
ćwierć wieku3. Wyjątkiem są terytoria Anglii i Francji, gdzie zauważono pewną
stagnację związaną z toczącą się do połowy XV w. wojną stuletnią. Książki były
przepisywane przez kopistów wywodzących się z różnych grup społecznych. Obok
istniejących skryptoriów kościelnych i świeckich pojawiły się w tym okresie wyspecjalizowane warsztaty produkujące masowo modlitewniki, osiągające wyniki
równe pierwszym nakładom książki drukowanej4. Ważną rolę odgrywały również
skryptoria związane z ruchem devotio moderna, utrzymujące się ze sprzedaży rękopisów5. Wreszcie wspomnieć należy o stale rosnącej – z powodu wzrostu liczby
studentów i rozwoju szkół – produkcji rękopisów na potrzeby społeczności uniwersyteckiej6. Punkt ciężkości produkcji rękopiśmiennej przesunął się zdecydowanie
ze skryptoriów kościelnych: katedralnych i klasztornych na ośrodki miejskie, z coraz większym udziałem świeckich pisarzy, m.in. katedralisów7.
2

O 80% rękopisów pochodzących z XV w. w zachowanych księgozbiorach średniowiecznych pisał E. P , Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984, s. 43.

3 Zob. U. N
, Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit (Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München, 61), Wiesbaden 1999, t. 1, s. 219–222, 288–300.
4 Zob. E. P
, Rękopis a druk – przełom w dziejach techniki czy dziejach cywilizacji, [w:] I
,
Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006,
s. 362.
5 Zob. T. K
, Die Buchkultur der Devotio moderna. Handschriftenproduktion, Literaturversorgung und
Bibliotheksaufbau im Zeitalter des Medienwechsels (Tradition – Reform – Innovation, 2), Frankfurt a. Main
i in. 1999.
6 Zob. m.in. L.-J. B
, B. G. G
, R. H. R
(red.), La production du livre universitaire au
Moyen Âge. Exemplar et pecia. Actes du symposium tenu au Collège San Bonaventura de Grottaferrata en
mai 1983, Paris 1988.
7 W odniesieniu do średniowiecznej Polski zob. E. P
, Książka rękopiśmienna. Aspekt funkcjonowania pisma i książki w środowisku miejskim był przedmiotem rozpraw dwóch ostatnich tomów z serii
Utrecht Studies in Medieval Literacy, zob. M. M
, A. A
(red.), Writing and the Administration of
Medieval Towns. Medieval Urban Literacy I (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 27), Turnhout 2014; I
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Jest wiele przyczyn tak masowej produkcji rękopisów papierowych w późnym średniowieczu (Uwe Neddermeyer określił lata 1370–1469 jako „czas rękopisu” – Manuskriptzeitalter). W tym czasie nastąpiła głęboka zmiana kultury
średniowiecznej – przejście od komunikacji opartej na słowie mówionym do
komunikacji, w której podstawowym środkiem przekazu było pismo8. Do zmiany tej doprowadził ciąg zjawisk zapoczątkowany mniej więcej w XI w., który
w późnym średniowieczu osiągnął swój szczyt. Należały do nich: przemiany
w edukacji: rozwój szkolnictwa parafialnego, będący realizacją postanowień
soboru laterańskiego w 1215 r.9, powstanie i rozwój uniwersytetów, przemiany
ekonomiczne – rozwój gospodarki pieniężnej, opartej na rachunkowości, wreszcie przemiany społeczne i polityczne, jak rozwój biurokracji czy instytucji notariatu. Spowodowały one zapotrzebowanie na tekst pisany nie tylko w kręgach
duchowieństwa, ale w coraz większym stopniu w środowisku ludzi świeckich.
Istotnym czynnikiem wzrostu produkcji piśmiennej było przyswojenie wynalazku papieru, co przyczyniło się do znaczącego obniżenia kosztów produkcji książek10. Wpływ na wzrost zapotrzebowania na teksty wywarły (choć nie
wiadomo, co było w tym wypadku przyczyną, co skutkiem) również zmiany
w organizacji tekstu (interpunkcja, układ tekstu na stronie)11, sposobie czytania

(red.), Using the Written Word in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II (Utrecht Studies in Medieval
Literacy, 28), Turnhout 2014 – gdzie artykuły polskich badaczy. O katedralisach zob. E. P
, Zawodowi wytwórcy książki – katedralisi w miastach polskich i pruskich, [w:] I
, Książka i pismo w średniowieczu.
Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, s. 119–144.
8 Zob. prace Edwarda Potkowskiego zebrane w tomie: E. P
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006; J. K
, Przemiany
społecznych funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty, [w:] S. G
,
M. T. S
(red.), Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania (Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Colloquia, 4), Warszawa
2011, s. 169–188.
9 Pierwszym postanowieniem dotyczącym kształcenia był kanon III soboru laterańskiego w 1179 r., w którym nakazano, aby każda katedra miała nauczyciela uczącego bezpłatnie zarówno duchownych katedralnych,
jak i biednych uczniów; decydujące dla rozwoju szkolnictwa było rozszerzenie tego postanowienia przez
sobór w 1215 r. na inne kościoły (nie tylko katedry, ale również te, które mają wystarczające środki); nauczyciel miał uczyć gramatyki i innych przedmiotów, dodatkowo zaś w katedrach nauczano rzeczy niezbędnych
do duszpasterstwa: Pisma św. oraz quae ad curam animarum spectare noscuntur – zob. Dokumenty soborów
powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 2: 869–1312, układ i oprac. A. B
, H. P
, Kraków
2003, s. 192–195, 247–249.
10 Zob. C. B
, E. O
, Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Âge. Trois essais de codicologie quantitative, Paris 1983; S. C
(red.), Produzione e commercio della carta e del libro secc.
XIII–XVIII. Atti della «Ventitreesima Settimana di Studi» 15–20 Aprile 1991, Florence 1992; U. N
,
Von der Handschrift zum gedruckten Buch, t. 1, s. 256–267. U. Neddermeyer zauważył interesujące zjawisko:
o ile produkcja książek papierowych wzrastała w ciągu dwóch stuleci (XIV–XV w.) znacząco, o tyle produkcja rękopisów pergaminowych nie zmniejszyła się, lecz utrzymywała na tym samym poziomie, z niewielkim
wzrostem około połowy XV w.
11 Zob. M. B. P
keley 1992.

, Pause and Effect. An Introduction to the History of Punctuation in the West, Ber-
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(przejście od czytania głośnego do czytania cichego)12. Konsekwencją przełomu w sposobach komunikacji był rozwój piśmienności pragmatycznej13, rozwój
nowych gatunków literackich, jak np. listy obelżywe14, wreszcie rozwój literatury w językach rodzimych15.
Wynalazek druku, który w dłuższej perspektywie czasowej spowodował fundamentalne przemiany we wszystkich obszarach funkcjonowania pisma, był
tylko (i aż) konsekwencją tych procesów, dokonujących się w późnym średniowieczu16.

2.5. Pochodzenie rękopisów (proweniencja nowożytna)
Wyróżniona grupa średniowiecznych rękopisów łacińskich pochodziła z kilku
kolekcji nowożytnych. Na podstawie różnych źródeł starałem się ustalić proweniencję każdego rękopisu. O ile nie ma problemu w wypadku kodeksów Biblioteki
Wilanowskiej, która znalazła się w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej
jako zamknięta całość, o tyle w wypadku rewindykatów pojawia się kilka zasadniczych trudności, o których wspomniałem wyżej.
Wśród rewindykatów rękopisy średniowieczne pochodziły głównie z następujących księgozbiorów: Biblioteki Załuskich, biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego, biblioteki puławskiej Czartoryskich, Biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Ustalenia dotyczące liczby rękopisów średniowiecznych są utrudnione choćby
z powodu wędrówek kodeksów z jednego do drugiego księgozbioru. Dlatego też
podanych liczb nie należy traktować jako ostateczne, zestawienie to służy wyłącznie ukazaniu proporcji poszczególnych części księgozbioru.

12

Zob. P. S

, Space Between Words. The Origins of Silent Reading, Stanford 1997.

13 Zob. przede wszystkim liczne prace Edwarda Potkowskiego poświęcone różnym aspektom piśmienności
pragmatycznej oraz F. J. A
, M. O
, O. P
, G. T
(red.), Transforming the
Medieval World. Uses of Pragmatic Literacy in the Middle Ages. A Cd-Rom and a Book (Utrecht Studies in
Medieval Literacy, 6), Turnhout 2006, gdzie podsumowanie badań związanych z münsterskim projektem:
Pragmatische Schriftlichkeit.
14 Zob. E. P
, Pismo i polityka. Początki publicystyki politycznej w Polsce XV wieku, [w:] I
,
Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006,
s. 35–52.
15 W nauce niemieckiej, w nawiązaniu do koncepcji Hugo Kuhna o eksplozji literatury w XIV–XV w.
(Literaturexplosion), postawiono tezę o „eksplozji” przekładów tekstów z łaciny na języki rodzime (Überlieferungsexplosion) – zob. H. K
, Versuch über das 15. Jahrhundert in der deutschen Literatur, [w:]
I
, Entwürfe zu einer Literatursystematik des Spätmittelalter, Tübingen 1980, s. 78; W. W
-K
,
Ordensreform und Literatur im 15. Jahrhundert, „Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft”, 4,
1986/1987.
16

Zob. U. N

, Von der Handschrift zum gedruckten Buch.

217

Zestawienia statystyczne

Diagram 5. Łacińskie rękopisy średniowieczne w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej
pod względem proweniencji nowożytnej (XVIII–XIX w.)

Bibl. Zał.

BPUW

TWPN

Poryck/Puławy

Wilanów

Nieustalone

36; 2% 30; 2%
32; 2%

433; 30%
274; 19%

648; 45%

W wykazie odnotowałem 433 rękopisy średniowieczne z proweniencją wskazującą na Bibliotekę Załuskich. W 18 wypadkach jest to proweniencja prawdopodobna, w jednym proweniencja została podana w literaturze mylnie. Warto
przypomnieć, że szacunkowe dane dotyczące całego zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Załuskich wywiezionego z Warszawy do Petersburga wynoszą 10–12 tys.
rękopisów, zatem zbiór średniowieczny stanowiłby ok. 4% całego księgozbioru,
jednak do liczby tej, wobec braku dokładnych danych, należy podchodzić ostrożnie. Pamiętać trzeba o specyfice pozyskanych przez Załuskiego zbiorów – były
to przede wszystkim książki, zawierające teksty niezbędne do realizacji planów
naukowych i edytorskich związanych z historią Polski. Z tego też względu rękopisy średniowieczne – może z wyjątkiem kodeksów historiograficznych i niektórych hagiograficznych – nie były szczególnie cenione. Sama liczba tych kodeksów z Biblioteki Załuskich nie została dokładnie ustalona. Ponieważ był to zbiór
współtworzący podstawowy zasób rękopiśmienny biblioteki petersburskiej, połączony z innymi zbiorami (Dubrowskiego), liczyć się należy z największą liczbą
pomyłek przy określeniu proweniencji. Część rękopisów Załuskich mogła zostać
zidentyfikowana przez autorów katalogu CBP, a w konsekwencji również przez
późniejszych badaczy, jako pochodząca ze zbiorów Dubrowskiego. Trzeba wszak
zauważyć, że w katalogu CBP mamy również do czynienia z sytuacją odwrotną. Kilka rękopisów zyskało siglum Z (zazwyczaj bez podania numeru), podczas
gdy późniejsze badania wskazują na ich pochodzenie ze zbiorów Dubrowskiego, jak np. interesujący rękopis papierowy z drugiej połowy XIV w. z łacińskim
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przekładem Iliady17. Oprócz rękopisów rewindykowanych i zniszczonych odnotować również należy kodeksy z Biblioteki Załuskich nadal znajdujące się w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt Petersburgu. W katalogach rękopisów sporządzonych przez badaczy rosyjskich wymienione zostały pojedyncze egzemplarze. Jednym
z wcześniejszych kodeksów jest rękopis z około połowy XIII w., zawierający obok
pojedynczych ksiąg Starego Testamentu również m.in. De miseria humanae conditionis Innocentego III, De omnibus ordinibus Piotra Damianiego oraz dwa teksty Albertana z Brescii: De doctrina dicendi et tacendi i Liber consolationis et consilii (sygn.
Lat.Q.v.I.70)18. Badaczka tego kodeksu Ludmiła Kiseleva wskazała na klasztor franciszkański w Brescii jako możliwe miejsce powstania. W późniejszym okresie rękopis
ten znalazł się w zbiorach Biblioteki Załuskich, aczkolwiek w dziewiętnastowiecznym
katalogu CBP zyskał adnotację, że pochodził ze zbiorów Dubrowskiego. Rękopisów
średniowiecznych i wczesnonowożytnych proweniencji polskiej znajdujących się
obecnie w RBN jest zapewne niewiele, zdecydowaną większość z nich, jak można
domniemywać, stanowią rękopisy nowożytne, zwłaszcza w dziale teologicznym19.
Jak wskazywałem wyżej, zbiory rękopiśmienne Biblioteki Załuskich składały się
z dwóch części: zbiorów z księgozbiorów Europy Zachodniej i Południowej, kupionych przez J. A. Załuskiego i przywiezionych do Warszawy pod koniec lat czterdziestych XVIII w., oraz rękopisów pozyskanych z bibliotek i kolekcji krajowych.
17

Zob. opis O. N. B

18

Szczegółowy opis rękopisu – L. I. K

, Katalog, s. 332–333, nr 850.
, Latinskie rukopisi XIII veka, s. 131–135, nr 21.

19 Olga Bleskina odnotowała pięć nowożytnych łacińskich rękopisów z Biblioteki Załuskich, które znajdują się w działach II–XIX – O. N. B
, Katalog. W opracowaniu tym znalazły się również opisy dwóch
rękopisów średniowiecznych (Lat.F.ch.XVIII.12, Cl.lat.Q.v.4) zidentyfikowanych przez Sławomira Szyllera
jako pochodzące z Biblioteki Załuskich – zob. The Inventory of Manuscripts, nr 1196 i 1956. Na podstawie
(zawodnego!) katalogu CBP oraz dziewiętnastowiecznych opracowań wskazać można jeszcze inne średniowieczne kodeksy o tej proweniencji, np.:
– Lat.F.v.I.70 (z XIV w.) z siglum: Z 141 (potwierdzonym przez Halbana – zob. A. H
-B
, Die
canonistischen Handschriften, s. 23, nr 155, s. 50, nr 351, 355;
– Lat.F.ch.I.698;
– Lat.Q.v.I.41 (Sacramentarium Gregorianum z IX–X w.) z siglum Z 32 – K. G
, Lateinische Handschriften, 5, 1880, s. 500, A. S
, Les manuscrits latins du Ve au XIIIe siècle conservés à la Bibliothèque
Impérial de Saint-Pétersbourg, t. 1, Saint-Pétersbourg 1910, s. 74–127, A.
L
, Les principaux manuscrits, nr 1;
– Lat.Q.v.I.70;
– Lat.Q.ch.I.4 (Breviarium ad usum ecclesiarum Moraviae adiuncto chronica z XV w.) z siglum Z 1759 –
B. D
, Historische Forschungen, s. 341–351 (sygn. Załuskich: Z 1759); A. B
, Wiadomość
o rękopisach, s. 450; A. H
, Przyczynek do stosunków, s. 527; [A. H
?, K. R
?], Z bibliotek
rosyjskich, s. 549, przyp. 2; V. F
, Knihy české, s. 49–50 (Załuskich);
– Lat.Q.ch.I.5 (niedatowany, XIV/XV w.) z siglum Z 1746;
– Lat.Q.ch.I.286 (William Thorpe, Responsio a. 1407) z siglum Z 253;
– Lat.O.ch.I.5 (1410–1414);
– Lat.O.v.I.46 (z XIII lub XIV w.) z siglum Z;
– Lat.O.ch.I.242 (z pocz. XVI w., zawierający m.in. rocznik Ex annalibus Polonorum 550–1484 i teksty Jana
Kapistrana, pochodzący z klasztoru bernardynów we Lwowie lub Lublinie) z siglum Z – B. D
, Historische Forschungen, s. 356, nr 68; J. K
, Zapiski, s. 47–48, nr 53; P. O. K
, Iter Italicum,
t. 5, s. 180.
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W obu grupach ustalenie proweniencji średniowiecznej jest w wypadku większości
kodeksów niemożliwe wobec braku przesłanek i informacji źródłowych. Ponad połowa (247) kodeksów nie posiadała żadnych not wskazujących na proweniencję,
w trzech wypadkach można jedynie ogólnie stwierdzić, że rękopisy powstały w środowisku dominikańskim, kartuskim i franciszkańskim.
Tam, gdzie było to możliwe, udało się ustalić, że w wypadku zbiorów z Europy Zachodniej pochodziły one zasadniczo z obszaru północnej Francji, Flandrii,
Niemiec, Czech i Anglii (łącznie 93 rękopisy). W znakomitej większości były to
pojedyncze egzemplarze z różnych bibliotek klasztornych, zawierające często jedyne znane nam przekazy średniowiecznych tekstów. Przykładem takiego kodeksu
może być żywot Pirony (Petronilli) Hergods, rekluzy w kościele św. Mikołaja za
murami Mechelen, zmarłej w 1472 r. Autorem tego tekstu, powstałego w 1477 r.,
był spowiednik Jan Taye z klasztoru karmelitów w Mechelen. Rękopis powstały
trzy lata później zakupił od spadkobierców biskupa Cambrai Henriego de Bergues
(zm. 1502) kanonik tamtejszej katedry Nicolas Brillot20.
Innym przykładem rękopisu cennego ze względu na zawarty w nim tekst jest
trudny do interpretacji kodeks, być może z początku XVI w., zawierający teksty
poświęcone starożytnościom rzymskim (Lat.O.v.IV.5). Kodeks ten, dedykowany
biskupowi Rennes i późniejszemu kardynałowi Robertowi Guibé (zm. 1513), zawierał m.in. rozprawę o kulcie bogów, traktat włoskiego humanisty Juliusza Pomponiusza Leto o urzędach rzymskich oraz De usu et genere coronarum autorstwa
Jacobi Alpharabiego. Kolekcja ta znalazła się w czasach nowożytnych w bibliotece
lipskiej znakomitych uczonych niemieckich Ottona i jego syna Johanna Burcharda Mencke (Bibliotheca Menckeniana), gdzie została opisana w katalogu biblioteki21. W 1754 r., po śmierci wnuka Ottona – Friedricha Ottona Menckego, kodeks
trafił do rąk historyka i lipskiego profesora retoryki Johanna Erharda Kappa (zm.
1756). Następnie, podobnie jak inny rękopis zawierający korespondencję Gottfrieda Leibniza, został kupiony przez Józefa Andrzeja Załuskiego22. Jeszcze w czasach,
gdy kodeks znajdował się u Kappa, interesował się nim inny profesor lipski Karl
Christian Woog, który w 1759 r. wydał tekst Jacobi Alpharabiego, podając zresztą
pierwsze informacje na temat tego bliżej nieznanego w literaturze piętnastowiecznego autora rodem z Leonessy23.

20

Rękopis Lat.Q.v.I.177.

21 Zob. J. B. M
, Bibliotheca Menckeniana; quae autores praecipue veteres Graecos et Lat. historiae item literariae, eccl. et civilis, antiquitatum ac rei nummariae scriptores, philologos, oratores, poetas
et codices mss. complectitur..., Lipsiae 1723, s. 598.
22 Korespondencja Leibniza zachowała się, obecnie BN 4879 IV – zob. Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki
Narodowej, red. H. T
-K
, współpr. M. D
, Warszawa 2000, s. 142.
23 Zob. Iacobi Alpharabii libellum ex antiquis historiis de usu coronarum et earum genere apud veteres
Romanos ex membranis nunc primum edit atque loca quaedam Plinii et A. Gellii..., wyd. C. C. W
,
Lipsiae 1759.
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Przykłady unikatów można by mnożyć, nawet w wypadku ksiąg liturgicznych,
w których znajdowały się niewydane nekrologi klasztorne, jak ten z klasztoru klarysek w Aggersheim (Lat.O.v.I.27). Były to jednak pojedyncze kodeksy z różnych
księgozbiorów; jedyną większą kolekcję stanowił księgozbiór klasztoru kartuzów
w Vauvert.
Podobnie jak w wypadku rękopisów zachodnich, zróżnicowanie występuje również wśród rękopisów proweniencji polskiej. Spośród 89 rękopisów z terenów Polski trudno wyróżnić zwartą kolekcję pochodzącą z jednego księgozbioru. Były to
pojedyncze kodeksy z bibliotek katedralnych i kolegiackich, z Krakowa, Płocka
i Warszawy, klasztornych: Witowa, Sulejowa oraz z księgozbioru Uniwersytetu
Krakowskiego. Na uwagę zasługują kodeksy pochodzące z bibliotek małopolskich
klasztorów bernardyńskich, m.in. z Radomia.
W tej grupie kodeksów ze względu na interesującą proweniencję warto odnotować czternastowieczny rękopis pergaminowy (Lat.F.v.I.50), zawierający tekst
Historia scholastica Piotra Komestora, przepisany w 1337 r. przez Adama z Wielkiego Książa na zlecenie Piotra Szyrzyka24. Właściciel kodeksu – Piotr Szyrzyk
z Fałkowa – pełnił w pierwszej połowie XIV w. różne funkcje kościelne, był m.in.
scholastykiem sandomierskim, kanonikiem krakowskim, poznańskim i kieleckim,
wreszcie pisarzem w kancelarii Władysława Łokietka i podkanclerzym. W 1347 r.
został wybrany na biskupa krakowskiego, jednak nie zdołał objąć biskupstwa –
zmarł wkrótce po konsekracji w Awinionie w 1348 r.25 Kodeks był ciekawym świadectwem zainteresowań wyższego duchowieństwa krakowskiego.
Jeszcze bardziej interesujące były rękopisy należące do Jana Długosza. W Bibliotece Załuskich znalazły się co najmniej dwa takie kodeksy. Pierwszy z nich
(Cl.lat.F.v.9) zawierał dwa dzieła wczesnośredniowieczne: opisanie świata autorstwa Solinusa oraz Historia Longobardorum (Pawła Diakona?). Jeszcze jeden kodeks mógł być własnością Długosza. Był to rękopis zawierający przede wszystkim
pisma dotyczące stosunków polsko-krzyżackich w XIV i XV w. (Lat.F.ch.IV.68).
Już Józef Korzeniowski, a za nim inni uczeni, stwierdzili znaczące podobieństwo
tego rękopisu do kodeksów przechowywanych obecnie w Bibliotece Czartoryskich
(sygn. 232, 233). Korzeniowski postawił hipotezę, że właśnie z tego kodeksu korzystał Długosz. Nie wiadomo, jak te kodeksy znalazły się w Bibliotece Załuskich.
Być może były one łupem Załuskiego zdobytym w bibliotekach krakowskich: katedralnej lub uniwersyteckiej.
Bardziej zwartą grupę, liczącą jednak tylko kilka jednostek, stanowiły rękopisy
z dwóch bibliotek klasztornych: bernardynów radomskich oraz premonstratensów
z Witowa.
24

Zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.

25 Zob. F. K
, Piotr z Fałkowa zwany Szyrzykiem, h. Doliwa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26,
Wrocław i in. 1981, s. 396–397.
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Podobne problemy z ustaleniem proweniencji średniowiecznej rękopisów
mamy w wypadku kolejnych kolekcji nowożytnych – Tadeusza Czackiego i jego
księgozbioru poryckiego, który później zasilił zbiory biblioteki puławskiej Czartoryskich, oraz Biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Wyróżniłem 32 rękopisy średniowieczne, o których wiadomo, że znajdowały się w księgozbiorze Tadeusza Czackiego i następnie w bibliotece puławskiej Czartoryskich.
Jak wiadomo, kodeksy zgromadzone przez Tadeusza Czackiego pochodziły z różnych źródeł, nie zawsze legalnych. Rękopisy te to zdobycze przywiezione z podróży po małopolskich księgozbiorach kościelnych, jak też w jakiejś części z Biblioteki Załuskich.
W pojedynczych wypadkach o proweniencji i losach kodeksów dowiadujemy się
z samych rękopisów, na podstawie wpisów proweniencyjnych. Często noty te odpisane były niedbale przez badaczy, co niekiedy wręcz zaciemnia obraz. Na przykład
w pergaminowym egzemplarzu Biblii z przełomu XII i XIII w. (Lat.F.v.I.32) znajdowała się nota, z której treści wynikało, że kodeks ofiarował Jan Feliks Tarnowski do zbioru Czackiego w Puławach w 1809 r. Jest to o tyle nieprawdopodobne,
że księgozbiór Czackiego trafił do Puław po śmierci właściciela, która nastąpiła
w 1813 r. W katalogu puławskim odnotowano, że był to dar Jana Felicjana Potockiego do zbiorów puławskich, co z kolei kłóciłoby się z ustaleniami zawartymi
m.in. w katalogu CBP. Badacze zgodni są tylko co do tego, że kodeks ten znajdował się w XVI w. w posiadaniu biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego (na
oprawie znajdował się jego superekslibris). Brak natomiast jakiegokolwiek dowodu
potwierdzającego śmiałą hipotezę Feliksa Kopery, że rękopis pochodził z klasztoru
bożogrobców w Miechowie, skąd został zabrany przez Batorego i ofiarowany następnie jezuitom.
Ilustracją zawiłych losów rękopisów z biblioteki poryckiej są dzieje kodeksu
znajdującego się obecnie w Bibliotece Kórnickiej PAN (sygn. 816)26. Rękopis ten,
zawierający zbiór różnych tekstów, w tym kolekcję statutów synodalnych, został
przepisany m.in. przez Macieja z Pełczyna (Pyzdr) i znajdował się w bibliotece
klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. Stamtąd zabrany został przez Tadeusza Czackiego w 1792 r., następnie znalazł się w bibliotece puławskiej Czartoryskich. Tam też, w latach dwudziestych XIX w., badali ten kodeks Joachim Lelewel
oraz Jan Wincenty Bandtkie27. Dalsze losy rękopisu pozostają nieznane aż do około
połowy XIX w., kiedy to kodeks, znajdujący się już w zbiorach kórnickich Tytusa
Działyńskiego, badał Antoni Zygmunt Helcel28. Prawdopodobnie rację ma Marek
Derwich, który wysunął przypuszczenie, że kodeks ten został wywieziony do Pe26

Opis rękopisu zob. J. Z

, Katalog rękopisów, s. 486–493.

27 Zob. J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, s. 236–237, J. W. B
s. XVII–XVIII (jako Puławski II).
28

Zob. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1, s. XXIV–XXVIII.

, Jus Polonicum,
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tersburga, a stamtąd „wydobyty” przez Tytusa Działyńskiego29. Być może był to
efekt działalności w bibliotece petersburskiej Ignacego Żegoty Onacewicza.
Kodeks ten nie był wszak jedynym łupem Czackiego z biblioteki świętokrzyskiej. Z tego księgozbioru pochodził także pergaminowy egzemplarz Biblii z 1433 r., przepisany na zlecenie kanonika sandomierskiego Grzegorza
(Lat.F.v.I.80). Pojawiły się również sugestie odnośnie do takiej proweniencji
innego piętnastowiecznego kodeksu teologicznego (Lat.F.ch.I.99), jednak brak
uzasadnienia nakazuje daleką ostrożność30. Tym bardziej że pierwszy tekst znajdujący się w tym kodeksie: De septem donis Spiritus Sancti wzmiankowany był
również w wykazie rękopisów zabranych przez Czackiego z biblioteki dominikanów krakowskich31. Z tej biblioteki mogły pochodzić jeszcze dwa inne kodeksy
(Lat.Q.ch.I.199, Lat.F.ch.VI.22), jednak wnioskowanie o tej proweniencji oparte
jest jedynie na zbieżności tytułów.
Pojedyncze kodeksy średniowieczne, które znalazły się w kolekcji Czackiego, pochodziły z bibliotek klasztornych: duchaków krakowskich (Lat.O.v.I.50, Lat.O.v.I.151),
paulinów na Skałce (Lat.F.v.I.58), cystersów w Mogile (Lat.O.v.I.127) oraz nowożytnego księgozbioru misjonarzy warszawskich (Cl.lat.F.v.6). Znalazły się tam również rękopisy z bibliotek katedralnych: krakowskiej (Lat.Q.v.I.73, Lat.Q.v.I.90, Lat.Q.v.I.125?)
oraz płockiej (Lat.F.ch.II.219). Interesujący jest zwłaszcza rękopis zabrany przez Czackiego z klasztoru paulinów (Lat.F.v.I.58). Ten czternastowieczny pergaminowy kodeks
zawierał homilie św. Augustyna do Ewangelii św. Jana. Jego właścicielem, według nalepionej karty pergaminowej na wewnętrznej stronie okładziny, był Jan Długosz, który
– jak wiadomo – przekazał swój księgozbiór właśnie paulinom na Skałce.
Niektóre kodeksy średniowieczne z biblioteki poryckiej były „importami” nowożytnymi i siłą rzeczy nie funkcjonowały wcześniej w księgozbiorach polskich. Na
przykład interesujący rękopis z przełomu XV i XVI w. zawierający łaciński tekst
Starożytności żydowskich (Antiquitates Iudaicae) Józefa Flawiusza znajdował się
pierwotnie w posiadaniu florenckiej rodziny Thedaldich. W XVII w. jego właścicielem był Tomasz Paprocki, przemyski komornik ziemski (camerarius terrestris), ale
już w początkach następnego stulecia kodeks znalazł się – na mocy legatu testamentowego kanonika katedralnego przemyskiego Jana Kazimierza Bryszkowskiego
– w tamtejszym domu księży misjonarzy, skąd w 1734 r. został przewieziony do
biblioteki domu warszawskiego.
Warto wspomnieć, że w zbiorach petersburskich pozostał jeszcze co najmniej jeden kodeks średniowieczny proweniencji poryckiej. Ten papierowy rękopis (sygn.
Lat.Q.ch.I.77), datowany na 1448 lub 1458 r., zawierał głównie teksty związane
z osobą św. Hieronima (m.in. św. Hieronima Ad Eustochium ... de virginitate se29

Zob. M. D

30

Zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 81, przyp. 203.

31

Zob. wyżej, s. 62, przyp. 55.
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rvanda, również De laude Hieronimi Ps.-Cyryla), ale również apokryficzny list
ks. Jana oraz Linea salutis heremitarum Jana Sylwana z Pragi. Na kartach ochronnych znajdują się noty proweniencyjne, świadczące o przynależności do biblioteki
T. Czackiego, zaś na kolejnej wykaz treści sporządzony ręką Łukasza Gołębiowskiego32. Proweniencja ta jest również poświadczona w dziewiętnastowiecznym
katalogu CBP.
Kolejnym księgozbiorem zawierającym rękopisy średniowieczne była Biblioteka Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Identyfikacja tej proweniencji
była utrudniona, gdyż wielu uczonych łączyło ten zbiór z księgozbiorem wywiezionej do Petersburga w tym samym czasie Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. W katalogu CBP oba księgozbiory zaopatrywane były siglum
G lub W, w konsekwencji jedyną w miarę pewną wskazówką były informacje
znajdujące się na listach rękopisów ze spuścizny Bronisława Ussasa, gdzie odnotowano polską proweniencję z określeniem instytucji. W zbiorze TWPN wyróżniłem 274 łacińskie rękopisy średniowieczne, w tym dwa prawdopodobnie tej proweniencji. W świetle informacji o ogólnej liczbie 364 rękopisów wywiezionych
do Petersburga w latach 1832–1833 stanowiło to ponad 75% zbioru, czyli tylko co
czwarty rękopis tej biblioteki nie powstał w średniowieczu! Oczywiście istnieje
możliwość, że na wynik ten wpłynęła błędna atrybucja poczyniona przez badaczy, jednak prawdopodobna jest również inna hipoteza. Jak wspominałem wyżej
(część 1), biblioteka TWPN pełniła funkcję biblioteki narodowej i do księgozbioru trafiały różne kodeksy uznane za cenne m.in. ze względu na średniowieczną
metrykę, ofiarowane zarówno przez członków Towarzystwa, jak i inne osoby:
wojskowych (np. mjr Józef Biernacki), nauczycieli oraz księży (np. ks. Stanisław
Straszak) z terenu całego Królestwa Polskiego. Dzięki zestawieniu informacji źródłowych (głównie ze sprawozdań) z danymi w katalogu CBP możliwe było ustalenie proweniencji niektórych kodeksów. Na przykład czternastowieczny kodeks
pergaminowy o sygn. Lat.F.v.I.52 został opatrzony w katalogu notą informującą,
że książka w 1800 r. należała do Stanisława Straszaka, prebendarza i mansjonarza
jędrzejowskiego. W 1816 r. tenże Stanisław Straszak, wówczas pleban w kościele
szydłowieckim, ofiarował książkę Stanisławowi Staszicowi, który przekazał ją
bibliotece TWPN33. Z kolei sekretarz Trilatelarnej Komisji Likwidacyjnej Grzegorz Puchalski ofiarował Towarzystwu w sumie cztery rękopisy. Jednym z kodeksów był zbiór statutów synodalnych krakowskich z drugiej połowy XV w.
(Lat.F.ch.II.202). Kodeks ten, pochodzący prawdopodobnie z krakowskiej biblioteki katedralnej, należał później do ks. Michała Sołtyka (zm. 1814)34. Drugi z ko32 Opis rękopisu zob. V. V
, Franciscan Manuscripts in Russia, „Archivum Franciscanum Historicum”, 88, 1995, 3–4, s. 533–558, nr 9.
33

Zob. wyżej, s. 73–74.

34 Był on scholastykiem kieleckim, dziekanem kolegiaty w Sandomierzu (od 1761 r.), archidiakonem
zawichojskim (od 1775 r.), dziekanem katedry krakowskiej (od 1781 r.) – zob. L. Ł
, Katalog
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deksów ofiarowanych przez Puchalskiego to Liber derivationum Hugutia z Pizy
(Lat.F.ch.XVI.18), przepisany w 1451 r. przez Bartłomieja Swirnikowicza z Wilna, studenta Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego. Warto odnotować, że
zachował się inny rękopis, który podobnie jak poprzedni należał do M. Sołtyka,
a następnie do G. Puchalskiego. Jest to pergaminowy kodeks z ostatniej ćwierci
XIV w., zawierający Objawienia św. Brygidy (obecnie BN 3310 II, sygn. petersburska: Lat.Q.v.I.123). Rękopis ten, powstały we Włoszech, należał być może
do Mateusza z Krakowa (ok. 1345–1410), a następnie znajdował się w zbiorach
prebendarzy przy kaplicy Św. Krzyża w katedrze krakowskiej35. Z rękopisów
średniowiecznych biblioteki TWPN w bibliotece petersburskiej zachował się pergaminowy kodeks z XIII w. (sygn. Lat.F.v.II.1) zawierający przekaz pięciu ksiąg
Dekretałów z aparatem Jana Teutonicusa. Na marginesie dolnym k. 1r znajduje
się nowożytna nota proweniencyjna, wskazująca na klasztor św. Maksymina
w Trewirze (Ex libris imperialis monasterii s. Maximini)36. Tę samą notę posiada
również inny przechowywany w RBN kodeks o sygn. Lat.Q.v.I.181 oraz rękopis
znajdujący się obecnie w Bibliotece Narodowej – kodeks z kopią Nowego Testamentu z VIII w. (sygn. 8100 III). Księgozbiór tego położonego w Nadrenii-Palatynacie benedyktyńskiego opactwa, liczący już w XII w. 150 kodeksów, uległ
rozproszeniu w końcu XVIII w., znaczna część rękopisów znalazła się w zbiorach
Biblioteki Państwowej w Berlinie37.
Ostatnim księgozbiorem ze zbiorami średniowiecznymi w grupie rewindykatów były zbiory Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Podobnie jak w wypadku rękopisów TWPN, trudno określić, ile z nich powstało
w średniowieczu. W konkordancji sygnatur odnotowałem łącznie 954 rękopisy,

biskupów, t. 4, Kraków 1853, s. 73–74; J. W
, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od
1186 – 1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928, s. 276–277; J. Ś , Sołtyk Michał h. własnego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 40, Warszawa-Kraków 2000–2001,
s. 414–418. Sołtyk był również kolekcjonerem, część jego zbiorów (m.in. książki z miedziorytami) trafiła
na mocy legatu do zbiorów Akademii Krakowskiej, zob. A. L
, Michał Sołtyk donator Akademii Krakowskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1022 „Opuscula Musealia”, 5, 1991, s. 75–86;
I
, Musaeum Solticovianum, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1989 „Prace Archeologiczne”, 49, 1991, s. 53–63; J. Ś
, Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742–1815) i jego testament.
Zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości (Acta Archeologica Lodziensia, 45–46),
Łódź 2000.
35 Zob. S. S
, Les principaux manuscrits, s. 86–96; Nad złoto droższe, s. 48–49, Inwentarz rękopisów
do połowy XVI wieku, s. 95.
36

A. H
-B
, Die canonistischen Handschriften, s. 9, nr 12; s. 85–86 (Beilage IV); A. V , Trois manuscrits canoniques, s. 201–203; L. I. K
, Latinskie rukopisi XIII veka, s. 103–104, nr 12;
O. N. B
, Katalog, nr 1.
37 Zob. I. K
, Die Bibliothek des Klosters St. Maximin bei Trier bis zum 12. Jahrhundert, Trier 1996;
A. F
, Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staatsbibliothek zu
Berlin Preussischer Kulturbesitz Berlin, 8.–12. Jahrhundert, t. 1: Text, Wiesbaden 1991, s. 84 i nn.; P. V ,
Die illuminierten lateinischen Handschriften deutscher Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, 1200–1350, t. 1: Text, Wiesbaden 2001, s. 140 i nn.
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w tym 952 z siglum G oraz dwa opatrzone wyłącznie siglum W. Siglami tymi
oznaczano rękopisy z obu bibliotek warszawskich, zabranych w ramach represji
po powstaniu listopadowym. Jak już pisałem, siglum G z numerem porządkowym odnosiło się do kart Gołębiowskiego; powtórzenia numerów wskazywałyby
na fakt, że bibliotekarz ten opisywał kodeksy w obu instytucjach. Na podstawie
przeprowadzonych badań ustaliłem, że w wypadku rękopisów średniowiecznych
najwyższy numer to G 1263. Istotna jest kwestia porządku i kolejności opracowywania kodeksów. Ciągi numerów kart Gołębiowskiego wskazują, że na początku
lat trzydziestych XIX w. rękopisy w Bibliotece Publicznej ułożone były zasadniczo według formatu i materiału piśmiennego, nie zaś proweniencji wcześniejszej,
co zresztą zgodne było z zaleceniami Joachima Lelewela dotyczącymi organizacji
biblioteki. Co interesujące, Gołębiowski opisywał kolejno rękopisy, sięgając do
różnych grup, tzn. brał kilka, kilkanaście rękopisów papierowych formatu folio,
następnie po ich opisaniu opracowywał odpowiednio podobną liczbę kodeksów
mniejszego formatu (quarto, octavo). Tym samym, pod względem proweniencji,
kodeksy średniowieczne były całkowicie przemieszane.
Wiadomo, że w latach 1832–1833 wywieziono z Biblioteki Publicznej 1837
rękopisów. W wykazie odnotowałem 649 łacińskich kodeksów średniowiecznych, w tym trzy prawdopodobnie tej proweniencji. Jeżeli przyjąć te orientacyjne dane, wówczas rękopisy średniowieczne stanowiłyby ponad 35% wywiezionego zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Publicznej. Zbiór rękopisów
średniowiecznych był szczególnie interesujący. W przeciwieństwie do wcześniej omówionych kolekcji, księgozbiór ten składał się głównie z całych bibliotek instytucjonalnych, przywiezionych na polecenie Lindego w początkach lat
dwudziestych XIX w. do Warszawy. Można wyróżnić konkretne księgozbiory
instytucji kościelnych (klasztorów, kolegiat), w których powstawały i funkcjonowały rękopisy. Były to biblioteki klasztorów benedyktyńskich: Święty Krzyż,
Sieciechów, Lubiń i Płock; cysterskich: Koprzywnica, Ląd, Jędrzejów, Paradyż,
Przemęt, Sulejów; kanoników regularnych: Czerwińsk, Kraków, Mstów; bożogrobców miechowskich, paulinów beszowskich i pojedyncze kodeksy z klasztorów mendykanckich. Ponadto w zbiorach Biblioteki Publicznej znalazły się
rękopisy z księgozbioru kolegiat: wiślickiej oraz sandomierskiej. Obraz ten nie
jest jednak tak optymistyczny, jak wynikałoby z powyższego zestawienia. Ponad połowę zbioru stanowiły księgozbiory dwóch bibliotek klasztornych: benedyktynów świętokrzyskich (217 kodeksów) oraz bożogrobców miechowskich
(152 rękopisy), pozostałe księgozbiory reprezentowane były zwykle przez kilka, kilkanaście rękopisów.
Liczba 649 łacińskich kodeksów średniowiecznych Biblioteki Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim obejmuje oczywiście niemal wyłącznie (z jednym
wyjątkiem) rękopisy zniszczone. Nieuwzględnione pozostały zachowane rękopisy; co najmniej kilkanaście nie było rewindykowanych i zachowało się w zbiorach
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Rosyjskiej Biblioteki Narodowej38. Kilka kodeksów przypadkowo i szczęśliwie ocalało z pożogi wojennej i znajduje się obecnie w Bibliotece Narodowej w Warszawie39.
Podsumowując, podstawą wyróżnienia grupy łacińskich rękopisów średniowiecznych był fakt przynależności do przedwojennych zbiorów BN – zarówno
księgozbiorów wywiezionych do Petersburga i rewindykowanych na mocy traktatu
ryskiego, jak i księgozbioru wilanowskiego, znajdującego się w Bibliotece Narodowej od 1932 r. Określenie proweniencji wcześniejszej jest jednak znacznie trudniejsze. O ile w przypadku zbiorów Biblioteki Publicznej znajdowały się tam całe
księgozbiory polskich instytucji kościelnych, o tyle w przypadku innych kolekcji
były to pojedyncze rękopisy, których losów z nielicznymi wyjątkami nie sposób
prześledzić. Ponad połowa odnotowanych rękopisów nie posiadała not ani innych
wskazówek umożliwiających określenie miejsca powstania lub przechowywania
w średniowieczu40. Tym samym w badaniach nad średniowieczną proweniencją
rękopisów skazani jesteśmy na analizę znacznie mniejszej – choć obejmującej kilkaset jednostek – grupy kodeksów. W dalszych rozdziałach przedstawione zostaną
główne księgozbiory średniowieczne, wchodzące w skład kolekcji przedwojennego
zasobu rękopisów łacińskich Biblioteki Narodowej.
38 Trzeba odnotować, że większość kodeksów oznaczano samą literą G lub W, co uniemożliwia określenie
przynależności do konkretnego księgozbioru. Są to np. sygn.:
– Lat.F.ch.I.506 (G 419), zawierający m.in. De modo confitendi Mateusza z Krakowa;
– Lat.F.ch.I.504 (G 957);
– Lat.F.v.II.23 (G, W) – zob. A. H
-B
, Die canonistischen Handschriften, s. 13, nr 52; L. I. K , Latinskie rukopisi XIII veka, s. 111–115, nr 16 (brak informacji o proweniencji); A. V
, Trois
manuscrits canoniques; I
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 386–387; O. N. B
, Katalog, nr 10;
– Lat.F.ch.II.223 (W, nota Ł. Gołębiowskiego z 10 maja 1831 r.) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 31, nr 79 i zestawienie; A. H
-B
, Die canonistischen Handschriften, s. 15, nr 84; s. 22,
nr 152; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 390–391, nr 12; O. N. B
, Katalog, nr 29;
– Lat.F.ch.II.224 (W, G) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 98; A. H
-B
,
Die canonistischen Handschriften, s. 25, nr 184; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 395, nr
16; O. N. B
, Katalog, nr 30;
– Lat.F.ch.II.225 (W, G) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 51, nr 102 i zest.; A. H
-B
, Die canonistischen Handschriften, s. 18, nr 112; s. 25, nr 188; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 395, nr 17; O. N. B
, Katalog, nr 31;
– Lat.F.ch.II.226 (W, G) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 99; A. H
-B
,
Die canonistischen Handschriften, s. 25, nr 185; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 395, nr
18; O. N. B
, Katalog, nr 32;
– Lat.F.ch.II.227 (W, G) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 101; A. H
-B
,
Die canonistischen Handschriften, s. 25, nr 187; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 396, nr
19; O. N. B
, Katalog, nr 33;
– Lat.F.ch.II.228 (W, G) – zob. A. B
, Wiadomość o rękopisach, nr 100; A. H
-B
,
Die canonistischen Handschriften, s. 25, nr 186; A. V
, Manuscrits canoniques médiévaux, s. 396, nr
20; O. N. B
, Katalog, nr 34.
Inne rękopisy polskiej proweniencji to np. Lat.Q.ch.I.116, Lat.Q.ch.I.157 (oba ze znakami P. Dubrowskiego),
Lat.Q.ch.I.1402 – zob. E. B
, XV-wieczne polonica, s. 19–30.
39

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, według indeksu.

40 Warto przypomnieć, że w liczbie ok. 700 kodeksów opisanych przez Marię Hornowską 196 nie posiadało
ustalonej proweniencji średniowiecznej.

3. Księgozbiory średniowieczne
Pod względem proweniencji średniowiecznej grupa 1445 rękopisów wyraźnie
dzieli się na trzy grupy: 1. rękopisy z polskich instytucji kościelnych oraz zbiorów
świeckich, 2. kodeksy obcego pochodzenia oraz 3. o nieustalonej proweniencji.
Pierwszy ze zbiorów obejmuje ponad 740 kodeksów, które pochodziły niemal wyłącznie z bibliotek kościelnych, w tym katedralnych (9), kolegiackich
(29), klasztornych (645) i parafialnych (20). Dominacja proweniencji klasztornej była wynikiem akcji gromadzenia zbiorów, zwłaszcza po kasatach z 1819 r.,
zatem „geografia” zbiorów zasadniczo zbieżna jest z dziewiętnastowiecznymi
granicami Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Z tego też względu największe księgozbiory w późniejszej kolekcji BN pochodziły z klasztorów
głównie z obszaru północnej Małopolski. Były to księgozbiory benedyktyńskie
(282 kodeksy), cysterskie (157), kanonickie: kanoników regularnych (17), bożogrobców (152), duchaków (2), paulinów (18) oraz nielicznie reprezentowane
zbiory premonstratensów (4), franciszkanów (3 oraz 12 kodeksów bernardyńskich) i dominikanów (2).
Znacznie mniejszą kolekcję stanowiły rękopisy z katedr i kolegiat polskich.
W wypadku rękopisów katedralnych były to pojedyncze egzemplarze z księgozbiorów katedry krakowskiej oraz płockiej, które znalazły się w zbiorach Biblioteki Załuskich. Natomiast kodeksy kolegiackie stanowiły część zbiorów przywiezionych
przez Lindego do Warszawy w 1819 r. Szczególnie ważnym zbiorem było niemal
30 kodeksów pochodzących z kolegiaty wiślickiej, ponadto pojedyncze woluminy
wcześniej należały do kolegiat sandomierskiej oraz łęczyckiej.
Rękopisy pochodzenia parafialnego stanowiły rzadkość – były to pojedyncze rękopisy. Warto jednak pamiętać, że istotnym źródłem do poznania księgozbiorów
parafialnych późnego średniowiecza były dary książkowe plebanów (a także wikariuszy) składane klasztorom.
Wyjątkowe są wypadki, gdy rękopis należał do osoby świeckiej, zwykle związanej z mieszczaństwem. Ponadto udało się zidentyfikować kilka rękopisów powstałych i funkcjonujących prawdopodobnie w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego,
których właścicielami byli studenci i profesorowie.
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Druga grupa to rękopisy obcego pochodzenia, które znalazły się w polskich księgozbiorach w epoce nowożytnej. Udało się określić proweniencję 148 rękopisów
z całej niemal Europy, w tym zidentyfikowano nieznaną dotąd grupę 13 kodeksów
ze średniowiecznego klasztoru kartuzów w Vauvert oraz dwa kodeksy z księgozbioru króla Macieja Korwina. Znakomita większość kodeksów tej grupy pochodziła
z Biblioteki Załuskich i została sprowadzona do Polski przez Józefa Andrzeja Załuskiego lub przez jego agentów w różnych miastach europejskich.
Wyróżnić można również grupę rękopisów, które mogły przybyć do Polski
już w średniowieczu. Dotyczy to nie tylko ksiąg liturgicznych, przywożonych
przez zakonników do nowo zakładanych klasztorów, ale także książek kupowanych przez duchownych za granicą, zwłaszcza w XV w., kiedy rynek książki był
rozwinięty bardzo dobrze. Zwrócono uwagę na wzmożoną produkcję rękopisów
w czasie trwania soborów, zwłaszcza w Bazylei i w Konstancji1. Jak stwierdzili
Carla Bozzolo i Ezio Ornato, produkcja książkowa w Bazylei w okresie soboru
wzrosła o 400%2. W czasie jego trwania kopiści – zazwyczaj duchowni posiadający niższe święcenia – przepisywali na gorąco wygłaszane mowy, często na
zamówienie przybyłych na sobór członków delegacji z różnych krajów. Problem
ten, zwłaszcza w odniesieniu do polskich posłów na sobór bazylejski, wymaga
dalszych studiów3.
Wreszcie, trudno uchwytne jest zjawisko cyrkulacji tekstów i książek między
Czechami a Polską. Kontakty między duchowieństwem obu krajów (np. zakonników), związki między uniwersytetami w Pradze i Krakowie, wreszcie napływ duchowieństwa czeskiego do Polski i na Śląsk skutkowały również przywożeniem do
Polski różnych książek. Obieg książki między obu krajami był już przedmiotem
kilku opracowań, brak jednak całościowego ujęcia4.
1

Zob. U. N

, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, Bd. 1, s. 280–282.

2 Zob. C. B
, E. O
, Les fluctuations de la production manuscrite à la lumière de l’histoire de
la fin du Moyen Âge, „Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques”,
1979 (1981), s. 51–75.
3 Częściowo zagadnienia te przedstawił J. N. F
, Mistrz Jakób z Paradyża i uniwersytet krakowski
w okresie soboru bazylejskiego, Kraków 1900, t. 1, s. 154–440. Warto odnotować, że liczne kodeksy zakupił
wówczas np. Tomasz Strzempiński – zob. J. Z
, Biblioteka Jagiellońska w latach 1364–1492, [w:] I. Z (red.), Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1: 1364–1775, Kraków 1966, s. 98–99.
4 Zob. np. liczne prace Jadwigi Krzyżaniakowej poświęcone polskim studentom i uczonym na Uniwersytecie Praskim, m.in. J. K
, Związki Uniwersytetu Praskiego z Uniwersytetem Krakowskim
w drugiej połowie XIV wieku, „Acta Universitatis Carolinae Pragensis”, 5, 1964, 1–2, s. 53–134; E
,
Profesorowie krakowscy na uniwersytecie w Pradze – ich mistrzowie i koledzy, [w:] Cracovia – Polonia –
Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę
urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Kraków 1995, s. 505–527; ponadto: K. O
, Praskie studia
prałatów i kanoników katedralnych metropolii gnieźnieńskiej w drugiej połowie XIV i na początku XV wieku,
[w:] A. R
(red.), Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej, Toruń
2000, s. 133–162; S. S
, Napływ książek z ziem czeskich na Śląsku w średniowieczu, [w:] R. G
(red.), Polska – Śląsk – Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu, Wrocław 1994, s. 5–36.
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W trzeciej wyróżnionej grupie znalazła się reszta rękopisów (ok. 600), czyli kodeksy, których pochodzenia średniowiecznego lub nowożytnego nie udało się ustalić. W znakomitej większości znana jest ich proweniencja nowożytna, tylko w przypadku 24 kodeksów niemożliwe było ustalenie jakiejkolwiek, poza określeniem
polskiej, proweniencji. Z powodu braku tej informacji niemożliwe jest określenie
środowiska, w którym rękopisy te funkcjonowały.
W konsekwencji dalsza analiza obejmować będzie zasadniczo księgozbiory kościelne średniowiecznej Polski, które reprezentowane były przez zidentyfikowane
kodeksy. Dysponując niepełnymi informacjami o rękopisach średniowiecznych,
które znajdowały się w okresie nowożytnym w określonym księgozbiorze, stajemy
przed dylematem, co tak naprawdę badamy. Zastosowany powinien być kwestionariusz badawczy używany w analizach inwentarzy bibliotecznych, czyli określenie
wielkości zbioru, sposobu jego powstawania i powiększania (środowisko ludzi piszących) oraz specyfiki i funkcji księgozbioru. Wiąże się z tym jednak niebezpieczeństwo. Wskazywałem już, że w wypadkach, gdy posiadamy nowożytne inwentarze biblioteczne, próba rekonstrukcji jest w znacznej mierze oparta na ogólnej
przesłance, że rękopisy średniowieczne znajdowały się w danym księgozbiorze „od
zawsze”. Z kolei określenie kręgów twórców książki na podstawie przekazanych
nam kolofonów może być mylące, gdyż nie sposób w wielu wypadkach określić,
czy mamy do czynienia z osobą związaną z konkretnym środowiskiem (klasztor,
kolegiata), czy też konkretny rękopis był darem osoby z zewnątrz. Co więcej, wobec niepełnego i nieprecyzyjnego opisu poszczególnych kodeksów wyrokowanie
o specyfice księgozbioru wydaje się nazbyt ogólnikowe. Niesłuszne wydaje się
również analizowanie zawartości księgozbioru ze względu na gatunek zapisanych
w rękopisach tekstów. Opisywanie takiego księgozbioru średniowiecznego według
tradycyjnych podziałów tematycznych, jak np. Pismo św., Ojcowie Kościoła, teologia, prawo kościelne, prawo świeckie itp., jest anachronizmem, gdyż taki podział
występował w okresie nowożytnym, a w księgozbiorach średniowiecznych wyróżniano raczej miejsca przechowywania (skrzynia, szafa, ławka), gdzie spoczywały
nie zawsze jednolite tematycznie rękopisy5. Księgozbiory należy raczej analizować
pod kątem funkcji pełnionych przez rękopisy i zawarte w nich teksty6. Uwzględnione powinny być takie aspekty jak dydaktyczny czy formacyjny charakter księgozbioru, a także funkcje symboliczne (reprezentacyjne). Zwłaszcza w środowisku
klasztornym książki były źródłem informacji nie tylko o sprawach doktrynalnych,
ale również (przede wszystkim) o Boskim porządku świata, stanowiły podstawę

5 Zob. A. D
Turnhout 1979.
6

, Les catalogues de bibliothèque (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, 31),

Różne funkcje księgozbiorów parafialnych i klasztornych przedstawił M. T. Zahajkiewicz – zob. M. T. Z , Funkcja i znaczenie biblioteki parafialnej lub klasztornej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 77, 2002, s. 9–17.
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organizacji zarówno czasu (nie tylko liturgicznego), jak i orientacji w przestrzeni
doczesnej.
Księgozbiór był także miejscem pamięci oraz kształtowania i potwierdzania tożsamości grupy. W wypadku księgozbiorów instytucjonalnych (katedralnych, kolegiackich, klasztornych) przechowywano w bibliotekach nie tylko zabytki historiograficzne związane z konkretnym obszarem (kroniki, roczniki), ale – zwłaszcza
w wypadku księgozbiorów klasztornych – były to również teksty dotyczące przeszłości zakonu, służące podtrzymywaniu tradycji.
Kolejnym zagadnieniem jest problem rozprzestrzeniania oraz upowszechniania
tekstów. Powstaje pytanie, czy na podstawie opisów rękopisów można określić drogi transmisji tekstów. W wypadku księgozbiorów klasztornych, w miarę trudno dostępnych dla osób postronnych, kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. W jaki
sposób i skąd książki i teksty docierały do klasztorów? Czy zakonnicy uczestniczyli
w procesie przekazywania dalej wiedzy za pomocą pisma? Na część pytań można
spróbować odpowiedzieć, na inne trzeba poczekać z odpowiedzią do dalszych pogłębionych studiów.

4. Rękopisy pochodzenia polskiego
o znanej proweniencji średniowiecznej
Podstawowym zbiorem, służącym do badań nad średniowiecznymi księgozbiorami polskimi, była kolekcja rękopisów łacińskich znanej proweniencji – pochodzących z różnego typu instytucji, głównie kościelnych, z obszaru Królestwa Polskiego.
Wyróżnione zostały następujące księgozbiory: klasztorne, kolegiackie, katedralne
i parafialne. Odrębną kategorię stanowiły kodeksy pochodzenia uniwersyteckiego
i związane z tym kręgiem oraz rękopisy, które powstały dla osób świeckich i/lub
należały do nich. Zastosowano układ według wielkości poszczególnych zbiorów,
począwszy od najliczniej reprezentowanego kręgu klasztornego.

4.1. Biblioteki klasztorne
Jak wspomniałem wyżej, w przedwojennym zasobie rękopisów średniowiecznych Biblioteki Narodowej najliczniejsza była grupa rękopisów należących do
instytucji kościelnych, przede wszystkim kilkunastu klasztorów męskich z obszaru Małopolski północnej, Wielkopolski oraz Mazowsza, reprezentujących niemal
wszystkie rodzaje wspólnot zakonnych. W zależności od obowiązującej w danym
zakonie reguły wyróżnić można wśród nich trzy główne gałęzie: oparte na regule
św. Benedykta (benedyktyni, cystersi), oparte na regule św. Augustyna (bożogrobcy, kanonicy regularni, paulini, dominikanie) i żyjące według reguły św. Franciszka
(franciszkanie, franciszkanie obserwanci).

4.1.1. Książka i biblioteki w regule zakonnej
Czytanie i pisanie było obecne i obowiązkowe w każdej wspólnocie zakonnej.
Pomijając już oczywistą kwestię sprawowania liturgii, opartej przecież na słowie
pisanym, podstawowym źródłem zasad rządzących życiem każdej wspólnoty była
spisana reguła zakonna, wraz z praktycznymi wskazówkami zawartymi w zwyczaj-
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nikach (consuetudines) czy konstytucjach1. Zanim przejdę do charakterystyki księgozbiorów średniowiecznych poszczególnych klasztorów, pokrótce należy scharakteryzować kwestie dotyczące pisania, książek i księgozbiorów w świetle tych
tekstów normatywnych.

4.1.1.1. Reguła św. Benedykta
W świecie, w którym św. Benedykt tworzył regułę, istniały dwa główne modele
wspólnotowego życia mężczyzn: rzymska armia oraz, w znacznie większym stopniu, szkoła2. Już w prologu św. Benedykt stwierdzał, że czytelnik (mnich) przywdziewał potężną i świętą zbroję posłuszeństwa, chcąc służyć (militaturus) pod
rozkazami Chrystusa3. Nieco zaś dalej dodawał: mamy zatem założyć szkołę służby
Pańskiej4. Oba te wzorce znajdują odzwierciedlenie w kulturze monastycznej: każdy zakonnik – nie tylko benedyktyn – był żołnierzem walczącym z szatanem, walczącym w różny sposób, m.in. poprzez przepisywanie ksiąg Bożych5.
Zgodnie z regułą Benedykta czytanie powinno być codzienną praktyką zakonników6. Już na etapie rocznego nowicjatu przyszłym zakonnikom odczytywano
trzykrotnie cały tekst Reguły (per ordinem)7. Czytano głośno w czasie sprawowania służby Bożej teksty liturgiczne (lekcje), Pismo św. oraz komentarze Ojców8.
Benedykt nakazywał lekturę zarówno indywidualną9, jak i wspólną: odczytywanie
tekstu przez wyznaczonego lektora podczas posiłków10 oraz czytanie Collationes

1 Zob. G. M
, Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden,
„Frühmittelalterliche Studien”, 25, 1991, s. 391–417.
2 Zob. J. M. Z
W. V
, Y. M
ston 2007, s. 103.

, J. P

, Mastering Authors and Authorizing Masters in the Long Twelfth Century, [w:]
(red.), Latinitas Perennis, t. 1: The Continuity of Latin Literature, Leiden-Bo-

3 Zob. B
N
, Reguła, [w:] Święty B
N
, Reguła; Święty G
Dialogi. Księga druga, przekład A. Ś
, Tyniec-Kraków 1994, prolog 3, s. 24–25.
4

W

,

Ibidem, prolog 45, s. 34–35.

5 O zagadnieniach tych pisali m.in. J. L
, Miłość nauki a pragnienie Boga, przekł. M. B
,
red. J. A. S
(Źródła Monastyczne 14, Opracowania 1), Tyniec-Kraków 1997; E. P
, Pisarz i jego
dzieło w średniowiecznym społeczeństwie, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997,
s. 265–279 (wersja poszerzona artykułu w: I
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury
piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, s. 290–311).
6 Zob. H. H
, Der Stellenwert des nichtliturgischen Lesens im Mönchsleben des Mittelalters, [w:]
C. M. K
, K. S
(red.), Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen Religiosen Lebens im
Mittelalter, 5), Münster 1997, s. 119–134.
7

B

8

Ibidem, 9–11, s. 96–105.

9

Ibidem, 48, 10–26, s. 186–189.

10

N

, Reguła, 58, 9–13, s. 212–213.

Ibidem, 38, s. 156–161.
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czy Vitae patrum Jana Kasjana w dni postne po nieszporach11. Jednym z obowiązków
zakonnika była lektura wypożyczonej z biblioteki (de bibliotheca) w czasie Wielkiego Postu jednej książki od pierwszej do ostatniej strony w całości12. Czytanie to było
połączone z medytacją – stanowiło lectio divina13. Teksty (w Regule obok Pisma św.
wymienione zostały teksty Jana Kasjana – Collationes, Institutiones i Vitae patrum)
były według Benedykta narzędziami (instrumenta), za których pomocą zakonnicy się
doskonalili14. Lektura indywidualna zakonników nadzorowana była przez jednego
lub dwóch starszych mnichów (seniores), którzy mieli zarówno dopilnować pilności
czytelników, jak i karcić rozmawiających15. Książki zwracano po roku i wypożyczano
kolejne.
Czytanie nie dotyczyło wyłącznie wspólnoty mniszej – każdemu gościowi klasztoru odczytywano ku zbudowaniu Prawo Boże (Lex divina), czyli fragment Pisma św.16
Nieliczne w Regule Benedykta są wzmianki dotyczące pisania, natomiast jedna z nich jest istotna. Kandydat składający profesję miał napisać potwierdzający
ją dokument własnoręcznie, a w wypadku gdy był niepiśmienny, złożyć znak na
piśmie sporządzonym przez innego mnicha. Dokument ten składany był następnie
na ołtarzu17. Inne wzmianki dotyczą narzędzi pisarskich – mnisi nie mogli mieć na
własność książki, tabliczek woskowych czy rylca18. Teoretycznie zatem człowiek
składający śluby zakonne powinien umieć pisać, choćby w stopniu podstawowym.
Jakkolwiek brak w Regule nakazów przepisywania książek, to jednak samo zapotrzebowanie na księgi, zarówno liturgiczne, niezbędne do sprawowania oficjum,
jak i inne, służące lekturze zakonników, przyczyniło się do powstania skryptoriów.
Oprócz warsztatu, gdzie przepisywano książki, niezbędna była również szkoła,
w której zakonnicy nabywali niezbędnych umiejętności: pisania i czytania oraz
oczywiście języka łacińskiego.
Kwestie czytania i pisania rozwijane były w komentarzach do Reguły. Jednym
z bardziej znaczących komentarzy w środowisku benedyktyńskim, ale również i cysterskim był komentarz Smaragda z Saint-Mihiel (Expositio in Regulam S. Benedicti) – pierwszy systematyczny komentarz do całej Reguły19. Analizując fragment
11

Ibidem, 42, 3–7, s. 168–171.

12

Ibidem, 48, 14–16, s. 186–187.

13

Ibidem, 48, 1, s. 182–183.

14

Ibidem, 73, 1–7, s. 260–263.

15

Ibidem, 48, 17–21, s. 186–189.

16

Ibidem, 53, 9, s. 196–197.

17

Ibidem, 58, 19–21, s. 216–217.

18 Ibidem, 33, 3, s. 146–147; zob. też 55, 19, s. 206–207, gdzie wśród rzeczy dawanych mnichom przez
opata znajdował się również rylec i tabliczki do pisania.
19 Korzystałem z tłumaczenia angielskiego – S
S
-M
, Commentary on the Rule of
Saint Benedict, transl. D. B
(Cistercian Studies Series, 212), Kalamazoo 2007, i wersji łacińskiej: S , Commentaria in Regulam Sancti Benedicti, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina,
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Reguły dotyczący „narzędzi” dobrych uczynków, gdzie nakazano chętnie słuchać
czytania duchownego (Lectiones sanctas libenter audire – 4, 55), Smaragd stwierdził, że znajomość Pisma św. nie tylko kształtuje życie czy zapewnia swobodę wypowiedzi, ale również przynosi bogactwa duchowe i wzmaga pragnienie Chrystusa
i Królestwa Niebieskiego. Lektura ta powinna być zawsze połączona z modlitwą,
Gdyż modlitwa oczyszcza nas, podczas gdy czytanie poucza nas. I dlatego, kto chce
być zawsze z Bogiem, musi często się modlić i często czytać. Ponieważ, kiedy się
modlimy, rozmawiamy z Bogiem, ale kiedy czytamy – Bóg rozmawia z nami. Każdy
rozwój zatem następuje z czytania, modlitwy i medytacji. Tego, czego nie wiemy,
nauczymy się poprzez lekturę, to, czego się nauczymy, zachowamy przez medytację,
a poprzez modlitwę osiągniemy pełnię tego, co zachowaliśmy. Z tego względu czytanie Pisma Św. przynosi podwójny dar: uczy rozumienia umysł i prowadzi człowieka
do miłości Boga20. To nawiązanie do fragmentu Sentencji Izydora z Sewilli trafnie
ukazuje istotę lectio divina – czytania połączonego z medytacją i modlitwą21.
Omawiając praktykę czytania przy posiłku, Smaragd zwrócił uwagę na wybór
właściwej osoby na lektora – czytanie, które miało służyć zbudowaniu, powinno
być starannie przygotowane, gdyż w przeciwnym wypadku przynosiło odwrotny
skutek: tak bowiem miało być czytane święte słowo (lectio sacra), aby jak posiłek napełnia ciała jedzących, tak ono – serca słuchających22. Czytać mogli tylko
bracia, którzy potrafili czynić to we właściwy sposób23. W wypadku lektury indywidualnej książki wypożyczane były przez mnichów w czasie Wielkiego Postu
z biblioteki – według Smaragda, który nota bene wykorzystał Etymologie Izydora
z Sewilli, podając etymologię tego wyrazu – małej celi24.
Na powszechność praktyki pisania w skryptorium klasztornym wskazywał Smaragd w wielu fragmentach; m.in. omawiając sposób zwoływania mnichów na modlitwę, zalecał, żeby kopista pozostawił swoją pracę, nie dokończywszy pisania
litery25.
W podobnym tonie wypowiadał się również Hildemar z Korbei, w powstałym
w połowie IX w. komentarzu do Reguły26. Hildemar wskazał na czytanie (lectio)
wyd. J.-P. M
, t. 102, Parisiis 1865, kol. 689–932. Zob. również M. D. P
, Smaragdus of St Mihiel
and the Carolingian Monastic Reform, „Revue Bénédictine”, 116, 2006, 2, s. 367–392.
20

Zob. S

21 Zob. I
wyd. J.-P. M

, Commentaria in Regulam Sancti Benedicti, kol. 784.
H
, Sententiarum libri tres, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina,
, t. 83, Parisiis 1850, lib. III, 8, 1–4, kol. 679.

22

S

23

Ibidem, kol. 873 (z przywołaniem Reguły Mistrza).

24

Ibidem, kol. 886.

25 B
N
dicti, kol. 879–880.

, Commentaria in Regulam Sancti Benedicti, kol. 871, 887–888.

, Reguła, 43, 1–3; zob. S

, Commentaria in Regulam Sancti Bene-

26 Zob. P
W
C
, In Sanctam Regulam commentarium, Montis Casini
1880. Zob. też: K. Z
, Von Benedikt zu Hildemar. Zu Textgestalt und Textgeschichte der Regula Benedicti
auf ihrem Weg zur Alleingeltung, „Frühmittelalterliche Studien”, 23, 1989, s. 112–130.
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jako drugi, obok modlitwy, element życia kontemplacyjnego (vita contemplativa),
uzupełniającego życie aktywne (vita activa), czyli pracę fizyczną27. Zalecał również, aby brat, który w czasie Wielkiego Postu wypożyczał książkę zakonnikom,
przepytywał ich przy zwrocie z treści owej księgi (debet ... interrogare fratrem de
illo libro). Jeżeli pytany nie był w stanie odpowiedzieć, wówczas nie otrzymywał
innej książki, lecz trzymał tamtą przez kolejny rok28. Wprowadzone zostało również ważne rozróżnienie między czytelnikami, którzy czytać mieli ze swoimi nauczycielami, pod opieką starszych (seniores), a pozostałymi, którzy mieli oddawać
się lekturze nie w dormitorium czy pojedynczo, lecz w krużganku (claustra)29.
Postanowienia Reguły uściślane były również w licznych zwyczajnikach zakonnych z kręgu Cluny, stanowiących kompilację praw i zwyczajów zachowywanych
we wspólnotach klasztornych, dotyczących sposobu sprawowania ceremonii liturgicznych, nauczania nowicjuszy oraz obowiązków mnichów, pełniących różne
funkcje30. Pomijając kwestię funkcji zwyczajników klasztornych (czy miały charakter opisujący, czy normatywny), warto podkreślić, że były one rozsyłane do innych klasztorów reformowanych według zasad kluniackich31.
Na przykład ustalenia dotyczące obowiązków bibliotekarza znalazły się w zwyczajniku kluniackim, sporządzonym, prawdopodobnie w latach 1079–1084, przez
Ulryka z Zell32. Kantor (praecentor), określany również jako bibliotekarz (armarius), opiekował się biblioteką (bibliotheca, armarium), mając do pomocy sufragana. Do obowiązków bibliotekarza należała opieka nad całą liturgią słowa
27

P

W

C

, In Sanctam Regulam commentarium, s. 394–395.

28 Ibidem, s. 396: Ideo enim dicit eos per ordinem ex integro legere, quia debent intelligere fratres quod
legunt. Isto modo debet fieri, idest, debet ille qui librum recipit et dat, interrogare fratrem de illo libro; deinde
si potest inde aliquam rationem mittere, tun recipiat librum; si autem non potest, tunc non debet recipere
librum, sed iterum habeat illum.
29

Ibidem, s. 396.

30 Zob. m.in. F. D
, Monastische Consuetudines als Quellen der Bibliotheksgeschichte, [w:]
S. K
, M. B
(red.), Scire litteras. Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben, München
1988, s. 127–136; K. S
, Verschriftlichung als Faktor monastischer Reform. Funktionen von Schriftlichkeit im Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters, [w:] H. K
, K. G
, N. S
(red.), Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen (Akten des
Internationalen Kolloquiums 17.–19. Mai 1989) (Münsterische Mittelalter-Schriften, 65), München 1992,
s. 37–75; J. W
, Reformmönchtum und Schriftlichkeit, „Frühmittelalterliche Studien”, 26, 1992,
s. 274–286; B. T
, Texttradition und Praxis von «consuetudines» und «statuta» in der ‘Cluniacensis
ecclesia’ (10.–12. Jahrhundert), [w:] H. K
, F. N
(red.), Vom Kloster zum Klosterverband. Das
Werkzeug der Schriftlichkeit. Akten des Internationalen Kolloquiums des Projekts L2 im SFB 231 (22.–23.
Februar 1996) (Münsterische Mittelalter-Schriften, Bd. 74), München 1997, s. 173–205.
31 Dyskusję na temat wartości źródłowej zwyczajników przedstawił Scott G. Bruce – zob. S. G. B
,
Silence and Sign Language in Medieval Monasticism. The Cluniac Tradition c. 900–1200 (Cambridge Studies
in Medieval Life and Thought. Fourth Series), Cambridge 2007, s. 7–10.
32 O autorze zob. F. F
, Ulrich von Zell, [w:] Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon,
wyd. 2, t. 11, Berlin-New York 2000–2004, kol. 1583–1588. O konstytucjach zob. P. E
, Die Constitutiones Hirsaugienses des Abtes Wilhelm von Hirsau. Arbeitsbericht zur Edition, „Studien und Mitteilungen
zur Geschichte des Benediktinerordens und Seiner Zweige”, 119, 2008, s. 25–35.
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w klasztorze, w tym zarówno wyznaczanie zakonników do śpiewu kościelnego
i lektorów do odczytywania lekcji, wydawanie odpowiednich książek z biblioteki,
jak i pilnowanie właściwego sposobu śpiewu i czytania. Co więcej, zakonnik ten
sporządzał wykaz zmarłych braci, który po przepisaniu był rozsyłany do innych
klasztorów33.
W niewiele późniejszym zwyczajniku z Hirsau autorstwa Wilhelma również
znajdowały się zalecenia związane z książkami34. Urzędowi bibliotekarza poświęcony został osobny, znacznie obszerniejszy niż w zwyczajniku Ulryka, rozdział
w części drugiej tekstu, dotyczącej funkcji zakonników. Funkcje kantora-bibliotekarza zostały powtórzone za tekstem Ulryka, podano jednak dodatkowe szczegóły
dotyczące wypożyczania książek oraz biblioteki. Na początku Wielkiego Postu
bibliotekarz odczytywał imiona braci i tytuły wypożyczonych im w ubiegłym roku
książek, jak też przekazywał kolejne książki do lektury. Miał również strzec dostępu do sali, gdzie przechowywane były książki, wpuszczając jedynie osoby, które
miały poważny powód, aby tam wchodzić. Był to właściwie magazyn książek –
bibliotekarz nie mógł tam czytać, pisać ani śpiewać (Nihil ibi scribit, nec legit, nec
cantat) i przebywać tam miał w całkowitym milczeniu, w razie potrzeby komunikując się znakami. Był on również pisarzem ksiąg35. Oprócz niego wspomniani
zostali także inni mnisi, zajmujący się kopiowaniem tekstów, siedzący osobno in
capellis i tam też sprawujący godziny kanoniczne36. Felix Heinzer zwrócił uwagę
na niejasność i sprzeczność w określeniu lokalizacji miejsca pracy tych pisarzy
– użyta w tekście liczba mnoga (in capellis) sugerowała osobne pomieszczenia,
podczas gdy służba Boża odbywała się wspólnie w jednym pomieszczeniu37. Jeżeli przetłumaczyć termin capellae jako kaplice, oznaczałoby to, że przepisywanie odbywało się w obrębie kościoła klasztornego, choć prawdopodobnie było to,
podobnie jak na planie klasztoru idealnego z Sankt Gallen, jedno pomieszczenie
wspólne przylegające do kościoła.

33 Antiquiores consuetudines Cluniacensis monasterii collectore Udalrico monacho benedictino, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina, ed. J.-P. M
, t. 149, Parisiis 1882, lib. 3, cap. X: De praecentore
et armario, kol. 748–751.
34 Constitutiones Hirsaugienses seu Gengenbacenses, [w:] Patrologiae cursus completus. Series Latina,
ed. J.-P. M
, t. 150, Parisiis 1880, kol. 1026–1028: lib 1, cap. XCV: De mensae lectore, cap. XCVI: De
lectore ministrorum. Kwestie związane z książką i osobą bibliotekarza zarówno w Konstytucjach z Hirsau, jak
i w nieco późniejszych consuetudines kluniackich Udalryka z Zell przedstawił Felix Heinzer – zob. F. H , Buchkultur und Bibliotheksgeschichte Hirsaus, [w:] I
, Klosterreform und mittelalterliche Buchkultur
im deutschen Südwesten, Leiden-Boston 2008, s. 85–167. O Wilhelmie z Hirsau zob. F. J. W
,
Wilhelm von Hirsau, [w:] Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, wyd. 2, t. 10, Berlin-New
York 1996–1999, kol. 1100–1110.
35

Constitutiones Hirsaugienses, lib. 2, cap. XXIII–XXV, kol. 1072–1078.

36 Ibidem, lib. 2, cap. XXVI: De scriptoribus, kol. 1078: Sunt autem alii scriptores, quibus iniungitur in
capellis ad scribendum iugiter sedere et regulares horas ibidem canere.
37

Zob. F. H

, Buchkultur und Bibliotheksgeschichte Hirsaus, s. 92.

Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

237

Co interesujące, książka była również jedną z kategorii języka „migowego” zakonników, np. na ogólne oznaczenie książki wyciągano rękę i poruszano nią, naśladując przekładanie stron w kodeksie, istniały również odpowiednie gesty na oznaczenie poszczególnych ksiąg liturgicznych, materiałów piśmiennych (pergamin),
pulpitu oraz rotulusów38.
Również w innych, późniejszych komentarzach i wykładach Reguły św. Benedykta, autorstwa Bernarda Aiglera, Piotra Boheriusa, Ottona Nortweinera, podkreślano
znaczenie lektury zakonników. Była to istotna kwestia zwłaszcza w podejmowanych w późnym średniowieczu próbach reform klasztorów benedyktyńskich. Jeden z reformatorów – mnich z austriackiego Melku Johann Schlitpacher – napisał
komentarz do Reguły św. Benedykta, tłumacząc w jednym z trzech prologów, że
w jednym z klasztorów, dokąd został wysłany w celu przeprowadzenia reformy
i wprowadzenia obserwancji, zastał wielki niedostatek ksiąg, tak wielki, że nie było
kompletnego egzemplarza Biblii. Po powrocie do macierzystego klasztoru sporządził zatem krótki komentarz do Reguły, m.in. po to, aby nie było potrzeby sięgać do
innych książek39.
Podobne znaczenie miała lektura w środowisku cystersów. Podkreślić należy, że
wraz z pojawieniem się tego zakonu w XII i w XIII w. doszło do gruntownej przemiany w organizacji zakonów opartej na słowie pisanym. Elementami tego procesu
były: oparcie życia wspólnoty nie tylko na Regule, ale również na skodyfikowanych
Statutach, oraz wprowadzenie nadrzędnych instytucji centralnych w postaci kapituły generalnej jako ośrodków prawodawczych i sądowych oraz wizytacji i dokumentacji administracyjnej40. Scentralizowana forma zakonu cystersów, ujednolice38 Constitutiones Hirsaugienses, lib. 1, cap. XXI: De signis librorum, kol. 951–953. Najpełniejszy wykaz
znaków z kilku zwyczajników kluniackich, obejmujący zarówno znaki na książki, jak i materiały i narzędzia
pisarskie oraz osoby (pisarz, bibliotekarz) – zob. W. J
, Signa loquendi. Die cluniacensischen Signa-Listen eingeleitet und herausgegeben (Saecula Spiritalia, 4), Baden-Baden 1981; S. G. B
, Silence and
Sign Language, s. 179–180 (na podstawie wydania W. Jareckiego).
39 Zob. rękopis München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22111: Johannis Schlitpacher expositio regulae S. Benedicti, k. 2v (http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/?c=viewer&bandnummer =bsb00020024&p
image=00001&v=100&einzelsegmentsuche=&mehrsegmentsuche=&l=de, dostęp: 13.08.2015). W rękopisie
tym tekst: In monasterio autem ubi gratia reformationis et pro introductione observantie regularis eram
constitutus, maxima fuit librorum penuria, ut nec corpus biblie ex integro habentur. Propter quod recurrens
ad quadam exigua que in proprio monasterio positus conceperam, et ad alios libros et cartas prout potui
medicando consequuntur in unum comportavi. Isto vero modo in hoc proceditur opere, quod textus regule
pertractandus de verbo ad verbum premittitur triplici ratione. Primo ut non sit necesse recurrere ad codicem
alium, sed in promptu habeatur ad manum textus qui tractatur [...]. O autorze zob. F. J. W
, Schlitpacher Johannes, [w:] Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, 2. Aufl., Bd. 8, Berlin-New
York 1990–1992, kol. 727–748, Bd. 11, Berlin-New York 2000–2004, kol. 1382–1383.
40 Zob. F. C
, G. M
, J. O
, Aspekte zur Verbindung von Organisation und Schriftlichkeit
in Ordenswesen. Ein Vergleich zwischen den Zisterziensern und Cluniazensern des 12./13. Jahrhunderts, [w:]
C. M. K
, K. S
(hrsg.), Viva vox und ratio scripta. Mündliche und schriftliche Kommunikationsformen im Mönchtum des Mittelalters (Vita Regularis. Ordnungen und Deutungen Religiosen Lebens im
Mittelalter, 5), Münster 1997, s. 214–215.
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nie liturgii na podstawie jednolitych tekstów i ksiąg liturgicznych41, oparcie życia
wspólnoty na wielu tekstach pisanych (nie tylko Reguła św. Benedykta, ale choćby
Charta Caritatis czy statuty kapituły generalnej) powodowały, że – jak zauważyli
badacze – do 1200 r. cystersi zjednoczyli się w spójną wspólnotę tekstualną (cohesive textual community)42.
Nowo ufundowany klasztor cysterski miał być wyposażony w księgi liturgiczne
przez klasztor macierzysty43. Postanowienia cysterskiej kapituły generalnej z lat
1175–1182 stanowiły, że zanim 12 mnichów pod przewodnictwem opata osiedli
się w nowym miejscu, niezbędne jest przygotowanie budynków oraz zapewnienie
ksiąg do sprawowania służby Bożej. W postanowieniu wymienione zostały takie
księgi jak: mszał, reguła, zwyczajnik (liber usuum), psałterz, hymnarz, kolektarz,
lekcjonarz, antyfonarz oraz graduał44. W myśl tychże statutów książki te, szczególnie liturgiczne, miały być tożsame pod względem treści ze wzorcem (z klasztoru
macierzystego)45. Poza reformą karolińską jest to pierwszy tak wyraźnie sformu-

41 Często przywoływany jest fragment Charta Caritatis (cap. 3: Ut idem libri ecclesiastici et consuetudines sint omnibus): Et quia omnes monachos ipsorum ad nos venientes in claustro nostro recipimus, et ipsi
similiter nostros in claustris suis, ideo opportunum nobis videtur et hoc etiam volumus, ut mores et cantum et
omnes libros ad horas diurnas et nocturnas et ad missas necessarios secundum formam morum et librorum
novi monasterii [tzn. Citeaux] possideant, quatinus in actibus nostris nulla sit discordia, sed una caritate
una regula similibusque vivamus moribus – zob. J.
C
B
, J.-B.
D
, Les plus anciens
textes de Cîteaux (Cîteaux. Studia et Documenta, 2), Achel 1974, s. 92. Zob. też J.-B. A
, L’Unanimité
cistercienne primitive: mythe ou realité, Achel 1996; F. H
, Klosterreform und mittelalterliche Buchkultur im Deutschen Sudwesten, Leiden-Boston 2008, s. 412–413. O skryptoriach i bibliotekach cysterskich
zob. m.in. I. E
, Cystersi. Historia zakonu europejskiego, przeł. P. W
, Kraków 2011, s. 187–199;
K. K. J
, Lubiąż. Losy I kultura umyslowa śląskiego opactwa cystersów (1163–1642), Wrocław
1993, zwłaszcza s. 119–135.
42 E. F
, Male and Female Cistercian and their Gendered Experiences of the Margins, the Wilderness and the Periphery, [w:] M. H
-E
(red.), Anchorites, Wombs and Tombs. Intersections of
Gender and Enclosure in the Middle Ages, Cardiff 2005, s. 68. O piśmienności sakralnej i pragmatycznej cystersów zob. E. P
, Kultura piśmienna cystersów, [w:] D. A. D
(red.), Pelplin. 725. rocznica
powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu, Pelplin-Tczew 2002, s. 83–99
(gdzie dalsza literatura).
43 Zob. J. Z
, Proces fundowania opactw cysterskich w XII i XIII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 7, 1958, 2, s. 121–150; J. K
, Cystersi w Europie Środkowowschodniej wieków średnich, [w:]
A. M. W
, J. D
(red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji odbytej
w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów,
Poznań – Kraków – Mogiła 5–10 października 1998, Poznań 2000, s. 27–53.
44 Statuta Ordinis Cisterciensis 1134, cap. XII Quomodo novella ecclesia abbate et monachis et ceteris
necessariis ordinetur: Duodecim monachi cum abbate terciodecimo ad coenobia nova transmittantur: nec
tamen illuc destinentur donec locus libris, domibus et necessariis aptetur, libris dumtaxat missali, Regula, libro Usuum, psalterio, hymnario, collectaneo, lectionario, antiphonario, gradali, domibusque, oratorio,
refectorio, dormitorio, cella hospitum et portarii, necessariis etiam temporalibus: ut et vivere, et regulam
ibidem statim valeant observare – zob. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab anno 1116
ad annum 1786, ed. J. C
, t. 1, Louvain 1933, s. 15 (dalej: Canivez).
45 Ibidem, cap. III: Quos libros non licet habere diversos: Missale, epistolare, textus, collectaneum, graduale, antiphonarium, regula, hymnarium, psalterium, lectionarium, kalendarium, ubique uniformiter habeantur – Canivez, t. 1, s. 13.
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łowany i skodyfikowany program uniformizacji liturgicznej46. Oczywiście kwestią
dyskusyjną jest, czy zalecenia dotyczące jednolitej liturgii były w pełni realizowane. Gdyby tak było, to oznaczałoby, że w polskich klasztorach cysterskich byłyby
kopie kodeksów z Cîteaux. Kwestia ta, w odniesieniu do zachowanych rękopisów
cysterskich w bibliotekach polskich, wymaga dalszych badań kodykologicznych
i porównawczych47.
W każdym klasztorze cysterskim funkcjonowała biblioteka (określana często
jako armarium, bibliotheca), w której obok rękopisów (które dziś określilibyśmy
jako biblioteczne) przechowywano często również dokumenty48. W statutach kapituły generalnej można znaleźć informację o wydzieleniu zbiorów archiwalnych
(chodziło o niektóre księgi prawnicze, jak np. Dekret Gracjana) z biblioteki dostępnej dla wszystkich mnichów49. W klasztorach cysterskich funkcjonowało wreszcie
skryptorium, w którym przepisywano książki niezbędne do sprawowania służby
Bożej. Pełniło ono również istotną funkcję w procesie budowania i pogłębiania
określonych postaw i duchowości. Cechą charakterystyczną rękopisów cysterskich
była, przynajmniej we wczesnym okresie funkcjonowania zakonu, oszczędność
dekoracji50. W tekstach cysterskich XII w. pojawiały się często słowa krytyczne
pod adresem przepychu kościołów kluniackich, np. w interesującym dialogu dwóch
mnichów – kluniaka i cystersa, autorstwa Idunga, z połowy tego stulecia, będącym w istocie apologią nowego zakonu, skrytykowano benedyktynów za przepych,
m.in. za złote litery w księgach51.
Odrębną kwestią jest kultura intelektualna cystersów, która znajdowała odbicie w księgozbiorach klasztornych. Wcześnie, bo już w pierwszej połowie XII w.,
w statutach zakonnych pojawił się zakaz pisania nowych książek (tekstów) bez
46 F. H
, Klosterreform und mittelalterliche Buchkultur, s. 418. Zob. również G. M
, De ordine
vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen
(Vita regularis. Ordnungen und Deutungen Religiosen Lebens im Mittelalter, 1), Münster 1996. W projekcie reformy Benedykta z Aniane z początku IX w. znajdowało się założenie una regula – una consuetudo
w każdym klasztorze francuskim – zob. J. S
, Die Beschlüsse des Aachener Konzils im Jahre 816,
„Zeitschrift für Kirchengeschichte”, 74, 1963, s. 15–82.
47 Dobrym początkiem jest praca Dariusza Tabora – D. T
, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich
XIII wieku, Kraków 2004, gdzie autor po przeprowadzeniu analizy ikonografii kilkunastu kodeksów ze Śląska
stwierdził, że brak przekonujących dowodów na przenoszenie konkretnego stylu artystycznego poprzez filiacje cysterskie. Zdaniem autora, w iluminacjach cystersi opierali się raczej na wzorcach miejscowych – ibidem,
s. 53. Jego rozważania dotyczyły jednak cech stylowych malarstwa książkowego, a nie treści rękopisów.
48 Zob. A. K
, Archiwum w statutach kapituł generalnych cystersów, [w:] D. N
(red.), Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów
Polskich, Szczecin 12–13 września 2002 r., t. 1, Toruń 2002, s. 277–285.
49 Statuta Ordinis Cisterciensis 1188, 7: Liber qui dicitur Corpus Canonum et Decreta Gratiani apud eos
qui habuerint secretius custodiantur, ut cum opus fuerit proferantur; in communi armario non resideant,
propter varios qui inde possunt provenire errores – Canivez, t. 1, s. 108.
50

Zob. m.in. Y. Z

, L’enluminure et le scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle, Cîteaux 1989.

51 Zob. Dysputa dwóch mnichów, [w:] Polemika kluniacko-cysterska z XII wieku, przekł. E. B
red. M. T. G
(Źródła Monastyczne, 55), Kraków-Tyniec 2010, s. 373.

,
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zgody kapituły generalnej52. Podobne zastrzeżenia dotyczyły zbiorów kazań i traktatów pisanych przez opatów (ok. 1175 r.), zaś w 1199 r. zagrożono karami autorom poezji53. Zakazy te, przy stwierdzeniu znikomej twórczości własnej cystersów
w XII w., legły u podstaw błędnego twierdzenia o antyintelektualizmie zakonników,
którzy nie uczestniczyli w renesansie XII w. Była to jednak prawdopodobnie tylko
teoria, nie praktyka codzienna54. Trudno zresztą wyobrazić sobie XII w. bez twórczości choćby Bernarda z Clairvaux, który oprócz wielu traktatów napisał, jak się
szacuje, ponad 1000 listów, z czego zachowało się ok. 50055. Oczywiście cystersi
zainteresowani byli głównie tekstami liturgicznymi i dewocyjnymi, służącymi rozwojowi duchowemu. Zauważono jednak, że pomimo zakazu powstało stosunkowo
dużo tekstów historiograficznych, zaś od około 1200 r. można mówić wręcz o rozkwicie twórczości cysterskiej. Badacze zwrócili również uwagę, że twórczością tą
zajmowali się zakonnicy pełniący jednocześnie funkcję bibliotekarzy, np. William
z Malmesbury czy Ranulf Higden z Chester56.
Ważną rolę w rozwoju księgozbiorów cysterskich odegrała bulla Benedykta XII
z 1335 r. – Fulgens sicut stella matutina, stanowiąca podstawę reformy zakonnej57.
W tekście tym sformułowany został nakaz odbywania przez cystersów studiów
uniwersyteckich, ze szczególnym naciskiem na studia teologiczne; każdy klasztor,
w zależności od liczby mnichów, miał obowiązek wysyłania zakonnika do jednego
z uniwersytetów.
Wspomnieć należy jeszcze o jednym zakonie żyjącym według Reguły św. Benedykta – kartuzach58. Zakon ten wywodził się z istniejącej w końcu XI w. wspólnoty
52 Statuta Ordinis Cisterciensis 1134, 58: Si liceat alicui novos libros dictare: Nulli liceat abbati, nec monacho, nec novitio, libros facere, nisi forte cuiquam in generali capitulo concessum fuerit – Canivez, t. 1, s. 26.
53 Zob. ibidem 1175, 31: Abbates qui sermones et alias scripturarum compilationes fecerunt eadem opuscula
sua in proximo Capitulo representent; quod si contempserint ex tunc ab officio altaris abstineant, et a modo
caveatur ne fiat – Canivez, t. 1, s. 84; ibidem 1199, 1: Monachi qui rythmos fecerint, ad domos alias mittantur
non redituri nisi per generale Capitulum – Canivez, t. 1, s. 232.
54 Zob. M.-A. D
1962, s. 69–91.

, Les premiers cisterciens étaient-ils ennemis des études?, „Studia Monastica”, 4,

55 Zob. J. L
, Recherches sur la collection des épîtres de saint Bernard, „Cahiers de Civilisation
Médiévale”, 14, 1971, s. 205–219. Obok Bernarda wymienić można również innych ważnych autorów cysterskich, m.in. Wilhelma z St. Thierry (zm. 1148), Elreda z Rievaulx (zm. 1167), Izaaka ze Stelli (zm. 1178),
Helinanda z Froidmont (zm. po 1229) czy Cezariusza z Heisterbach (zm. ok. 1240) – zob. I. E
, Cystersi,
s. 139–156.
56

Zob. B. G

, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris 1980, s. 47–49.

57 Zob. Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, t. 4,
Augustae Taurinorum 1859, s. 329–345. O studiach uniwersyteckich, również o tekście bulli – zob. K. K
, Studia uniwersyteckie cystersów z ziem polskich w okresie średniowiecza (Publikacje Instytutu Historii UAM, 42), Poznań 2002 – tamże literatura.
58 Podstawowym polskim opracowaniem dotyczącym tego zakonu jest książka Rafała Witkowskiego –
R. W
, Praedicare manibus. Zakon kartuzów w Europie Środkowej od początku XIV do połowy XVI
wieku (Analecta Carthusiana, 285, p. 1–2), t. 1–2, Salzburg 2011. Szczególnie ważne są rozważania autora
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eremickiej w Chartreuse, której twórcą był św. Brunon. Kartuzi zostali zatwierdzeni
przez papieża Aleksandra III w 1176 r. Jakkolwiek zakon ten był słabo reprezentowany na ziemiach polskich, to ze względu na fascynację XV-wiecznych uczonych
polskich proponowanym przez kartuzów modelem pobożności warto spojrzeć na
ustalenia wewnątrzzakonne dotyczące pisania i czytania. Interesujące były zwłaszcza postanowienia zawarte już w pierwszym zwyczajniku kartuskim – consuetudines piątego przeora klasztoru Grande Chartreuse Guigona I (zm. 1136)59. W rozdziale 28. tego tekstu, dotyczącym przedmiotów w celi zakonnej (De utensilibus
cellae), wiele miejsca poświęcono narzędziom pisarskim. Wyliczono przedmioty
do pisania: atrament (scriptorium), pióra (pennas), kredę (cretam), dwie gąbki (pumices duos), dwa kałamarze (cornus duo), jeden nożyk (scalpellum unum) i dwa
nożyki do wyskrobywania błędów (ad radenda pergamena novaculas sive rasoria duo), następnie narzędzia do liniowania: cyrkiel lub szydło do liniowania karty (punctorium unum), szydło (subulam unam), ołowiany rysik (plumbum), linijkę
(regulam), drewnianą tabliczkę do liniowania (postem ad regulandum), wreszcie
tabliczki woskowe (tabulas), stylus (graphium). Tak szczegółowe wymienienie narzędzi związane było ze specyfiką zakonną – mnich miał przebywać niemal stale
w celi, tam też miał oddawać się pracy. Jak napisał Guigo – przepisując książki,
zakonnicy głosili rękami słowo Boże60. Księgi – pokarm dusz zakonników (sempiternum animarum nostrarum cibum) – miały być szczególnie chronione: każdy
mnich otrzymywał do celi dwie książki do czytania z biblioteki (de armario) i miał
o nie dbać z wszelką starannością61. Praca pisarska potraktowana zatem była, podobnie jak u benedyktynów i cystersów, jako praktyka ascetyczna i swego rodzaju
kaznodziejstwo rękami62.
Consuetudines Guigonis zatwierdzone zostały przez papieża Innocentego II
w 1133 r., nie stanowiły jednak tekstu obowiązującego we wszystkich klasztorach. Funkcje normatywne pełniły statuty, począwszy od Statuta antiqua Riffiera
z 1258 r., poprzez Statuta nova, ogłoszone przez Wilhelma Rainaldi w 1368 r., po
dotyczące funkcjonowania książki rękopiśmiennej i drukowanej w środowisku kartuskim (rozdz. 1, 9–10)
oraz bibliotek klasztornych (rozdz. 8).
59 Korzystałem z wydania z 1509 r. – J. H
, The Evolution of the Carthusian Statutes from the «Consuetudines Guigonis» to the «Tertia Compilatio», Documents, t. 1: Consuetudines Guigonis, Prima pars statutorum antiquorum (Analecta Cartusiana, 99, 1), Salzburg 1989, s. 7–56.
60 Zob. Consuetudines Guigonis..., cap. XXVIII: [...] ut quia ore non possumus, Dei verbum. manibus
predicemus. Quot enim libros scribimus, tot nobis veritatis precones facere videmur, sperantes a Domino
mercedem pro omnibus qui per eos vel ab errore correcti fuerint, vel in catholica veritate profecerint, pro
cunctis etiam qui vel de suis peccatis et vitiis compuncti, vel ad desiderium fuerint patrie celestis accensi. Zob.
R. W
, Praedicare manibus. Zakon kartuzów, s. 262–263.
61 Zob. Consuetudines Guigonis..., cap. XXVIII: Adhuc etiam libros ad legendum de armario accipit duos,
quibus omnem diligentiam curamque prebere iubetur, ne fumo, ne pulvere vel aliis qualibet sorde maculentur.
62 Zob. U. K , Zur Spiritualität der frühen Kartäuser und Zisterzienser, [w:] S. L
(red.), Bücher,
Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski (Contubernium, 59), Stuttgart 2002, s. 215–231.
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Compilatio tertia z 1509 r.63 W tekstach tych, jakkolwiek brak informacji na temat
księgozbiorów, znalazły się jednak liczne uzupełnienia do tekstu Guigona, dotyczące zarówno pracy pisarskiej, poprawiania tekstów, jak i lektury wspólnej i indywidualnej64.
Każdy zakonnik podczas zebrania wspólnoty otrzymywał niezbędne materiały
i narzędzia do przepisywania oraz książki od zakrystiana65. Mnich, który potrafił
pisać, lecz z jakiegoś powodu nie chciał tego robić, mógł zostać ukarany przez
przeora zakazem picia wina66. Duży nacisk położono w statutach na poprawianie
tekstów. Nakazywano, aby poprawianie ksiąg Pisma św., liturgicznych i Doktorów
Kościoła odbywało się za zgodą kapituły, wyłącznie na podstawie egzemplarzy zakonnych. Błędy w tekstach wskazywane były przez przeora lub doświadczonych
mnichów (iudicio prioris et monachorum discretorum), co świadczy o tym, że powszechnie była stosowana praktyka kontroli – korekty. Poprawione w ten sposób
teksty miały być następnie udostępniane przez przeorów innym klasztorom kartuskim w celu emendacji w ich egzemplarzach67.
W kartuskich tekstach normatywnych zamieszczono szczegółowe wskazówki na
temat tekstów czytanych w kościele i refektarzu. Były to zasadniczo poszczególne
księgi Pisma św., zwłaszcza Starego Testamentu, których lektura rozłożona została
w czasie całego roku68. W innym miejscu przedstawiono sposób czytania w czasie
posiłków – potrzebne książki pochodziły z kościoła i tam też były odnoszone przez
lektora lub nowicjusza. Sam tekst miał być odczytywany przez lektora w różny
sposób, w zależności od rodzaju dzieła: Pismo św. – starannie i powoli, zaś kazania
i homilie – szybciej, ale w obu wypadkach wyraźnie i głośno69.

63 Zob. J. H
, The Evolution of the Carthusian Statutes from the «Consuetudines Guigonis» to the «Tertia Compilatio», Documents, t. 1: Consuetudines Guigonis, Prima pars statutorum antiquorum, t. 2: Secunda
pars statutorum antiquorum; Tertia pars statutorum antiquorum; Statuta nova, t. 3: Tertia Compilatio statutorum Ordinis Cartusiensis, Repertorium statutorum Ordinis Cartusiensis per ordinem alphabeti (Analecta
Cartusiana, 99, 1–3), Salzburg 1989.
64

Tekst Consuetudines Guigonis został powtórzony w Statuta antiqua, pars 2, cap. 16.

65

Zob. Statuta antiqua, pars 1, cap. 34.

66

Ibidem, pars 2, cap. 22: Qui scribere scit et potest et noluerit, a vino abstineat arbitrio prioris.

67 Ibidem, pars 1, cap. 1: Libros quoque veteris ac novi testamenti, eosve cum quibus divina celebrantur
officia, sine eiusdem capituli consilio nullus emendare presumat, nisi cum exemplariis in ordine nostro emendatis, nisi iudicio prioris et monachorum discretorum error aliquis manifestius appareret. Hoc ipsum per
omnia dicimus de libris ecclesiasticorum doctorum. Porro si qua in predictis libris mendosa vel emendatione
digna videantur, priores provideant quantum potuerint, ut ad libros qui correcti sunt in ordine corrigantur.
To samo powtórzone zostało w: Statuta antiqua, pars 2, cap. 3, jednak z wyłączeniem informacji o wskazaniu
błędu przez przeora i doświadczonych mnichów.
68

Ibidem, pars 1, cap. 21: De libris legendis tam in ecclesia quam in refectorio.

69 Ibidem, pars 2, cap. 13: historiam legit rotundius, sermones et homelias attractius, aperte tamen et
distincte legat omnia ut possit intelligi, et tali voce quam possit audiri.
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Postanowienia kartuskie – szczególna dbałość zarówno o teksty, jak i książki –
spowodowały, że księgozbiory tego zakonu były szczególnie cenione przez uczonych niemal od początku istnienia tego zakonu.

4.1.1.2. Reguła św. Augustyna
Drugą ważną regułą średniowiecza była reguła monastyczna przypisywana
św. Augustynowi70. Były to, w odniesieniu do klasztorów męskich, dwa teksty:
Porządek klasztoru (Ordo monasterii) oraz Reguła dla mnichów (Praeceptum). Te
teksty normatywne przyjęte zostały jako podstawa funkcjonowania przez grupy
kanonickie oraz niektóre zakony mnisze i mendykanckie. Warto przypomnieć, że
na mocy postanowień IV soboru laterańskiego z 1215 r. wszelkie nowe wspólnoty
religijne miały przyjmować jedną z reguł zatwierdzonych przez Kościół71. Regułą
tą, określaną jako Reguła św. Augustyna (Regula Ad servos Dei), posługiwały się
zakony niekiedy określane jako kanonicze, m.in. kanonicy św. Augustyna (później
kanonicy regularni laterańscy), premonstratensi (norbertanie), bożogrobcy, a od
XIV w. również paulini. Według tej reguły zorganizowane były również niektóre
zakony mendykanckie, z czasem zbliżające się do modelu kanonickiego, jak dominikanie czy augustianie eremici.
Według Ordo monasterii mnisi, obok sprawowania liturgii godzin, mieli obowiązek lektury codziennej, jak też słuchania lektora czytającego w czasie posiłku72.
Analogiczne postanowienia zawarte zostały także w regule – w wypadku lektury
w czasie posiłku dodano: niech więc nie tylko wasze usta spożywają pokarm, ale
także niech uszy pragną słowa Bożego73. Co więcej, wymieniona została biblioteka,
z której mnisi mogli wypożyczać książki (codices) codziennie, o określonej porze74.
Sam tekst Reguły miał być odczytywany co tydzień dla przeglądania się w niej jak
w zwierciadle75.
W jednym z najważniejszych komentarzy do reguły św. Augustyna przypisywanym Hugonowi ze Św. Wiktora (zm. 1141) wielokrotnie pojawiały się wzmianki
związane z obowiązkiem lektury. Kanonicy, prowadzący walkę z diabłem (contra
diabolum certamen), oddawać się mieli studiom duchowym: lekturze (lectioni),
modlitwie (orationi) i kontemplacji (contemplationi), jak też służyć Bogu, śpiewa70 Zob. Prawodawstwo św. Augustyna, wstęp P. N
, przekł. M. S
, P. N
, red.
M. S
, [w:] Zachodnie reguły monastyczne, Kraków 2013, s. 227–283 (tamże edycja tekstów).
Zob. też A. Z
, Sens i duch Reguły św. Augustyna, tłum. K. G
, Kraków 1994.
71

Zob. Sobór Laterański IV (1215), Konstytucje 13, [w:] Dokumenty soborów powszechnych, s. 250–251.

72

Zob. Porządek klasztoru, [w:] Prawodawstwo św. Augustyna, s. 260, rozdz. III, 7.

73

Zob. Reguła, [w:] Prawodawstwo św. Augustyna, s. 266, rozdz. III, 1.

74

Zob. ibidem, s. 274, rozdz. V, 9–10.

75

Zob. ibidem, s. 277, rozdz. VIII, 2.
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jąc psalmy, hymny i duchowe pieśni76. Celem życia we wspólnocie jest wyrażanie
miłości do Boga w trojaki sposób: całym sercem (ex toto corde) – czyli kierując
wszystkie myśli (cogitationes) do Boga, całym umysłem (ex tota mente) – odnosząc
do Boga postrzeganie i rozumienie (omnem rationem qua intelligimus et discernimus) oraz całą duszą (ex tota anima), kierując wszelkie uczucia (affectiones animae) w stronę Boga77. Siłą rzeczy, program ten oznaczał konieczność studiowania
określonych tekstów.
W wykładzie autor komentarza posłużył się przeciwstawieniem: ciało – dusza,
człowiek zewnętrzny – człowiek wewnętrzny, odnosząc praktyki życia doczesnego do ćwiczeń duchowych. Zajął się również kwestią lektury podczas posiłków,
stwierdzając, że pokarm duchowy, czyli czytanie Pisma św., ważniejszy od cielesnego, jest zsyłany przez Boga. Ta strawa duchowa jest jadłem i napitkiem duszy,
broniącym przed śmiercią, czyli grzechem, i prowadzącym do życia wiecznego78.
W odniesieniu do biblioteki i wypożyczania książek podkreślał znaczenie lektury: sługa Boga często powinien czytać (frequenter debet legere servus Dei). Czytanie, połączone z rozważaniem (lectio divina), umożliwia bowiem określenie zarówno dróg postępowania, jak i zagrożeń, daje wskazówki zarówno do modlitwy, jak
i działania (informat ad contemplativam vitam et activam). Ponownie przypominał,
że podstawowym orężem (arma) w walce z szatanem są modlitwa (oratio), czytanie
(lectio) i praca (operatio). Są to również narzędzia, za pomocą których można pokonać grzechy i pielęgnować cnoty. Poprzez lekturę zakonnicy mogą się nauczyć,
jak żyć, ale także innych o tym pouczyć, zaś poprzez pracę rąk zniszczyć pokusy,
stanowiące pokarm grzechów79.
Czytanie i głoszenie słowa Bożego zostało porównane do prac rolnych na polu:
zasiewu i zbierania plonów – poprzez śpiewanie psalmów, czytanie i kaznodziejstwo zasiewane są w sercach ziarna Słowa. Podobnie jak na pole zlatują się ptaki, by
zjeść ziarno, tak też do duszy zlatują się rozmaite próżne myśli (cogitationes huius
saeculi), z tego też powodu bezpośrednio po lekturze należy oddać się modlitwie,
aby cnota słowa Boga pozostała w sercu, a owoc duchowy wzrastał w działaniu80.
Jedną z lektur miał być odczytywany co tydzień tekst Reguły – zwierciadło, w którym zakonnicy mogli się przejrzeć, by ocenić stan własnej duszy – oraz Pismo św.81

76 Zob. H
S. V
, Expositio in Regulam beati Augustini, [w:] Patrologiae cursus completus.
Series Latina, t. 176, Parisiis 1880, kol. 885.
77 Zob. ibidem, kol. 907. Zob. też B. T. C
, «Pulchrum Esse». The Beauty of Scripture, the beauty of
the Soul and the Art of Exegesis in Hugh of St. Victor, „Traditio”, 58, 2003, s. 175–200.
78

Zob. H

79

Zob. ibidem, kol. 911–912.

S. V

, Expositio in Regulam beati Augustini, kol. 893–894.

80

Zob. ibidem, kol. 923.

81

Zob. ibidem, kol. 923–924.
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Choć nie wspomniano o pisaniu tekstów, to jednak można założyć, że praktyka ta
traktowana była, podobnie jak przez wielu wcześniejszych autorów (np. Jana Kasjana), jako praca największej wartości.
Kwestią księgozbiorów klasztornych i lektury zakonników zajął się również piąty
generał zakonu dominikanów Humbert de Romanis, który przedstawił je zarówno
w wykładzie reguły św. Augustyna, jak i w komentarzu do konstytucji zakonnych
– tekstach powstałych w połowie XIII w.82 W wykładzie reguły Humbert poświęcił
dużo miejsca na ukazanie znaczenia lektury w kształceniu zakonników – przytaczając autorytety i cytaty z dzieł teologicznych i historiograficznych (m.in. Hieronima,
Grzegorza Wielkiego czy Wincentego z Beauvais), wskazywał na konieczność lektury, ale również szczególnej opieki nad książkami i księgozbiorem, określonymi
zresztą jako skarbiec (thesaurus).
Bardziej praktyczne zalecenia odnośnie do księgozbiorów znajdowały się w konstytucjach i statutach poszczególnych zakonów. Problemami związanymi z funkcjonowaniem szkół i bibliotek klasztornych zajmowano się już wielokrotnie83. Z tego
względu należy jedynie odnotować, że nakaz lektury indywidualnej występował we
wszystkich zakonach, podobnie zresztą obowiązywała lektura reguły w czasie posiłków. Przykładem szczegółowych rozwiązań, wprowadzonych w pierwszym okresie działalności zakonu mogą być najstarsze konstytucje dominikańskie. W pierwszych konstytucjach dominikańskich – Liber consuetudinum z 1228 r. – podkreślono
wielokrotnie wymóg studiowania tekstów przez braci, jednocześnie piętnując jako
grzechy lżejsze określone czyny, takie jak niedbałe czytanie w chórze i oficjum,
brak poszanowania książki, czytanie książek zakazanych (libros interdictos), przeszkadzanie innym w lekturze, wreszcie spanie w czasie wykładu (si in studio ad
lectiones dormierit). Podobnie jak w wypadku premonstratensów, do grzechów zaliczono zaniedbanie obowiązków: magistra w nauczaniu, uczniów w nauce, pisarzy
82 Zob. H
gulari, wyd. J. B
1889, s. 1–178.

R
, Expositio regulae beati Augustini episcopi, [w:] I
, Opera de vita re, t. 1, Romae 1888, s. 43–633; Expositio in Constitutiones, [w:] ibidem, t. 2, Romae

83 Ograniczam się tylko do wymienienia przykładowych opracowań w języku polskim. Kanonicy regularni: A. Ś
, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu, Wrocław 1965; L. M
, Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku.
Jodok z Głuchołazów, „Sobótka. Śląski Kwartalnik Historyczny”, 22, 1967, s. 35–64; H. D. W
, Czytelnictwo i biblioteka u kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała (XV–XVIII w.), [w:]
Z. J
(red.), Kanonicy regularni laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej,
Kraków 1975, s. 51–72; K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI
wieku, Ełk 1999; W. M
, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2234, Historia, 143), Wrocław 2001; K. Ł
, S. N
, Ze studiów nad kulturą umysłową kanoników regularnych krakowskiej
, Biblioteka kanoników regularprepozytury Bożego Ciała w XV i XVI wieku, Kraków 2009; I. P
nych w Krakowie w XV i XVI wieku (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Prace Monograficzne,
365), Kraków 2003, s. 36–43. Dominikanie: K. Z
, Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku
(1239–1810) (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2121), Wrocław 1999, s. 18–21; M. Z
, Szkoły i studia
dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005, s. 12–45.
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w pisaniu (scriptores in scribendo)84. Ważna była również wzmianka o szkołach:
nadzór nad całym procesem dydaktycznym miał sprawować wyznaczony brat, bez
którego zgody nie można było przepisywać tekstów (non scribant quaternos) czy
słuchać wykładów. Ujęto także w karby, choć ogólnie, program nauczania, w którym
położono nacisk na lekturę książek teologicznych, zakazując studiowania tekstów
świeckich i filozoficznych (libris gentilium et philosophorum). Z każdej prowincji
miano wysyłać do studium braci zaopatrzonych co najmniej w trzy księgi teologiczne. Z powodu nauki (propter studium) zakonnik mógł uzyskać zezwolenie na
pracę indywidualną w przydzielonej celi: czytanie, pisanie, modlitwę85. Doktorem
(publicus doctor) mógł zostać tylko brat, który miał za sobą minimum cztery lata studiów teologicznych86. Jak podkreślił wydawca tego tekstu, Heinrich Denifle, po raz
pierwszy w normatywnych tekstach zakonnych znalazły się wymagania w stosunku
do nauczyciela87. W odniesieniu do kaznodziejów podkreślono, by wyznaczeni do
głoszenia kazań bracia nie przyjmowali lub nie nosili żadnych pieniędzy czy innych
dóbr, oprócz szat i książek. Zaznaczono – co oprócz kaznodziejów odnosiło się także
do braci podróżujących – że nie mogli oni sporządzać książek dla siebie, lecz tylko
do wspólnego użytku (ad communem utilitatem) oraz że powinni powstrzymywać
się od przepisywania (quaternis scribendis) w niedziele i w poszczególne święta88.
Wreszcie ustalono kwestię przenoszenia zbiorów: wysłany na urząd (ad regendum)
brat, przechodząc z prowincji do prowincji, zabierał ze sobą wszystkie „swoje”
książki (omnes libros suos), w wypadku gdy nie miał sprawowa urzędu, mógł zabrać
ze sobą wyłącznie Pismo św. oraz poszyty (quaternos). Gdyby po drodze ów brat
zmarł, wówczas książki trafiały do celu podróży – wspólnoty, która miała otoczyć
go pamięcią (in missis et psalteriis tenebitur)89. Ten ostatni przepis został zmieniony w konstytucjach z 1240 r. i obowiązywał tylko braci, którzy wyruszali do innej
prowincji ad legendum. W wypadku śmierci w drodze książki, które zakonnik zabrał
ze sobą, wracały do prowincji macierzystej90. W kolejnych konstytucjach kwestie te
były uściślane, pojawiały się również zakazy np. kładzenia złotych liter w kodeksach czy sprzedaży książek, chyba że w stanie wyższej konieczności91. Kluczowym
84 Zob. H. D
, Die Constitutionen des Prediger-Ordens vom Jahre 1228, „Archiv für Literatur- und
Kirchengeschichte”, 1, 1885, s. 201, rozdz. 13: De magistro novitiorum, s. 205–206, rozdz. 21: De levioribus
culpis.
85

Zob. ibidem, s. 222, rozdz. 28: De magistro studencium, rozdz. 29: De dispensacione studencium.

86

Zob. ibidem, s. 223, rozdz. 30: De doctore.

87

Zob. ibidem, s. 192.

88

Zob. ibidem, s. 223–224, rozdz. 31: De predicatoribus, s. 225, rozdz. 34: De itinerantibus fratribus.

89

Zob. ibidem, s. 226, rozdz. 36.

90 Zob. Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, t. 1: Ab anno 1220 usque ad annum 1303, red.
B. M. R
(Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum, 3), Romae 1898, s. 14 (Konstytucje z 1240 r.).
91

Zob. ibidem, s. 11 (Konstytucje z 1239 r.), s. 16 (Konstytucje z 1240 r.).
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źródłem dotyczącym organizacji księgozbiorów dominikańskich było, przeanalizowane przez Krystynę Zawadzką, dzieło piątego generała zakonu, Humberta de Romanis – De vita regulari, powstałe w połowie XIII w. W tekście tym autor zajął się
szczegółowo bibliotekami – pozyskiwaniem książek, doborem tekstów, ustawieniem
na półkach i tworzeniem spisów księgozbioru, konserwacją książek oraz zadaniami
bibliotekarzy92.
Przykład powyższy – zakonów mendykanckiego i kleryckiego – ukazuje znaczącą rolę książek w społeczności klasztornej. Ich funkcje nie ograniczały się wyłącznie do roli narzędzia w sprawowaniu oficjum, ale były one podstawową pomocą
zarówno w formacji intelektualnej zakonników, jak i w kształtowaniu społeczności
wiernych świeckich (kaznodziejstwo).
Co więcej, kwestie bibliotek zakonnych (kanonickich) podnoszone były również
w bullach papieskich. W wypadku kanoników regularnych, również skupionych
wokół katedr i kolegiat, istotną rolę odegrała bulla Benedykta XII z 1339 r. Ad
decorem ecclesiae sponsae Dei, będąca podstawą reformy zakonów kanoniczych93.
Papież nakazywał tworzenie przy tych instytucjach szkół, kierowanych przez nauczyciela, w których uczyć miano gramatyki, logiki i filozofii, szczególnie też podkreślił konieczność dbałości o księgozbiory, z których uczniowie mogli wypożyczać książki94.
Nacisk na naukę i gromadzenie książek legł u podstaw postrzegania klasztorów
kanonickich jako posiadające szczególnie bogate księgozbiory.

4.1.1.3. Reguła św. Franciszka
Trzecia z reguł – obowiązująca zakony nurtu franciszkańskiego – została zatwierdzona przez papieża Honoriusza III 29 listopada 1223 r.95 Nie była to jednak pierwsza kodyfikacja przepisów obowiązujących w zakonie franciszkańskim. W 1221 r.
powstała pierwsza Reguła (Regula non bullata), która obowiązywała krótko, do momentu zatwierdzenia przez papieża drugiej redakcji (Regula bullata). Owa pierwsza
wersja jest o tyle interesującym źródłem, że nie została jeszcze poddana przeróbkom przez kurię rzymską. Trzecim źródłem normatywnym był Testament św. Franciszka, który – podobnie jak tekst Reguły – miał być odczytywany z woli założyciela zakonu podczas posiedzeń kapituły. Podkreślić trzeba, że w przeciwieństwie do
dwóch poprzednio przedstawionych reguł (św. Benedykta i św. Augustyna) Reguła
92 Zob. H
R
, Opera de vita regulari, t. 2, s. 238–265. Zob. K. Z
klasztorne dominikanów, s. 18–21.
93

Zob. Bullarium diplomatum et privilegiorum, s. 424–459.

94

Zob. ibidem, zwłaszcza s. 434–442.

95 Korzystałem z wydania reguły w:
F
iK
przekł. K. A
, wyd. 2 popr., Kraków-Warszawa 2004.

A

, Biblioteki

, Pisma, wyd. łacińsko-polskie,
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franciszkańska powstała w innym klimacie intelektualnym, panującym w Italii na
przełomie XII i XIII w. Książka i pismo w tym czasie i na tym obszarze należały
już do praktyki dnia codziennego, zatem posiadanie księgozbioru było uznawane
za równie naturalne. W konsekwencji św. Franciszek, skądinąd odwołujący się do
prostoty i pokory serca zakonników – niewykształconych „prostaczków” – nie pisał
zbyt wiele o czytaniu i pisaniu. Informacje o tym odnajdujemy jednak, zwłaszcza
w pierwszej Regule z 1221 r. W wersji tej, w rozdziale poświęconym sprawowaniu oficjum, Franciszek zezwolił zakonnikom na posiadanie niezbędnych do tego
książek (libros tantum necessarios... possint habere), również bracia niebędący klerykami mogli mieć psałterz, pod jednym warunkiem: jeśli potrafili czytać (laicis
etiam scientibus legere psalterium liceat eis habere illud). Bracia, którzy nie umieli
czytać, nie mogli mieć żadnych książek (Aliis vero nescientibus litteras librum habere non liceat)96. Ważny był przepis zawierający zakaz przyjmowania rzeczy i pieniędzy czy to jako wynagrodzenia, czy też z przeznaczeniem na zakup – Franciszek
wymienił w nim dwie kategorie rzeczy: odzienia lub książek97.
W drugiej wersji, zatwierdzonej w 1223 r. (Regula bullata), sformułowania te
uległy skróceniu. W rozdziale o oficjum znalazła się jedynie zgoda na posiadanie
przez kapłanów brewiarzy (habere poterunt breviaria), zaś inni bracia mieli odmawiać Modlitwę Pańską w godzinach kanonicznych98. Sformułowanie dotyczące
przyjmowania pieniędzy również przyjęło inną formę, z ogólnym zakazem przyjmowania rzeczy mających wartość pieniężną99.
W Testamencie św. Franciszka także nie ma informacji o książkach czy lekturze
braci. Jedynym zaleceniem jest nakaz odczytywania tekstu Reguły i Testamentu na
wszystkich kapitułach sprawowanych przez braci. Franciszek zakazał również komentowania obu tekstów100.
Pomimo braku zaleceń dotyczących lektury książek i pisania, czynności te były
powszechne w ruchu franciszkańskim. Wartość medium, jakim było pismo, doceniał św. Franciszek, który zalecał w jednym z listów do kustoszów przepisanie
tekstu tego listu przez adresatów (exemplaverint), na własny użytek i dla kaznodziejów, którzy mieli ten tekst wygłaszać101. Inne listy, po powieleniu treści (facite
statim multa exemplaria), kustosze mieli przekazać duchownym (episcopis et aliis
clericis) i znaczniejszym osobom (potestatibus, consulibus et rectoribus)102. Bio96 Zob. Reguła niezatwierdzona, [w:]
s. 140–141.

i K

A

98 Zob. Reguła zatwierdzona (Bulla papieża Honoriusza III), [w:]
Pisma, rozdz. 3, 2, s. 180–181.

F

97

99

F

, Pisma, rozdz. 3, 7–9,

Zob. ibidem, rozdz. 8, 3, s. 148–149.
iK

Zob. ibidem, rozdz. 4, 2, s. 182–183.

100

Zob. Testament, 36–39, [w:]

101

Zob. List do kustoszów (1), [w:]

F
F

iK
iK

A
A

, Pisma, s. 219–220.
, Pisma, s. 262–263.

102

Zob. List do kustoszów (2), [w:]

F

iK

A

, Pisma, s. 264–265.
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graf św. Franciszka Tomasz z Celano pisał, że święty, gdziekolwiek znalazł zapisane karty (pismo), składał je z największą czcią w godziwym miejscu, zapytany zaś
przez współbrata, dlaczego tak pilnie zbiera także pisma pogan, Franciszek miał
odpowiedzieć, że były tam litery, które składały się na imię Boga Ojca; dobro zawarte w tych pismach nie należało do pogan czy innych ludzi, lecz do Boga. Biograf
dodał, że święty nie zezwalał na wymazywanie zbędnej lub źle wstawionej litery
czy sylaby w swoich listach103.
Zakłada się, że pierwsi franciszkanie odmawiali braciom prawa do posiadania
książek ze względu na śluby ubóstwa104. Jak podkreślił Bert Roest, kwestia używania i/lub posiadania książek była przedmiotem dyskusji w kręgu franciszkańskim, nawet po bulli Grzegorza IX z 1230 r. Quo elongati, w której papież zezwolił
franciszkanom na używanie przedmiotów (w tym książek) stanowiących własność
zakonu i Kościoła105. Oczywiście księgozbiory były obecne w klasztorach franciszkańskich – księgi liturgiczne w zakrystii oraz książki do lektury wspólnej w refektarzu. Rychło jednak, co łączy się z podjęciem przez franciszkanów studiów
uniwersyteckich, pojawiły się również biblioteki106.
W statutach franciszkańskich, ogłoszonych przez Benedykta XII w 1336 r. (tzw.
Constitutiones Benedictinae), znalazło się osobne postanowienie dotyczące książek używanych przez zakonników, wzorowane zresztą na konstytucjach dominikańskich107. Każdy konwent miał posiadać wspólny księgozbiór, złożony z darów
i książek przepisanych oraz używanych przez zakonników. Pod względem treści
miały to być książki z zakresu gramatyki, logiki, filozofii i teologii. Nie wolno było
ich wydzielać z księgozbioru, wypożyczać ani tym bardziej sprzedawać, z wyjątkiem sytuacji, gdy występowały dublety (lub więcej egzemplarzy – libri duplicati, vel amplius multiplicati). Wówczas gwardian rozdzielał woluminy – najpierw
współbraciom w klasztorze, a następnie innym braciom w obrębie kustodii. W bulli
wyróżniono obok księgozbiorów klasztoru (ad communitatem conventus) również
zbiory kustodii (ad communitatem custodiae) i prowincji (ad communitatem provinciae), udostępniane przez kapituły prowincjonalne, ale tylko na obszarze kustodii
103 Zob. T
C
, Żywot pierwszy św. Franciszka, [w:] R. W
(red.), Tomasza z Celano
biografie św. Franciszka (Źródła Franciszkańskie XIII–XIV w., 3), Poznań-Warszawa 2007, s. 75–253, rozdz.
XXIX, 82, s. 173.
104 O książkach w kręgu franciszkańskim zob. B. R
, A History of Franciscan Education (c. 1217–
1517) (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 11), Leiden i in. 2000, s. 198–234 (tamże
literatura); I
, Franciscan Literature of Religious Instruction before the Council of Trent (Studies in the
History of Christian Traditions, 117), Leiden-Boston 2004.
105

Zob. B. R

, A History of Franciscan Education, s. 198–199.

106 Bert Roest wskazywał na koniec XIII w. jako czas wykształcenia się kilku odrębnych księgozbiorów
konwentów franciszkańskich, w tym biblioteki publicznej (bibliotheca publica), składającej się z książek
przymocowanych łańcuchami do pulpitów, oraz biblioteki wewnętrznej (bibliotheca secreta, privata), z której
bracia mogli wypożyczać książki – zob. B. R
, A History of Franciscan Education, s. 201.
107

Zob. Bullarium diplomatum et privilegiorum, s. 391–415.
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czy prowincji. Zajęto się również kwestią organizacji bibliotek – każdy nowo obrany gwardian w ciągu miesiąca miał przeprowadzić skontrum i sporządzić inwentarz
książek, jak też odczytywać ten spis i pokazywać odpowiednie książki na posiedzeniu konwentu108.

4.1.1.4. Reguła a praktyka zakonna
Przypomnieć warto, że w świetle reguł, komentarzy do nich i statutów poszczególnych zakonów pismo towarzyszyło zakonnikowi co najmniej od momentu złożenia profesji, co w wypadku benedyktynów i cystersów łączyło się z odczytaniem tekstu z przygotowanego, na ogół własnoręcznie, dokumentu i złożeniu go
na ołtarzu109. W zakonach nakazywano lekturę – indywidualną: połączoną z medytacją, ale też wspólną, w czasie różnych zebrań wspólnoty. Kontakt z tekstem
pisanym, siłą rzeczy niezbędny i codzienny przy sprawowaniu służby Bożej, był
równie potrzebny w nauczaniu (w szkole klasztornej czy studiach zakonnych),
kaznodziejstwie i duszpasterstwie. W niemal każdym klasztorze – mniszym czy
mendykanckim – istniały księgozbiór (księgozbiory), skryptorium oraz szkoła.
Każde z tych zagadnień wymaga odrębnego potraktowania i znacznie przekraczałoby ramy tej książki. Chciałbym jedynie poczynić kilka ogólnych i oczywistych
spostrzeżeń, które będą przydatne w dalszej analizie średniowiecznych księgozbiorów z klasztorów polskich.
Pierwsza i podstawowa konstatacja dotyczy różnicy między księgozbiorami
klasztornymi wczesnego a późnego średniowiecza. Zróżnicowanie to jest znaczące
pod względem wielkości zbiorów, ale także ich kształtu (zawartości treści) – zależnego od profilu zakonu (kontemplacyjnego czy duszpasterskiego), podstaw ekonomicznych i możliwości finansowych, kultury intelektualnej zakonników (szkoły
klasztorne, studia uniwersyteckie mnichów), a nawet głębszych zmian w kulturze
piśmiennej, które zaszły w XII–XIV w. (lectio scholastica, czytanie ciche).
Przepisywaniem tekstów w skryptoriach klasztornych zajmowali się wykwalifikowani mnisi, określani jako scribae. W wypadku niektórych ksiąg – zwłaszcza
przekazów Pisma św. – tekst był sprawdzany i ewentualnie poprawiany przez najbardziej doświadczonego zakonnika, również przez opata. Oczywiście w procesie
powstawania książki uczestniczyli także inni zakonnicy – zajmujący się zdobieniem tekstów iluminatorzy oraz oprawiający książki introligatorzy. Sam proces powstawania rękopisu obejmował przygotowanie materiałów pisarskich (pergamin,
później papier, pióra, atrament, rylec), przygotowanie składek (i liniowanie), prze108

Ibidem, s. 401–402.

109 Zob. L. H
, Die Professio der Kleriker und die Entstehung der drei Gelübde, „Zeitschrift für
katholische Theologie”, 56, 1932, s. 148–174; J. V E
, Professing Religion. From Liturgy to Law,
„Viator”, 29, 1998, s. 323–343.
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pisanie, iluminowanie i oprawienie książki. Oprawianiem książek również zajmowali się mnisi – w wypadku książek niesłużących celom liturgicznym oprawy te
były wykonane oszczędnie, z desek i skóry, niekiedy z elementami metalowymi
(narożniki, guzy, klamry do spinania) czy dekoracją (np. tłoczeniami na ślepo).
W środowisku klasztornym wykształcił się typ oprawy, w której skórę naciągano
tylko na część okładzin, pozostawiając odkryte deski (tzw. oprawa mnisza). Było
to przedsięwzięcie czasochłonne i wymagające dużego nakładu środków i pracy.
W konsekwencji już sama konieczność zapewnienia odpowiednich materiałów
pisarskich i introligatorskich związana jest z sytuacją ekonomiczną klasztorów.
Niewątpliwie innymi możliwościami w pozyskaniu np. pergaminu dysponowały
klasztory, których gospodarka oparta była na własności ziemskiej, innymi zaś konwenty mendykanckie, w których zakonnicy byli zależni od dobrej woli darczyńców
i zmuszeni kupować materiał u pergaministów (lub otrzymywali od nich skóry czy
pergamin w darze).
Efekty pracy kopistów, kodeksy, umieszczano zazwyczaj w klasztornym księgozbiorze. W każdym klasztorze istniał jeden lub kilka księgozbiorów. We wczesnym średniowieczu w klasztorze funkcjonował prawdopodobnie tylko jeden księgozbiór, umieszczony w pobliżu kościoła, znajdujący się pod opieką kantora, co
wskazywałoby na przede wszystkim liturgiczne funkcje książek. W późnym średniowieczu, wraz ze zmianami zachodzącymi w kulturze łacińskiej – rozwojem kultury piśmiennej i w konsekwencji również szkolnictwa – zaczęto rozróżniać zbiory
służące do sprawowania służby Bożej i znajdujące się w zakrystii od księgozbioru wspólnego, umieszczanego w odrębnej sali (np. nad zakrystią). Oczywiście nie
opisuje to całości księgozbioru klasztornego – książki znajdowały się również na
pulpicie w refektarzu, korzystano z nich w czasie posiłków; inny zbiór znajdował
się w celi opata (księgozbiór opacki), wreszcie – jak w wypadku mendykantów –
rozróżniano książki przechowywane w armarium – sali lub tylko drewnianej skrzyni, od znajdujących się na pulpitach w czytelni (które zresztą po jakimś czasie były
przenoszone do biblioteki)110.
Były to księgozbiory przeznaczone do użytku wewnątrz wspólnoty, zatem ich
profil miał przede wszystkim zapewniać właściwy rozwój duchowy zakonników.
Oprócz tekstów służących do sprawowania liturgii niezbędne były teksty teologiczne i ascetyczne, a także inne: historiograficzne, literatura starożytna, hagiograficzna. Książki były ponadto potrzebne w szkole klasztornej, w której na różnym
poziomie uczono nowicjuszy języka łacińskiego i innych rzeczy niezbędnych do
sprawowania liturgii, jak np. śpiewu111.

110 Rozróżnienie na książki w bibliotece i czytelni za Humbertem de Romanis – zob. także B. R
story of Franciscan Education, s. 197–198.

, A Hi-

111 Problemy związane ze szkołami klasztornymi przedstawił Marek Derwich – zob. M. D
, Z badań nad miejscem monastycyzmu w społeczeństwie. Szkoła – wykształcenie – «klimat intelektualny», [w:]
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Począwszy od XIII w., istotną zmianę w kształcie księgozbiorów klasztornych wprowadził obowiązek odbycia studiów uniwersyteckich przez zakonników. Zmiana ta została zapoczątkowana przez zakony mendykanckie, działające
w miastach, w tym także uniwersyteckich (np. dominikanie osiedlili się w Paryżu
– 1217 r., Bolonii – 1219 r., Oksfordzie – 1221 r.). Cystersi podejmowali studia uniwersyteckie już od połowy XIII w., kiedy przy Uniwersytecie Paryskim
powstało kolegium św. Bernarda. W 1335 r. wywodzący się ze środowiska cysterskiego papież Benedykt XII bullą Fulgens sicut stella matutina zarządził, że
każdy klasztor ma wysłać na studia uniwersyteckie przynajmniej jednego mnicha
na dwudziestu. W ciągu trzech kolejnych lat papież wydał dodatkowe przepisy
dotyczące edukacji mnichów112. Również od drugiej połowy XIII w. cysterska kapituła generalna stopniowo zaczęła regulować szkolnictwo wewnątrzzakonne113.
Podobne zalecenia odbywania studiów uniwersyteckich przez mnichów stosowano również w wypadku innych zakonów, przy czym pamiętać trzeba, że dotyczyło
to nie całej wspólnoty, ale pojedynczych osób.
W konsekwencji również ten fakt spowodował rosnące zapotrzebowanie na
książki niezbędne do nauki – zapotrzebowanie, którego nie było już w stanie
zaspokoić klasztorne skryptorium. W późnym średniowieczu zatem trzeba wyróżnić inne metody pozyskiwania książek – zakupy własne zakonników oraz
dary z zewnątrz.
W wyniku splotu tych wszystkich czynników księgozbiory klasztorne, o czym
wiemy na podstawie późnośredniowiecznych inwentarzy bibliotecznych, były zróżnicowane pod względem wielkości: liczyły od kilkudziesięciu do kilku tysięcy woluminów. Zależało to oczywiście od wielu czynników – obok wspomnianych wyżej,
również m.in. od rangi i znaczenia danego klasztoru w obrębie kraju czy strukturze
zakonu, położenia geograficznego (miasto, wieś). Ponadto uwzględnić należy inne
zjawiska mające na to wpływ, jak różne zawirowania polityczne, wojny, zarazy,
kryzysy agrarne czy klęski naturalne, pożary114.
Kolejnym zagadnieniem do rozważenia jest stawiana przez badaczy teza o kryzysie życia monastycznego w późnośredniowiecznej Europie, począwszy od XII w.
W odniesieniu do księgozbiorów teza ta ma dość starą metrykę. W latach dwudziestych XX w. Karl Christ pisał o kulturalnym i ekonomicznym upadku klasztorów
mniszych, trwającym od początku XIII do XV w., widocznym w degradacji skrypJ. S
, J. D
(red.), Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor
Jadwidze Krzyżaniakowej (Publikacje Instytutu Historii UAM, 33), Poznań 2000, s. 25–34.
112

Zob. K. K

, Studia uniwersyteckie cystersów, s. 41–47.

113 Zob. K. K
, Ustawodawstwo szkolne cysterskiej kapituły generalnej w XIII i XIV wieku (do
1321 r.), [w:] J. S
, J. D
(red.), Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej (Publikacje Instytutu Historii UAM, 33), Poznań 2000, s. 283–292.
114 O czynnikach tych pisał wyczerpująco Uwe Neddermeyer – zob. U. N
schrift zum gedruckten Buch, t. 1, s. 163–190.

, Von der Hand-
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toriów oraz zaniedbaniu księgozbiorów. Epoka wielkich bibliotek klasztornych
kończyła się, zdaniem Christa, wraz z XII w.115 Na dowód tej tezy Christ przytoczył
średniowieczne teksty literackie, m.in. fragmenty Boskiej komedii Dantego, gdzie
św. Benedykt narzekał na zepsucie zakonu benedyktynów, choćby słowami: Dzisiaj
brać moja piąć się na wyżyny / Nie śpieszy, jeno, regułę z ferworem / Kopiując, psowa drogie pergaminy116. Czternastowieczny komentator tekstu Dantego Benvenuto
da Imola wyjaśniał, że słowa te oznaczały, iż Reguła pozostawała tylko na piśmie,
nie zaś w czynach, i na próżno zajmowała karty, nie przynosząc żadnego pożytku. Komentator przytoczył przy tym opowieść Boccaccia, który odwiedził klasztor benedyktynów na Monte Cassino. Pisarz zastał tam bibliotekę otwartą (invenit
locum tanti thesauri sine ostio vel clavi), okna zarastały rośliny, a otwarte księgi
pokryte były grubą warstwą kurzu. Liczne księgi były zniszczone: z niektórych
wypadały składki (quaterni), z innych wycięto marginesy. Na pytanie bolejącego
nad tym stanem rzeczy Boccaccia zakonnik odpowiedział, że niektórzy mnisi, pragnąc zarobić parę solidów, wycinali składkę i sporządzali psalteriolos – czyli psałterzyki: podręczniki do nauki, które sprzedawali chłopcom, z marginesów tworzyli
zaś evangelia et brevia – amulety z tekstami, sprzedawane następnie kobietom117.
Trudno jednak obraz ten uogólniać na cały świat mniszy łacińskiej Europy. Wbrew
twierdzeniu Christa, że słowa te można odnieść do innych klasztorów benedyktyńskich, zarówno sam tekst Dantego, jak i komentarz Benvenuta da Imola odnosiły
się tylko do jednego klasztoru – właśnie na Monte Cassino118. Zresztą sam Christ
przyznawał, że zachowane zbiory klasztoru kasyneńskiego pokazują, iż te czternastowieczne osądy były prawdopodobnie przesadzone, jakkolwiek wskazywały, jak
nisko ceniono biblioteki119.
Z tym fragmentem Boskiej komedii łączone są jeszcze w literaturze dwa inne
źródła dotyczące złej kondycji księgozbiorów klasztorów mniszych. Pierwsze to relacja Giovanniego Poggia Braccioliniego, który w 1416 r. odkrył rękopis z tekstami
Kwintyliana w klasztorze w Sankt Gallen. W liście do Guarina z Werony, pisanym
16 grudnia 1416 r., Poggio Bracciolini donosił o odkryciu i stwierdzał, że księgi te
nie znajdowały się, jak ich godność wymagała, w bibliotece, lecz w obrzydliwym
i ciemnym więzieniu, na dnie wieży120.
115

Zob. K. C

, The Handbook of Medieval Library History, s. 237, 253.

116 D
A
, Boska komedia, przeł. E. P
, wyd. 6, Warszawa 1990, Raj, Pieśń 22, 73–
75, s. 435. Passus ten, jak również komentarz Benvenuta da Imola, analizowany był zarówno przez Wilhelma
Wattenbacha, jak i przez K. Christa – zob. W. W
, Das Schriftwesen im Mittelalter, wyd. 3, Leipzig
1896, s. 583–584; K. C
, The Handbook of Medieval Library History, s. 254.
117

B
R
I
, t. 5, Firenze 1887, s. 301–302.

, Comentum super Dantis Aldigherij Comoediam, wyd. J. P. L -

118 Ibidem, s. 301: istud dictum debet restringi et referri solum ad locum Cassini, de quo autor specialiter
hic loquitur, et qui de rei veritate est valde desertus et desolatus.
119

Zob. K. C

120

Zob. Poggii epistolae, wyd. T.

, The Handbook of Medieval Library History, s. 254.
T

, t. 1, Florentiae 1832, s. 25–29 (Ep. V).

254

Charakterystyka kolekcji

W podobnym tonie wypowiadał się niemal sto lat wcześniej Ryszard de Bury
w Philobiblonie, kiedy pisał o bibliotekach klasztornych jako o grobowcach, gdzie
spoczywały przez stulecia tomy: najpiękniejsze przedtem księgi, dziś zniszczone
i brzydkie, mysim pokryte gnojem i zjedzone przez robactwo, leżały tam martwe;
ongi strojne w purpurę i płótno nadobne, ninie pozostawione zapomnieniu, odziane
kurzem i pleśnią, wyglądały na mieszkanie czerwiów i ciem121.
Nie negując całkowicie faktu zaniedbania ówczesnych księgozbiorów klasztornych, trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że opinie te pochodziły z kręgu wczesnych humanistów i miłośników książek, którzy celowo podkreślali fatalny stan bibliotek, aby np. uzasadnić praktykę przywłaszczania co cenniejszych egzemplarzy.
Czynił tak Ryszard de Bury w dziele będącym próbą obrony zachłannego bibliofila122. Odmalowanych w tych tekstach obrazów nie można odnosić do wszystkich
księgozbiorów klasztornych, co zresztą podkreślał już Wilhelm Wattenbach123.
Dodatkowe argumenty na potwierdzenie tezy o kryzysie monastycyzmu, odzwierciedlającym się w produkcji rękopisów, przytoczył Uwe Neddermeyer. Wyróżnił on okres kryzysu i stagnacji, trwający od drugiej połowy XII do początku
lat siedemdziesiątych XIV w.124 Po tym czasie nastąpiła „złota” epoka rękopisów,
określana jako era rękopisów (Manuskriptzeitalter, w kręgu anglosaskim: Late Manuscript Culture), trwająca od ok. 1370 do 1469 r., czyli do momentu upowszechnienia się książki drukowanej125. Niewątpliwie w tym okresie nastąpiło przesunięcie środka ciężkości w produkcji rękopisów ze skryptoriów klasztornych na inne
ośrodki pisarskie (uniwersytety, miasta). W konsekwencji nastąpił wzrost i zróżnicowanie księgozbiorów. W kręgu zakonnym główne znaczenie miały klasztory
mendykanckie, kartuzi oraz kanonicy regularni, przede wszystkim środowisko niderlandzkiej devotio moderna (np. kongregacja Windesheim). W wypadku zakonów mniszych dostrzeżono zmiany w wielkości i kształcie księgozbiorów, przede
wszystkim w klasztorach reformowanych (m.in. w Bursfelde czy Melku). Na przykład księgozbiór istniejącego od 1089 r. klasztoru benedyktyńskiego w austriackim
Melku liczył według katalogu sporządzonego w 1483 r. ok. 900 książek, nie tylko
rękopisów, ale także inkunabułów126. Co interesujące, obecnie w zbiorach tej biblioteki znajduje się blisko 1,2 tys. kodeksów powstałych do 1500 r. Około 300 z nich

121

R

B

, Philobiblon czyli o miłości do ksiąg, s. 58.

122 Nota bene fragmenty te żywo przypominają zarówno wspomnianą we wstępie Monachomachię Ignacego Krasickiego, jak i późniejsze sprawozdania S. B. Lindego z podróży po klasztorach polskich, w których
autor często podkreślał, w jak nieszczęśliwych warunkach przechowywane były książki.
123

Zob. W. W

124

U. N

, Das Schriftwesen im Mittelalter, s. 585.

125

Ibidem, t. 1, s. 213–388.

, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, t. 1, s. 204–213.

126 Zob. T. G
, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Österreichs, t. 1: Niederösterreich, Wien 1915,
s. 156–261, nr 23 (edycja części katalogu).
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(1/4 zbioru) pochodziło z czasu do ok. 1400 r.127 Oznacza to, że blisko 900 rękopisów powstało w XV w. Jak podkreślił Gottfried Glaßner – benedyktyn i bibliotekarz w Melku – z liczby tej aż 610 egzemplarzy (blisko 70%) zostało przepisanych
w skryptorium klasztornym – tak znaczny wzrost (Explosion des Buchbestandes)
był efektem reformy klasztornej prowadzonej od 1418 r. i współpracy klasztoru
z Uniwersytetem Wiedeńskim128.
Interesujące wydaje się skonfrontowanie tych obserwacji z informacjami na temat polskich księgozbiorów klasztornych z okresu późnego średniowiecza. W latach osiemdziesiątych XX w. Edward Potkowski stwierdził, że kryzys zakonów
mniszych w późnym średniowieczu wpłynął znacząco nie tylko na zmniejszenie
aktywności zakonników, ale także na regres zainteresowań i pracy intelektualnej tej
grupy, co znalazło odzwierciedlenie w księgozbiorach klasztornych. W porównaniu
z produkcją rękopiśmienną w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego i miast, klasztory
cysterskie i benedyktyńskie miały mieć w XV w. zdecydowanie mniejsze znaczenie
niż w poprzednich stuleciach. Jedynym wyjątkiem miał być księgozbiór benedyktynów na Świętym Krzyżu129.
W przedwojennym zasobie rękopiśmiennym Biblioteki Narodowej znajdowało
się kilkaset rękopisów z księgozbiorów klasztornych – była to największa grupa
kodeksów o znanej proweniencji średniowiecznej, głównie z obszaru Małopolski
Północnej. Zbiór ten powstał w wyniku akcji Samuela Bogumiła Lindego, który
w czasie swojej podróży w 1819 r. odwiedził m.in. kilkanaście klasztorów, zabierając stamtąd co cenniejsze książki. Przy okazji zabierał również sporządzane w czasach nowożytnych katalogi rękopisów.
Jest to oczywiście tylko niewielka część średniowiecznych zbiorów klasztornych z obszaru Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Żeby
uświadomić sobie skalę zjawiska, trzeba przypomnieć, że według szacunków Jerzego Kłoczowskiego, w początkach XIV w., na ziemiach polskich znajdowały
się 32 opactwa mnisze i 14 klasztorów kanoników regularnych (bez prepozytur),
położone przede wszystkim na obszarach wiejskich, oraz 133 klasztory mendykanckie męskie i klasztory żeńskie. Szacuje się, że w tym czasie w klasztorach
było ok. 1,5 tys. mnichów, 800 kanoników regularnych, 1,3 tys. mniszek oraz
127 Zob. G. G
, Inventar der Handschriften des Benediktinerstiftes Melk, t. 1: Von den Anfängen bis
ca. 1400, Katalog- und Registerband, unter Mitarbeit von A. H
(Veröffentlichungen der Kommission
für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 2, 8/1), Wien 2000.
128 Zob. F. L
, Im Dialog mit Handschriften. „Handschriftenphilologie” am Beispiel der Laienbrüder in
Melk. Mit einer Einleitung von P. Gottfried Glaßner, [w:] H.-J. S
, K. S
(red.), Die Präsenz
des Mittelalters in seinen Handschriften. Ergebnisse der Berliner Tagung in der Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, 6.–8. April 2000, Tübingen 2002, s. 179. G. Glaßner stwierdził również, że jeden
z reformatorów klasztornych z Melku – Johann Schlitpacher, magister sztuk Uniwersytetu Wiedeńskiego,
który w 1436 r. złożył profesję w klasztorze – przepisał tam kilkadziesiąt kodeksów, z czego zachowało się
50 rękopisów.
129

Zob. E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 223–224.
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1,6 tys. braci mendykantów130. W XV w. zmianie uległy proporcje, oprócz 40
opactw mniszych, w których żyło ok. 600 zakonników, ekspansję kontynuowali
dominikanie, rozpoczęli paulini, bernardyni i na mniejszą skalę – karmelici. Jak
się szacuje, samych klasztorów kanonickich było ok. 115, zamieszkanych przez
ok. 800 zakonników. W XV w. rozwój przeżywały zwłaszcza konwenty mendykanckie: dominikańskie i, od połowy stulecia, bernardyńskie. Pod koniec stulecia
na ziemiach polskich było 209 klasztorów mendykanckich131.
Trzeba pamiętać, że istniało duże zróżnicowanie pod względem wielkości
ośrodka i liczby zakonników, jak też podstaw ekonomicznych ich funkcjonowania. Oczywistym centrum był Kraków, gdzie, licząc z Mogiłą i Tyńcem,
znajdowało się 17 klasztorów męskich i żeńskich132. W całej Małopolsce było
w początkach XVI w. 70 domów zakonnych, co w połączeniu z setką klasztorów
śląskich stanowiło, jak ujął to Jerzy Kłoczowski, znaczący „potencjał zakonny” na całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej133. Najsilniejszą pozycję
zajmowały klasztory w dużych ośrodkach miejskich, które stanowiły naturalne
środowisko rekrutacji kandydatów. Te największe klasztory liczyły po kilkudziesięciu zakonników, np. w wypadku konwentów mendykanckich, w stosunku do których przeprowadzono stosowne szacunki, dominikańskie klasztory:
krakowski i wrocławski liczyły 60–80 zakonników, zaś u bernardynów przyjmuje się, że ok. 1531 r. konwent krakowski liczył ok. 100 członków, podczas
gdy poznański – ok. 80, warszawski – ok. 50, zaś lwowski – ok. 40134. Klasztory
mnisze były pod względem liczebności mniejsze. Wpływ na liczebność wspólnoty miał wywierać wspomniany wyżej kryzys monastyczny. W klasztorze tynieckim w 1418 r. miało przebywać 12 mnichów, podczas gdy wspominano,
że wcześniej było ich 60135. W innym benedyktyńskim klasztorze, Sieciechowie, w początkach XVI w. mieszkać miało 12 zakonników, z kolei w opac-

130

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne w średniowiecznej Polsce, Lublin 2010, s. 206–208.

131 Zob. ibidem, s. 233–234; D. Z
, Życie zakonne w Polsce w jesieni średniowiecza, [w:] K. Ł
(red.), Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie w okresie przedtrydenckim.
Ludzie – wydarzenia – budowle – kultura, Łomianki 2012, s. 23–43.
132

Zob. K. O
, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, [w:] M. D
, A. P
-L
(red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji
zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999 przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Opole 2000, s. 217–234.

133 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 294. Dla porównania w Wielkopolsce i na Kujawach było
56 domów zakonnych, na Mazowszu 15 klasztorów – zob. ibidem.
134 Ibidem, s. 242, 269. O liczbie 60–100 bernardynów w konwencie krakowskim pisał Jan Długosz –
zob. J D
, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice autographo editus,
wyd. A. P
, t. 3 (Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 9), Cracoviae
1864, s. 479.
135 Zob. Visitatio in Almania de tempore domini Roberti Abbatis 1418, wyd. W. K
menta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 913–916.

, [w:] Monu-
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twie płockim tylko sześciu136. Podobna sytuacja – wspólnoty liczące kilkunastu
mnichów – była prawdopodobnie w klasztorach cysterskich137. Teoretycznie
lepiej przedstawiała się sytuacja w wypadku mendykantów. Burzliwy rozwój
w pierwszym okresie działalności (do 1467 r.) najliczniejszego w drugiej połowie XV w. ruchu obserwancji franciszkańskiej (bernardynów) został jednak
wkrótce zahamowany (na przełomie XV i XVI w.). W początkach XVI w. nastąpił gwałtowny spadek powołań. W pierwszej ćwierci tego stulecia odnotowano
tylko trzy osoby, które złożyły śluby zakonne w największym w Królestwie
klasztorze dominikańskim w Krakowie. Pewne ożywienie nastąpiło w latach
trzydziestych, kiedy w konwencie było 30 profesów, jednak później nastąpił
ponownie spadek powołań138. Skarżono się na brak szacunku dla mnichów, np.
w krakowskim środowisku uniwersyteckim139. Jak zauważył Jerzy Kłoczowski,
jedynym zakonem mniszym, który rozwinął się na terenach Europy Środkowej
w późnym średniowieczu, byli kartuzi140.
W świetle badań prowadzonych przez tego badacza trudno nie zgodzić się z hipotezą o znaczącym zmniejszeniu liczby powołań zakonnych w XV w. Jednak podawane w źródłach liczby nie zawsze odzwierciedlać musiały stan faktyczny. Często
cytowana w literaturze wspomniana wyżej relacja mnicha tynieckiego Mikołaja
Noska, przedstawiona w Konstancji w 1418 r. sekretarzowi opata Cluny, mówiąca
o 12 mnichach klasztoru, gdy osiem lat wcześniej zamieszkiwało Tyniec 60 zakonników, słusznie została ostatnio poddana krytyce. Michał Gronowski wykazał, że
w klasztorze tynieckim w XV w. przebywało stale średnio 30 zakonników, drugie
tyle znajdowało się w prepozyturach klasztoru tynieckiego141. Można przyjąć, że
klasztory mnisze oraz kanonickie liczyły w XV w. średnio kilku–kilkunastu zakon136 Zob. J. G
s. 146–147; J. K

, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie według pism i podań miejscowych, Radom 1872,
, Wspólnoty zakonne, s. 216.

137 Zob. E
C
, De visitatione monasteriorum Cisterciensium, in Polonia existentium a se
peracta, wyd. L. B
, [w:] Monumenta Poloniae Vaticana, t. 4, wyd. L. B
(Wydawnictwa
Komisyi Historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie, 74), Cracoviae 1915, s. 815–823; J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 216.
138 Zob. H. G
, Profesi dominikańscy konwentu krakowskiego w latach 1509–1650 (Na podstawie
księgi profesji), [w:] J. K
(red.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 1, Warszawa 1975, s. 654–676.
139 W 1530 r. przed sądem rektorskim stanęła sprawa o obrazę jednego z magistrów, którego określono
mnichem – zob. Acta rectoralia Almae Universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno MCCCCLXIX, t. 1: Continens annos 1469–1537, wyd. W. W
, Cracoviae 1897, nr 3935, s. 737. Ten i inne przykłady z XVI w.
podał P. S
, Umysłowość i kultura duchowa klasztorów krakowskich za czasów Jana Kochanowskiego, [w:] T. U
(red.), Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie
Renesansu, Wrocław i in. 1991, s. 269. O sytuacji religijnej w Krakowie w XVI w. zob. J. M. M
, Życie
religijne Krakowa w XVI wieku, [w:] W. F. M
, D. A. M
(red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności
oo. bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 39–51.
140

Zob. J. K

141 Zob. T. M. G
Kraków 2007, s. 152–157.

, Wspólnoty zakonne, s. 213–214.
, Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu,
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ników, przy czym dodatkowo nieokreślona liczba mnichów znajdowała się czasowo
poza klasztorem, np. we wspomnianych prepozyturach142.
Oczywiście produkcja książek i rękopisów zależała nie tylko od liczebności zakonników w danej wspólnocie, ale również od możliwości finansowych. Cechą
charakterystyczną klasztorów mniszych (a także niektórych konwentów mendykanckich) jest dominacja w majątku klasztornym własności ziemskiej. Opactwa
polskie posiadały po kilkadziesiąt wsi, które zapewniały różnego typu produkty
niezbędne do przetrwania i rozwoju klasztoru. W wypadku cystersów funkcjonowały „grangie” (dwory), zarządzane przez brata konwersa. W praktyce był to
zespół budynków, w których gromadzono produkty rolne na potrzeby klasztoru
oraz na sprzedaż143. Co więcej, klasztory cieszyły się różnego typu zwolnieniami
i przywilejami gospodarczymi, jak też sądowymi (egzempcja od władz kościelnych i świeckich). Podkreślano, że sytuacja klasztorów mniszych, uzależnionych
od własności ziemskiej, w późnym średniowieczu znacząco się pogorszyła144. Ten
kryzys monastyczny przejawił się zarówno złą sytuacją gospodarczą klasztorów
w XV w. (prawdopodobnie wskutek polityki opatów), jak i znaczącym spadkiem
powołań, co można też tłumaczyć niechęcią wspólnoty do przyjmowania kandydatów w trosce o utrzymanie poziomu życia145. Do kwestii tej przyjdzie mi powrócić
w dalszej części pracy, w tym miejscu chciałbym jedynie zaznaczyć, że możliwości
ekonomiczne klasztoru wpływać mogły na kształt i charakter księgozbioru. Produkcja książki liturgicznej, niezależnie od typu wspólnoty zakonnej, była znacznym
przedsięwzięciem finansowym (zakup materiałów piśmiennych: pergamin, zazwyczaj dużego formatu, czy złoto i inne barwniki potrzebne do iluminacji). Paradoksalnie w lepszej sytuacji były wówczas klasztory dysponujące majątkiem ziemskim,
gdzie możliwe było pozyskanie pergaminu z własnych zwierząt.
Kolejnym elementem zróżnicowania między klasztorami było pochodzenie społeczne i wykształcenie zakonników. Wielokrotnie podkreślano znaczący napływ do
klasztorów osób pochodzenia mieszczańskiego w późnym średniowieczu146. Można założyć, że większość z nich stanowili ludzie, którzy otrzymali wykształcenie,
choćby w stopniu podstawowym. Oczywiście elitę klasztorną stanowili zakonnicy
po studiach uniwersyteckich.
142 W wypadku klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Krakowie, fundowanego w 1405 r.,
wspólnota liczyła ok. sześciu zakonników, natomiast w pierwszej ćwierci XV w. (przed 1425 r.) było tam już
ok. 20 duchownych (zakonników, kapłanów i diakonów) – zob. K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na
Kazimierzu, s. 161–167.
143 Zob. J. D
, A. M. W
, Działalność gospodarcza cystersów na ziemiach polskich – zarys problemu, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1:
Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, Poznań 1999, s. 189–212.
144

Zob. D. Z

, Życie zakonne w Polsce, s. 31–34.

145

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne, s. 210–217.

146

Zob. ibidem, s. 298–299.
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Istotną kwestią w badaniach księgozbiorów zakonnych są stosunki narodowościowe wewnątrz wspólnoty147. Na przykład „niemiecki” charakter cysterskiego
klasztoru w Koprzywnicy wynikał w znacznej mierze z faktu rekrutowania zakonników z krakowskiego środowiska mieszczańskiego. Również ekskluzywizm
cysterskich klasztorów „kolońskich” w Wielkopolsce (Łekno, Ląd, Obra), gdzie
przyjmowano kandydatów z terenów archidiecezji kolońskiej, miał wpływ na kontakty ze środowiskiem świeckim.
Jak już wyżej powiedziano, w każdym klasztorze znajdował się księgozbiór.
Według konstytucji zakonnych wszystkich zakonów rozróżniano – ze względu
na funkcje – dwa księgozbiory, kierowane przez dwóch zakonników. Księgami
chórowymi, przechowywanymi w zakrystii lub chórze, zajmował się kierownik
chóru – kantor. Drugi księgozbiór obejmował pozostałe książki wspólne (libri
communes, armarium) i kierowany był przez bibliotekarza148. Oba te księgozbiory, zróżnicowane pod względem funkcji, ale także materialnej postaci książek,
należy traktować odrębnie. Oprócz zbiorów w klasztorach pamiętać trzeba również o księgozbiorach podręcznych zakonników w należących do klasztoru prepozyturach i parafiach.
W analizie średniowiecznych księgozbiorów kościelnych, zwłaszcza klasztornych, przydatna może być klasyfikacja książek i księgozbiorów sporządzona przez
Thomasa Kocka, w odniesieniu do kręgu Devotio moderna149. Badacz ten wyróżnił
trzy obszary produkcji oraz funkcji pisma i książek: do użytku osobistego, na użytek wspólnoty oraz na sprzedaż. W pierwszej kategorii znalazły się notatniki (rapiariusze), rękopisy niezbędne do sprawowania określonego urzędu, modlitewniki
i brewiarze oraz biblioteczka podręczna. Kock rozumiał rapiariusze jako systematycznie prowadzony dziennik duchowy, jednak na potrzeby niniejszej pracy przyjąłbym szersze znaczenie rapiariusza jako gatunku piśmiennictwa; były to wszelkiego typu rękopisy, w których znajdowały się teksty zapisywane, często pospieszną
kursywą, w pewnym określonym czasie, różnej treści150. W kategorii tej mieściły
się zatem zarówno florilegia, jak i rękopisy powstałe w kręgu akademickim (zapisy
wykładów, Dicta itd.). Do grupy tej zaliczyć należy również rękopisy niezbędne do
prowadzenia działalności urzędowej, jak np. podręczniki kształcenia nowicjuszy.
W drugim obszarze produkcji i funkcjonowania książek, przeznaczonych na
użytek wspólnoty, Thomas Kock wyróżnił trzy segmenty, w zależności od funkcji
147

Zob. ibidem, s. 299–300.

148 Zob. dla dominikanów: K. Z
, Biblioteki klasztorne dominikanów, s. 18–21; augustianie:
D. R. R
, «Austin’s Labour». Patterns of Governance in Medieval Augustinian Monasticism, „Church
History”, 56, 1987, 2, s. 157–171; bernardyni: E. L
, Biblioteki bernardyńskie w Polsce od 2. połowy
XV do końca wieku XVIII, [w:] W. F. M
, D. A. M
(red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo.
bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 659–677.
149

T. K

150

Zob. ibidem, s. 18–19.

, Die Buchkultur der Devotio moderna, s. 17–54.
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książek: pro choro, pro refectorio oraz pro libraria armatura151. Podział ten odzwierciedlał również różną lokalizację księgozbiorów: księgi chórowe i liturgiczne,
wykorzystywane w czasie sprawowania oficjum w kościele, przechowywane były
zazwyczaj w zakrystii; rękopisy służące do lektury wspólnej w czasie zebrań czy
posiłków – w refektarzu, np. teksty reguły zakonnej czy libri capituli znajdowały się zazwyczaj w skrzyni umieszczonej obok pulpitu lektora; wreszcie książki
wspólne przechowywano w bibliotece (libraria, armarium).
Ostatnią grupę stanowiły książki przepisywane dla zewnętrznego odbiorcy, często
na sprzedaż. W odniesieniu do skryptoriów polskich kwestia ta jest trudno uchwytna źródłowo. Mamy informacje o sprzedaży książek przez mendykantów, np. rękopis Collectarium Wratislaviense, znajdujący się obecnie w archiwum dominikanów
w Krakowie, przepisał w 1514 r. bernardyn Leon z Raciborza na zamówienie wikariusza kolegiaty raciborskiej152. Pojawiają się również informacje o sprzedaży książek w klasztorach bernardyńskich w końcu XVI w. Wobec nikłego stanu zachowania
trudno określić skalę produkcji zarówno na potrzeby własne, jak i na sprzedaż. Kwestią dalszych badań jest odpowiedź na pytania, czy produkowano na sprzedaż książki
luksusowe (np. liturgiczne), czy też użytkowe, czy były to rękopisy teologiczne, czy
też inne – medyczne, filozoficzne, encyklopedyczne lub historiograficzne.
Punktem odniesienia do wszelkich szacunków dotyczących wielkości polskich księgozbiorów zakonnych są dane dotyczące klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu. Dzięki badaniom Alfreda Świerka wiadomo, że według inwentarza
z 1473 r. księgozbiór tego klasztoru liczył ok. 800 rękopisów153. Jak stwierdził Jerzy
Kłoczowski, był to jeden z największych księgozbiorów Europy Środkowej tego okresu154. Dla porównania, współczesny żagańskiemu katalog biblioteki franciszkanów
w Zgorzelcu z 1475 r., obejmujący rękopisy biblioteczne (bez ksiąg chórowych), wymieniał 112 pozycji155. Niestety, nie znamy liczby woluminów biblioteki konwentu dominikanów we Wrocławiu, można się domyślać, że bogactwem niewiele ustępował bibliotece kanoników regularnych w Żaganiu156. Małopolskie biblioteki benedyktyńskie
151

Zob. ibidem, s. 21.

152 Kraków, Archiwum OP, sygn. 98L – opis: Katalog rękopisów z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, oprac. A. Z
(w druku).
153 Z księgozbioru tego zachowało się 518 rękopisów oraz 64 inkunabuły – zob. A. Ś
, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych, s. 40–41. Dla porównania warto odnotować, że zbiory
czeskiego klasztoru augustiańskiego w Třeboňi liczyły na przełomie XIV i XV w., według katalogu z lat
1389–1393, 136 pozycji, zaś według inwentarza z 1415 r. ponad 250 woluminów – zob. I. H
, Studiĕ
k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské I. Knihovna kláštera třeboňského v rámci knihoven
českých augustiniánských klášterů, [w:] I
, Knihy a knihovny w českém střědověku (Studie k jejich dějinám
do husitství), Praha 2005, s. 156–207 (edycja obu katalogów na s. 192–207).
154

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne, s. 352.

155 Zob. W. M
, O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu, „Roczniki Biblioteczne”, 45, 2001, s. 167–197.
156 Z biblioteki klasztoru dominikanów św. Wojciecha we Wrocławiu zachowało się do dnia dzisiejszego 265 rękopisów – zob. A. Ś
, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych, s. 12;
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i cysterskie, niektóre funkcjonujące od XI–XII w., były prawdopodobnie równie zasobne. Dla porównania, jeden z najważniejszych klasztorów cysterskich w Europie, założony w 1115 r. przez św. Bernarda klasztor Clairvaux miał księgozbiór liczący, według
katalogu z 1472 r., ok. 1000 rękopisów, podczas gdy inne, mniejsze klasztory cysterskie
– po 200 woluminów157. Aby lepiej jeszcze oddać skalę zjawiska, warto odnotować, że
zbiory kartuzji Grande Chartreuse liczyły w końcu XV w. ponad 600 jednostek158.
W wypadku księgozbiorów kanonickich liczba rękopisów również musiała być
znaczna, skoro z biblioteki klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku, fundowanego w 1469 r., zachowało się do naszych czasów 40 kodeksów159.
Wielkość takiego księgozbioru, jak też jego profil, zależały od wielu czynników:
głównie możliwości ekonomicznych klasztoru, ale również od polityki władz klasztornych (opaci) czy środowiska świeckiego i duchownego skupionego wokół klasztoru
(darczyńców). O ile księgozbiór kanoników regularnych żagańskich stanowił przykład
biblioteki bogatej, o tyle zauważyć również trzeba funkcjonowanie, zwłaszcza w kręgu
mendykanckim na wschodnich terenach Królestwa Polskiego i Litwy, małych księgozbiorów liczących od kilku do kilkunastu woluminów, głównie ksiąg liturgicznych oraz
pomocy duszpasterskich. Liczba ta z pewnością wystarczała na spełnianie podstawowych funkcji liturgiczno-duszpasterskich wspólnoty, liczącej kilku zakonników.
Kolejną kwestią jest określenie stosunku produkcji własnego skryptorium klasztornego do napływu książek z zewnątrz, w drodze zakupu lub jako daru. Na podstawie analizy ponad 750 rękopisów liturgicznych Marian Rechowicz zauważył, że po
1250 r. przeważała produkcja rękopisów w Polsce. W latach 1400–1500 na niemal
400 kodeksów (łącznie ze zbiorami śląskimi) tylko 15 sprowadzonych było z zagranicy. Znaczną część produkcji stanowiły mszały (121 woluminów) i brewiarze (137
kodeksów). Z rękopisów zakonnych 121 stanowiły kodeksy pochodzenia cysterskiego, 83 franciszkańskiego, zaś 73 – kanoników regularnych św. Augustyna160.
Oczywiście dane te są oparte w znacznej mierze na śląskim materiale źródłowym,
jednak na podkreślenie zasługuje fakt, że skryptoria lokalne, w tym klasztorne, zaspokajały zapotrzebowanie na książki tego rodzaju.
Ze skryptorium klasztornym związany jest problem środowiska piszącego. Na podstawie kolofonów można wyróżnić grupę mnichów, którzy specjalizowali się w przepiK. Z
, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226–1810), [w:] J. K
Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, t. 2, Warszawa 1975, s. 289–389.

(red.),

157 Zob. A. W
, L’ancienne bibliothèque de Clairvaux, „Mémoires de la Société Académique d’Agriculture,
des Sciences, Arts et Belles-Lettres du Département de l’Aube”, 81, 1917, s. 127–190; A. V
, Autour du catalogue de la bibliothèque de Clairvaux en 1472, „Bibliothèque de l’École des Chartes”, 110, 1952, 1, s. 210–220.
158 Zob. P. F
, La Bibliothèque de la Grande-Chartreuse au Moyen-Âge, „Bulletin de l’Académie Delphinale” 4e sér., 1, 1886, s. 305–380 (na s. 346–380 edycja katalogu biblioteki klasztoru z drugiej połowy XV w.).
159 Zob. E. Z
, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach
1469–1563, Lublin 2002, s. 84–93.
160 Zob. M. R
, Początki i rozwój kultury scholastycznej (do końca XIV wieku), [w:] I
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 1, Lublin 1974, s. 86.

(red.),
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sywaniu książek, poświęcając na tę czynność niemal całe swoje życie zakonne. Zakonnicy przepisywali również książki w czasie swojej pracy w parafiach i prepozyturach.
Zagadnienia te omawiam przy okazji prezentacji zbiorów poszczególnych klasztorów z takich zakonów, jak: benedyktyni, cystersi, bożogrobcy, kanonicy regularni
św. Augustyna, premonstratensi, paulini, dominikanie, franciszkanie (konwentualni
i obserwanci – bernardyni), Przyjąłem układ według wielkości analizowanego zbioru i zakonu, z tego względu też nie zachowałem tradycyjnego podziału według czasu fundacji lub prowincji. Analizowane księgozbiory pochodziły wyłącznie z klasztorów męskich. W wypadku klasztorów żeńskich odnalazłem dwa kodeksy, które
omawiam po charakterystyce księgozbiorów klasztorów męskich danego zakonu.

4.1.2. Zakony reguły św. Benedykta
W części tej przedstawione zostaną księgozbiory benedyktyńskie i cysterskie, ułożone według wielkości zbiorów. Były to księgozbiory zróżnicowane pod względem liczby średniowiecznych rękopisów łacińskich, począwszy od najbogatszego zbioru benedyktynów świętokrzyskich, skończywszy na pojedynczych egzemplarzach z klasztoru
płockiego. Oczywiście przedwojenny stan zachowania tych kolekcji wynikał z działań
podjętych w pierwszej ćwierci XIX w., w związku z kasatami klasztorów, kiedy nie
tyle przejmowano całe zbiory, ile wybierano rękopisy i druki uznane za najważniejsze lub najcenniejsze. Można się tylko domyślać, że za takowe uznawano rękopisy
średniowieczne, ale z powodu braku zestawień o charakterze statystycznym trudno
orzec, czy zbiór takich kodeksów był pełny. W konsekwencji informacje o zbiorach
poszczególnych klasztorów nie mogą być ujmowane w kategoriach bezwzględnych,
lecz mają one charakter orientacyjny. Dotyczy to wszystkich księgozbiorów, nawet
najlepiej poznanego zbioru klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu.

4.1.2.1. Benedyktyni
Najstarszym zakonem na ziemiach polskich są benedyktyni. W późnym średniowieczu na ziemiach polskich funkcjonowało sześć opactw, Tyniec, Święty Krzyż,
Sieciechów, Lubiń, Mogilno i Płock, oraz ok. 17 zależnych od tych klasztorów prepozytur161.
W wyniku inspekcji Samuela Bogumiła Lindego w 1819 r. w klasztorach męskich na Świętym Krzyżu i Sieciechowie oraz żeńskich w Sandomierzu i w Sierpcu
161 Podstawową syntezą na temat średniowiecznego monastycyzmu benedyktyńskiego, również w odniesieniu do Polski, jest praca Marka Derwicha – zob. M. D
, Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy (Acta Universitatis Wratislaviensis, 2019, Historia, 135), Wrocław 1998, zwłaszcza s. 174–212.
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skonfiskowano zbiory biblioteczne tam się znajdujące, przy czym rękopisy znaleziono tylko w dwóch pierwszych162. W wykazie odnotowałem zatem rękopisy
pochodzące z klasztoru świętokrzyskiego (206 woluminów), sieciechowskiego (ok.
70 jedn.); ponadto trzy rękopisy związane były z opactwem w Lubiniu, dwa kodeksy można zaś łączyć, choć pośrednio, z klasztorem płockim.

4.1.2.1.1. Święty Krzyż
Paradoksalnie, jednym z lepiej poznanych księgozbiorów średniowiecznych, które
uległy zniszczeniu w 1944 r., jest biblioteka klasztoru benedyktynów na Świętym
Krzyżu. Opublikowane w 1947 r. ustalenia Marii Hornowskiej na temat ponad 200
rękopisów średniowiecznych zostały w istotnym stopniu wzbogacone dzięki późniejszym badaniom Marka Derwicha, Wojciecha Mrozowicza oraz Krzysztofa Brachy163.
Początki klasztoru benedyktynów św. Trójcy na górze Łysiec wiązane są z działalnością fundacyjną Bolesława Krzywoustego i jego współpracownika Wojsława.
Prawdopodobnie w latach trzydziestych XII w. pierwsi mnisi przybyli z Tyńca164.
Obecna nazwa okolic klasztoru powstała po połowie XIV w., kiedy to w związku
z pozyskaniem relikwii Krzyża Św. zmieniono wezwanie opactwa. Dzieje klasztoru
oraz rozwój uposażenia przedstawił szczegółowo Marek Derwich165, skoncentruję
się zatem na omówieniu zagadnień związanych z biblioteką klasztorną.
Wśród źródeł odnoszących się do zasobu książek świętokrzyskich znajdowały
się, obecnie zniszczone, katalogi biblioteczne. Niestety, nie zachowały się katalogi
sporządzone w XV i XVI w.: w 1491 r. przez opata Macieja z Pełczyna oraz drugi
katalog z 1548 r.166 Kolejny z katalogów bibliotecznych, również niezachowany,
został sporządzony przez Jerzego Jonstona w 1703 r.167 Jonston przygotował dwa
tomy katalogu bez rozróżnienia książek drukowanych i rękopisów. W pierwszym
tomie znajdował się wykaz alfabetyczny, w drugim katalog był zorganizowany według 26 działów (Classis). W obrębie działów opisy książek zostały uszeregowane
według formatu. Maria Hornowska, która sporządziła wypis z tomu drugiego katalogu Jonstona, odnotowała łącznie 253 rękopisy, w pewnej części nowożytne.
162

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.10, s. 596–598.

163 Zob. M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 48–105 (historia biblioteki), s. 443–444,
466–467, 485–487, 505, 523–542; W. M
, Książka i biblioteka benedyktyńska, s. 223–232. Stan
badań nad księgozbiorem świętokrzyskim przedstawił ostatnio K. B
, Dziedzictwo duchowe benedyktynów świętokrzyskich w średniowieczu. Stan i potrzeby badawcze, [w:] Debaty Świętokrzyskie, t. 1, red. I
,
M. M
, Kielce 2014, s. 61–76.
164

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne, s. 54–55.

165

Zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża.

166

Zob. M. H

167

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.1, s. 532–553.

, H. Z

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 311.
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Tabela 6. Liczba rękopisów klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu według katalogu
Jerzego Jonstona; na podstawie materiałów M. Hornowskiej (zob. t. 3, Aneks, s. 532–553)

Działy w katalogu Jonstona
1A: Biblia Sacra
2B: Glossae et concordantiae
2BB: Commentatores et expositores scripturae
3C: Patres et Ecclesiae Doctores Latini
3CC: Patres et Ecclesiae Doctores Graeci
4D: Scriptores controversiarum de fide contra paganos, Iudaeos
et Haereticos
4DD: Controversiae de Fide (Controversia contra Haeresos,
Schismaticos, maleficos, maleficas, sagas et Strigas)
5E: Theologi scholastici et speculativi
6F: Theologi morales et practici
6FF: Casuum Conscientiae summistae
7G: Cantus Choralis et Figuralis
8H: De Ritibus, Officiis et Ceremoniis ecclesiasticis
9I: Breviaria, Missalia Antiquiora, Manuscripta Diversorum Authorum
10K: Physiologi seu naturalium rerum scriptores
11L: Philosophi morales et politici
12M: Philosophi speculativi et mentales
13N: Oratores, Rhetores et Panegyrici
14O: Epistolarum scriptores
15OO: Privilegia, Iura, Libertates, Granicies, Inscriptiones, Census,
Decimae etc. monasterii huius S. Crucis
16P: Ius Canonicum, canonistae et Decretalia
17Q: Ius civile et statuta Regni Poloniae
18R: Mathematici, Astrologi, Geometrae et Arithmetici
19S: Medici, Chyrurgia et Anathomia
20T: Poetae et Elegiarum Scriptores
21V: Historici sacri
21VV: Historici profani
22W: Philologi et polihystores
23X: Grammatici in diversis linguis
24Y: Ascetici et Meditationes. Ascetici Latini, Polonique seu spirituales
libri
25Z: Concionatores Poloni et Latini
26ZZ: Concionatores, Homiliae et Sermones

Liczba rękopisów
2o: 5
4o: 4
2o: 4
4o: 4
8o: 1
2o: 20
2o i 4o: 11
–

Łącznie

–

–

4o: 1
o

2 :7
4o: 11
2o i 4o: 25
–
–
–
2o: 8+38
4o i 8o: 12+28
2o: 2
2o: 1
4o: 1
4o: 38
–
2o: 2
–
2o: 14
4o: 1
4o: 1
–
–
–
–
2o: 2
4o: 1
2o: 1
2o: 2
2o: 12
12o: 1
16o: 1
24o: 1
24o: 1
–

9
9
20
11
–

1
18
25
–
–
–
78
2
2
38
–
2
–
15
1
–
–
–
–
3
1
2
15
1
–
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Kolejny katalog, tym razem tylko rękopisów, sporządził na przełomie XVIII
i XIX w. benedyktyn francuski Gerard Lefebvre de Lassus, który podzielił zbiór
rękopiśmienny na sześć działów, gdzie w dziale IA (Divisio I) znajdowało się
14 egzemplarzy Pisma św., w dziale IIA – 33 rękopisy z aparatem pomocniczym
do Pisma: komentarzami, wykładami i glosami; w tej kategorii wyróżnił ponadto
29 rękopisów liturgicznych oraz jeden kodeks zawierający postanowienia soborowe i synodalne. Kolejne działy IB i IIB obejmowały prawo kościelne i świeckie
(łącznie 41 pozycji), ostatni dział IIIA zawierał opisy dwóch rękopisów teologicznych. Łącznie, według notatek Hornowskiej, w katalogu Lefebvre’a uwzględniono
123 rękopisy, z tym że 26 to rękopisy nowożytne168. Prawdopodobnie liczba rękopisów opisanych w katalogu była większa i dorównywała liczbie kodeksów wynotowanych przez Hornowską z katalogu Jonstona, choć uwzględnić trzeba zmniejszenie księgozbioru wskutek wizyt różnych książkołapów (np. Tadeusz Czacki).
Kolejne zestawienie liczbowe, którym dysponujemy, to rejestry książek sporządzone w czasie kasaty klasztoru w 1819 r. W zestawieniu książek zabranych z ok.
1820 r. podano liczbę 4440 książek, w tym 4185 książek drukowanych oraz 255
rękopisów169. Dokładniejsze dane, z podaniem tytułu i daty powstania rękopisu,
zawarte zostały w rejestrze książek sporządzonym 15 października 1819 r. Wyliczono tam również 255 kodeksów, według formatu: folio – 136 jednostek, quarto – 101, octavo – 18, z adnotacją, że później odnaleziono jeszcze 11 rękopisów
zniszczonych; w sumie z klasztoru świętokrzyskiego trafiło do Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim 266 kodeksów170. Po rewindykacji zbiorów
do Polski zajmowała się tymi rękopisami Maria Hornowska. Wyliczyła ona 195
kodeksów, w liczbie tej znalazło się jednak kilka błędnie zidentyfikowanych, jak
np. Dialogi Grzegorza Wielkiego, które pochodziły z biblioteki cystersów w Lądzie (Lat.F.v.I.26). Siedem z opisanych przez Hornowską kodeksów zachowało się
i obecnie znajdują się one w zbiorach Biblioteki Narodowej.
Na podstawie notatek Marii Hornowskiej i innych opracowań w wykazie umieściłem opisy 206 łacińskich rękopisów średniowiecznych. Do tego należy doliczyć
dziewięć kodeksów zachowanych w Bibliotece Narodowej oraz kilka rękopisów
rozsianych po innych bibliotekach polskich171.
168

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.2, s. 553.

169

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

170 Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.3, s. 554–565. W podsumowaniu zestawienia podano błędnie liczbę 100
rękopisów formatu quarto, zamiast prawidłowej – 101.
171 W zbiorach BN znajdują się następujące rękopisy: 3014 III (Lat.F.ch.I.381, G 566), 3015 II
(Lat.Q.ch.I.82, G. 525), 3018 III (Lat.F.ch.I.468, G 651), 3020 II (Lat.Q.ch.I.76, G. 478), 3021 III
(Lat.F.ch.I.497, G 313), 3312 II (Lat.O.v.I.19, Z. 68), 3458 III (Lat.F.ch.XVII.47, W), 8052 III (Wil. nr
2), 8053 III (Wil.), 12542 II (proweniencja prawdopodobna). Dodać do tego zestawienia należy również
Kazania świętokrzyskie (BN 8001) oraz kopiarz z 1527 r.: Privilegium libertatum et exemptionum concessarum per reges et principes Poloniae bonis coenobii Sanctae Crucis (BN 12536 II). Ponadto dwa rękopisy
znajdują się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN – sygn. 12 i 816, drugi kodeks, według Jerzego Zatheya,
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Najstarszy z rękopisów datowany był na połowę XIV w. W sumie z tego stulecia pochodziło 17 kodeksów. Podobnie jak w innych księgozbiorach, znakomita
większość kodeksów została spisana w XV w. (182 jednostki), pozostałe w wieku
XVI (3), cztery woluminy były niedatowane. Kluczowe pod względem chronologii jest określenie dat powstania rękopisów piętnastowiecznych, ponieważ może
to dostarczyć argumentów weryfikujących lub falsyfikujących tezę o zniszczeniu
biblioteki w pożarze klasztoru w 1459 r. Po odrzuceniu 57 rękopisów datowanych
z dokładnością do stulecia pozostaje nam 125 rękopisów, z czego 57 datowanych
jest na pierwszą połowę wieku, zaś 68 kodeksów na drugą połowę (do 1459 r. – 11,
po 1459 r. – 57). W świetle tych liczb bardziej prawdopodobna wydaje się zatem
hipoteza Marka Derwicha, który uważał, że książki ocalały z pożogi. Decydującym
argumentem jest jednak proweniencja rękopisów i odpowiedź na pytanie, ile z rękopisów datowanych na pierwszą połowę XV w. powstało w skryptorium klasztornym
i znajdowało się w bibliotece lub celach zakonników.
W wypadku najstarszych rękopisów z biblioteki świętokrzyskiej, pochodzących
z połowy XIV w., nie wiadomo, czy były one wytworem tamtejszego skryptorium,
czy też znalazły się tam w okresie późniejszym. Jak się wydaje, mylnie przypisano
bibliotece świętokrzyskiej dwunastowieczny kodeks zawierający Liber fraternitatis
Lubinensis, pochodzący z klasztoru benedyktynów w Lubiniu (Lat.Q.v.I.32). Błędnie natomiast datowano na 1300 r. inny rękopis, zawierający prawdopodobnie kazania Stanisława ze Skarbimierza, a więc powstały prawdopodobnie najwcześniej
na przełomie XIV i XV w. (Lat.F.v.I.30).
Nie wiadomo, kiedy do księgozbioru trafiły kodeksy: duszpasterski, zawierający
m.in. wykład Modlitwy Pańskiej przepisany w 1348 r. w Erfurcie (Lat.F.ch.I.8),
glosa Piotra Lombarda do listów św. Pawła powstała w 1375 r. (Lat.F.ch.I.12), kazania wielkopostne Jakuba de Voragine przepisane przed 1397 r. (Lat.Q.v.I.134).
Prawdopodobnie dziełem skryptorium klasztornego jest inny kodeks, przepisany w 1363 r., znajdujący się obecnie w Bibliotece Kórnickiej PAN. Zawiera
on m.in. Scala fidei Aldobrandina z Tuscanelli oraz 15 kazań wielkopostnych,
również jego autorstwa, przepisanych być może przez lektora Mikołaja dicti

został wywieziony po 1831 r. do Rosji, ale wcześnie wrócił, gdyż w 1852 r. znajdował się w Bibliotece
Kórnickiej, skąd wypożyczył go Antoni Zygmunt Helcel – zob. J. Z
, Katalog rękopisów, s. XLII. Inny
z kodeksów, który przed 1477 r. znalazł się w księgozbiorze klasztoru świętokrzyskiego, to znany przekaz
kroniki Wincentego Kadłubka z komentarzem Jana Dąbrówki, znajdujący się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. Przyb. 147/53 z biblioteki Tarnowskich w Dzikowie). Rękopis ten zawiera, oprócz kroniki
Wincentego z kontynuacją, również Pieśń o wójcie Albercie oraz notę o śmierci opata świętokrzyskiego
Michała z Kleparza i wyborze nowego opata Jana z Krakowa. Kodeks powstał prawdopodobnie w kręgu
Uniwersytetu Krakowskiego lub w skryptorium klasztoru w latach sześćdziesiątych lub na początku lat
siedemdziesiątych XV w. – zob. M. Z
, Komentarz Jana z Dąbrówki do kroniki mistrza Wincentego
zwanego Kadłubkiem (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 57), Wrocław i in. 1969, s. 68–69. Kodeksy
proweniencji świętokrzyskiej w zbiorach polskich zestawił ostatnio K. B
, Dziedzictwo duchowe
benedyktynów świętokrzyskich, s. 61–76.
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Sera172. Jerzy Zathey sugerował, że kodeks ten trafił do Kórnika z Petersburga
za pośrednictwem Ignacego Żegoty Onacewicza. Być może nie uda się ustalić
historii tego kodeksu. Wątłą przesłanką może być brak karty lub noty Łukasza
Gołębiowskiego, co mogłoby świadczyć, że kodeks ten nie podzielił losów innych kodeksów łysogórskich.
Podobnie nie mamy pewności, czy inne kodeksy czternastowieczne były dziełem
skryptorium klasztornego, czy też „importami”. W kilku wypadkach, gdzie podane
zostały imiona kopistów, brak jakiejkolwiek wskazówki umożliwiającej określenie
osoby, np. w latach 1390–1393 bliżej nieznany Jan Lan przepisał Summa virtutum
et vitiorum Guilelma Peraldi (Lat.Q.ch.I.274), a już w 1395 r. również tekst o tym
tytule przepisał Jakub z Włocławka. Wreszcie, nieznane są wczesne losy rękopisu
z kazaniami de tempore Peregryna z Opola, w którym znalazł się również przekaz Dekalogu w języku polskim, przepisany w 1399 r. przez nieznanego kopistę
(Lat.Q.ch.I.15).
Inne czternastowieczne rękopisy prawdopodobnie trafiły do księgozbioru jako
dary lub zostały przewiezione z prepozytur klasztoru świętokrzyskiego. W ten sposób w bibliotece znalazł się rękopis zawierający Consolatio peccatorum seu processus Belial – traktat napisany przez Jakuba de Teramo ok. 1382 r. W rękopisie tym
była nota własnościowa, wskazująca na prepozyta wąwolnickiego jako właściciela,
a więc kodeks należał do biblioteki klasztornej najwcześniej od lat sześćdziesiątych, kiedy kościół parafialny w Wąwolnicy znalazł się pod patronatem klasztoru
świętokrzyskiego, lub od 1471 r., kiedy utworzono prepozyturę173.
Prawdopodobnie darem był rękopis przepisany, przynajmniej w części (kazania),
w 1394 r. w kręgu kaplicy Betlejemskiej w Pradze i kupiony przez studenta praskiego Jana (Lat.Q.ch.I.12). Z kolei inny rękopis pochodzenia czeskiego, zawierający
teksty duszpasterskie, powstał w końcu XIV w. Z kolofonu po jednym ze znajdujących się w tym kodeksie tekstów – Summa de poenitentia Thomasa de Chobham
wynika, że tekst ten był przedmiotem wykładu uniwersyteckiego bakałarza sztuk
Hermana i został przepisany w 1398 r. na Uniwersytecie Praskim (Lat.F.ch.I.47).
Być może, bo informację przekazał wyłącznie Alfred Halban, znajdowały się tam
również, dopisane na wolnych kartach w drugiej połowie XV w., krótkie teksty
związane z klasztorem świętokrzyskim. Wreszcie, interesujący kodeks z 1400 r.
powstał prawdopodobnie na Śląsku (Lat.F.ch.I.50). Wskazują na to kolofony, np.
Compendium theologicae veritatis Hugona Ripelin de Argentina przepisał kapłan
Mikołaj Smollo (Smoslo) ze Wschowy (de frawenstat), zaś Regula moralium autor-

172 Kórnik, Biblioteka PAN, sygn. 12 – opis rękopisu zob. J. Z
, Katalog rękopisów, s. 38–40; poprawki i uściślenia zob. W. M
, Książka i biblioteka benedyktyńska, s. 225. Imię kopisty podał w swoim
katalogu Jonston – zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.1, s. 532–553.
173 O Wąwolnicy zob. M. D
, Materiały do słownika historyczno-geograficznego dóbr i dochodów
dziesięcinnych benedyktyńskiego opactwa św. Krzyża na Łysej Górze do 1819 r., Wrocław 2000, s. 229–232.
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stwa prawdopodobnie profesora wiedeńskiego Mikołaja Guntera przepisał w 1399 r.
Jan diakon z Głubczyc (de Lupschicz).
Nie wiadomo również, kiedy i w jaki sposób trafił do księgozbioru klasztornego
rękopis z 1400 r., odkryty ostatnio przez Agnieszkę Fabiańską w zbiorach Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego174. Kodeks ten zawiera postyllę i Passio Christi – oba
dzieła autorstwa augustianina Jordana z Kwedlinburga, które w 1400 r. przepisał
Mikołaj de Gedfridi Villa. Na marginesie kopista ucieszył się po zakończonej pracy,
gdyż na końcu umieścił notę: Laus sit Ihesu Christo quod me liberavit a volumine
isto. Identyfikacja pisarza jest trudna, jednak należy zgodzić się z przypuszczeniem
Agnieszki Fabiańskiej, że mógł on pochodzić z miejscowości Gosprzydowa, położonej na południowy wschód od Bochni175.
Wiele problemów z identyfikacją proweniencji pojawia się również w wypadku
kodeksów z pierwszej połowy XV w. Znani są tylko nieliczni mnisi, którzy kopiowali rękopisy w skryptorium klasztoru świętokrzyskiego.
Prawdopodobnie z pierwszej ćwierci XV w. pochodził rękopis m.in. z kolekcją
kazań Stanisława ze Skarbimierza, z których część – Sermones super Gloria in
excelsis – przepisał mnich świętokrzyski Łukasz w skryptorium klasztornym – in
Calvomonte (Lat.F.ch.I.137). W innym z tekstów – wykładzie Dekalogu Henryka de Frimaria – pojawiła się data ukończenia przepisywania tekstu: 1414. Maria
Hornowska uznała, że kodeks ten mógł być jednym z ocalałych z pożaru klasztoru
w 1459 r. Niestety, nie można stwierdzić, czy kodeks ten powstał w całości w pierwszej połowie stulecia, czy teksty zostały połączone później.
Innym kopistą zakonnym był brat (frater) Maciej, który przepisał w 1418 r. ważne
dla ruchu monastycznego teksty Jana Kasjana – De institutis coenobiorum oraz Collationes, jak również niezidentyfikowany traktat De officio missae (Lat.Q.ch.I.28).
W katalogu Jonstona dodano, że na końcu kodeksu znajdowała się nota o przepisaniu tego kodeksu przez opata Macieja. Problem w tym jednak, że w katalogu opatów świętokrzyskich wymieniono tylko dwóch opatów o tym imieniu z pierwszej
połowy XV w.: Macieja zwanego Gol (Bol), który piastował tę godność w latach
1402–1404, oraz Macieja, który zrezygnował z funkcji w 1451 r. po 17 lub 18 latach rządów176. Jeśli więc wykluczymy pomyłkę Jonstona, to kopistą byłby raczej
Maciej Gol (Bol).
174 BUW, Gabinet Rękopisów, sygn. akc. 376, kupiony w 1955 r. O kodeksie tym zob. A. F
, Rękopis z XV w. z klasztoru Świętego Krzyża w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, [w:] Debaty
Świętokrzyskie, t. 1, s. 31–34.
175 Zob. A. F
, Rękopis z XV w. z klasztoru Świętego Krzyża, s. 33; J. L
, Gosprzydowa,
[w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 5), cz. 1, z. 1, Wrocław i in. 1980–1986, s. 808–809 (gdzie
odnotowano, że w 1404 r. występował Mikołaj, kapelan z Gosprzydowej).
176 Zob. katalog opatów świętokrzyskich – t. 3, Aneks, rozdz. 1.2, s. 496–497. Jak zauważył Marek Derwich, historyczność pierwszego opata jest niepewna, o drugim opacie Macieju zob. M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 340–344, 512–513, tablica VII, s. 656–659.
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Wśród innych kopistów zakonnych tego okresu wskazać można bakałarza i zakonnika świętokrzyskiego Wojciecha w 1438 r. (Lat.Q.ch.I.56)177 oraz Pawła i Piotra
z Borzykowej, którzy przepisali kilka rękopisów, w tym jeden w eremie św. Marii
Magdaleny w Leżajsku (Lat.F.ch.I.229)178.
Na pierwszą połowę XV w. przypada działalność brata Mikołaja Włoskiego
(z Włochów)179. Mikołaj, który przed 1427 r., po studiach uniwersyteckich (bakałarz w 1418) wstąpił do klasztoru, przepisał co najmniej dwa rękopisy. Pierwszy
z kodeksów był szczególnie ważny z punktu widzenia badań nad dziejami klasztoru (Lat.Q.ch.I.51). Była to tworzona od połowy lat trzydziestych XV w. kolekcja tekstów teologicznych i kaznodziejskich, wśród których znalazły się również
przekaz Rocznika świętokrzyskiego oraz lista opatów klasztoru na Łysej Górze180.
Wśród kodeksów przepisanych przez Mikołaja znajdował się, na szczęście zachowany, rękopis zawierający interesującą kolekcję kazań, być może stworzoną przez
tego zakonnika w latach 1446–1447 (Lat.Q.ch.I.76 – BN 3020 II)181. Być może
z Mikołajem Włoskim łączyć można jeszcze jeden kodeks, zawierający dwie księgi
Starego Testamentu, zapewne z komentarzem (Księga Hioba i Pieśń nad Pieśniami) oraz fragment tekstu Jakuba z Paradyża. Rękopis ten przepisał w 1439 r. Mikołaj w skryptorium świętokrzyskim na zamówienie innego brata tego klasztoru
(Lat.Q.ch.I.60).
Znacznie więcej rękopisów zostało przepisanych przez osoby występujące bez
bliższego określenia. Warto wymienić choćby kilku kopistów, których prace znalazły się w księgozbiorze klasztoru benedyktynów na Łysej Górze. W 1406 r. teksty
kazań przepisywał Maciej z Kłobucka, zaś tekst wykładu Dekalogu autorstwa Henryka de Frimaria skopiował wspólnie z drugim pisarzem, Mikołajem z Wielkopolski (Lat.F.ch.I.91). Wśród innych wymienić można Grzegorza de Culsembag, który
przepisał w 1415 r. w Jarocinie niektóre księgi Starego Testamentu, okraszając je
słynnym kolofonem z wierszem w języku polskim, dotyczącym zalet piwa: In Jaroczino bibent dobre pywo (Lat.F.ch.I.141). Trzy lata później, w 1418 r., niejaki Świętosław, który określił się jako ubogi – pauper, przepisał kazania niedzielne Peregryna z Opola; inny tekst w tym kodeksie: Exemplar salutis Jana Hieronima Sylwana
z Pragi skopiował kleryk Mikołaj de Zablorze (Lat.F.ch.I.150). Kolejny kopista,
Jan z Krzepic, skopiował teksty prawnicze i teologiczne w 1420 r. (Lat.F.ch.I.159).
Dziesięć lat później inny mieszczanin krzepicki, Grzegorz z Krzepic, przepisał
m.in. homilie na niedziele (Lat.F.ch.I.196). Wreszcie, w 1450 r. Stanisław przepisał

177

O Wojciechu – zakonniku świętokrzyskim z pierwszej połowy XV w. – zob. ibidem, s. 448–454.

178

Szczegółowo działalność tych kopistów przedstawił M. Derwich – zob. ibidem, s. 465–459.

179

Zob. ibidem, s. 524–525.

180

Odpis Rocznika sporządziła Maria Hornowska – zob. t. 3, Aneks, rozdz. 1.1, s. 489–496.

181 Zob. W. M
, Książka i biblioteka benedyktyńska, s. 225–226; K. B
we benedyktynów świętokrzyskich, s. 71–72.

, Dziedzictwo ducho-
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w Sandomierzu tzw. Penitencjał świętokrzyski – zbiór tekstów i kwestii związanych
ze spowiedzią (BN 3015 II).
W niejasnych okolicznościach znalazł się w księgozbiorze świętokrzyskim jeden
z tekstów rzadziej występujących w bibliotekach klasztornych – Secunda secundae,
czyli część summy teologicznej Tomasza z Akwinu (Lat.F.ch.I.136). Kodeks został przepisany przez Wacława zwanego Esca w 1413 lub 1414 r., prawdopodobnie
w Pradze, i następnie kupiony przez Łukasza z Chotymowa (Luce de Chotymow);
później znalazł się w posiadaniu Jakuba Januk de Wychborowysz.
Znacznie lepiej przedstawia się działalność skryptorium klasztornego benedyktynów świętokrzyskich w drugiej połowie XV w. i na początku XVI stulecia.
Okres ten można nazwać złotym wiekiem biblioteki świętokrzyskiej. Do rozwoju
biblioteki przyczyniła się niewątpliwie polityka opatów: Michała z Kleparza (rządy
w latach 1451–1476), Macieja z Pyzdr (z Pełczyna, rządził w latach 1489–1496)
czy Jana z Szydłowa (1505–1509). Wszyscy przed wstąpieniem do zakonu odbyli
studia uniwersyteckie w Krakowie, kończąc je uzyskaniem magisterium lub stopnia
bakałarza (Maciej z Pyzdr). Słusznie podkreślał Marek Derwich, że cechowały ich
nie tylko dążenie do przeprowadzenia reform wewnątrzklasztornych, ale również
szczególna dbałość o księgozbiór, który miał być znaczącą pomocą w realizacji
projektu tych reform182.
Przy pierwszym z wymienionych opatów, Michale z Kleparza, pojawia się zasadniczy problem. W dwóch rękopisach świętokrzyskich znajdowała się niemal
identyczna nota o przekazaniu książek do biblioteki klasztornej w charakterze
daru przez wstępującego do zakonu czcigodnego magistra Michała z Kleparza, archidiakona przemyskiego, wybranego w 1450 r. na opata: Iste liber est monasterii
Sanctae Crucis Montis Calvi devolutus per ingressum religionis venerabilis magistri Michaelis, archidiaconi Premislensis et demum abbatis canonice electi anno
Domini 1450 ad eundem183. Co ciekawe, w drugim z kodeksów (Lat.Q.v.I.163)
była nota, sporządzona przez Michała, głosząca, że książkę tę zostawił mu do rozporządzenia w 1447 r. ceklarz, kat lub rzeźnik (carnifex) Szymon z Sącza. Noty
te stały się podstawą do twierdzenia, że Michał był archidiakonem przemyskim,
który wstąpił do klasztoru świętokrzyskiego i wkrótce został opatem. Jak jednak
wyjaśnić fakt występowania jeszcze w latach siedemdziesiątych XV w. Michała archidiakona? Trudno przecież założyć, że zakonnik-opat pełnił jednocześnie
funkcję administracyjną w kapitule przemyskiej, a więc w kręgu duchowieństwa
diecezjalnego. Źródła aktowe, w których wymieniony został archidiakon przemyski, zebrała Anna Łosowska. Badaczka w 2002 r. postawiła hipotezę, że w tym
samym czasie występowały dwie różne osoby, które tak samo określano (Michał
182

Zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 482–547.

183 Były to: Tractatus de septem sigillorum z przełomu XIV i XV w. (Lat.Q.v.I.163) oraz Lectura super
I librum Decretalium Gregorii IX z 1421 r. (Lat.F.ch.I.161).
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z Kleparza): Michał – opat świętokrzyski oraz Michał – archidiakon przemyski,
obaj wymienieni z tytułem magistra184. Kwestia wymaga niewątpliwie dalszej
analizy, w świetle przytoczonych przez Annę Łosowską argumentów przychylam
się do stwierdzenia, że w tym samym czasie działało dwóch Michałów – jeden
pełniący funkcje administracyjne w kręgu duchowieństwa diecezjalnego (m.in.
wikariusza in spiritualibus oraz oficjała) oraz drugi będący opatem klasztoru
świętokrzyskiego. Można spróbować połączyć sprzeczne informacje, tworząc
piętrową koncepcję, że jeden Michał z Kleparza pełnił funkcję archidiakona do
1450 r., a kiedy wstąpił do klasztoru, na jego miejsce powołano drugiego Michała
z Kleparza. Przemawiałby za tym fakt, że archidiakon przemyski w świetle wydanych źródeł występował jednak bez stopnia akademickiego185.
Trudno w tym miejscu przyjąć ustalenia Anny Łosowskiej dotyczące wykształcenia uniwersyteckiego, które badaczka ta przypisała archidiakonowi przemyskiemu. W 1429 r. Michał syn Franciszka z Kleparza (de Florencia) rozpoczął studia
uniwersyteckie w Krakowie, uzyskując w 1432 r. stopień bakałarza (Michael de
Cleparz alias de Florencia), a w 1435 r. magistra sztuk (Michael de Florencia)186.
W jednym z rękopisów świętokrzyskich znajdowała się zaś nota, sporządzona prawdopodobnie w 1477 r., na temat śmierci opata Michała z Kleparza – magistra sztuk
Uniwersytetu Krakowskiego – i wyboru nowego opata, Jana z Krakowa187. Dopiski
w księgach uniwersyteckich, zarówno w metryce, jak i w księdze promocji, że był
on późniejszym opatem świętokrzyskim i dobroczyńcą uniwersytetu, świadczą niewątpliwie, że w kręgu uniwersyteckim żywa była pamięć o tym opacie, chyba że
założymy, co wątpliwe, zafałszowanie – celowe działanie środowiska akademickiego, pragnącego w ten sposób uhonorować dobrodzieja188. Opat Michał z Kleparza
utrzymywał ścisłe kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim, nie tylko z profesorami, ale również z wychowankami Uniwersytetu Krakowskiego189.

184 Zob. A. Ł
, Michał z Kleparza, archidiakon przemyski w świetle nowych źródeł, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne”, 70, 2002, s. 331–342.
185 Zob. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. 8, Lwów 1880, nr CVI, s. 196–199, dokument z 21 marca 1480 r., w którym wystąpił:
Michael (de Cleparz) archidiaconus et vicarius in spiritualibus ac officialis generalis.
186 Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508, wyd. A. G
, T. J
, I. S
, współpr. R. G
, t. 1, Kraków 2004, s. 145; Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV w., wyd. A. G
, współpr. T. J
, I. S
, W. S
, Kraków 2000, s. 27, 29.
187 Jest to tzw. kodeks dzikowski, z przekazem kroniki Wincentego Kadłubka – Kraków, BJ, Przyb. 147/53
– opis rękopisu zob. M. Z
, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 68–69. Tekst noty opublikował W. Kętrzyński – zob. E codice Dzikoviensi, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów
1888, s. 1008.
188 Zob. dokumenty związane z włączeniem kościoła św. Mikołaja, gdzie jednak opat Michał wystąpił jako
de Lipia, a nie z Kleparza – zob. Codex diplomaticus universitatis studii generalis Cracoviensis. Pars secunda:
Ab anno 1441 usque ad Annum 1470, red. Ż. P
, Kraków 1873, nr CCI–CCIII, CCVI–CCVII.
189 Zwrócił na to uwagę Marek Derwich – zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 540–542.
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Na czas rządów opata Michała, pod wieloma względami pomyślnych dla klasztoru, przypada jedna poważna klęska – pożar w nocy z 7 na 8 października 1459 r.
Spłonąć miał wtedy cały klasztor oraz kościół, wraz z całością lub częścią zbiorów
bibliotecznych190. Zbiory te mieściły się we wschodnim skrzydle klasztoru, w izbie
na piętrze nad zakrystią, przy północnej ścianie kościoła. Księgi liturgiczne znajdowały się natomiast w zakrystii. Powstaje pytanie: co owej nocy uległo zniszczeniu?
Na podstawie fragmentu powstałego w klasztorze świętokrzyskim biogramu biskupa krakowskiego Tomasza Strzempińskiego Marek Derwich stwierdził, że spłonęły wyłącznie książki znajdujące się w celach zakonników, czyli ok. 20–30 książek191. Uznał przy tym, że informacje z rękopisów mają charakter pośredni, niewiele
wnoszący do tej kwestii. Noty o pożarze klasztoru znalazły się w dwóch rękopisach,
obecnie zniszczonych. W jednym z kodeksów skopiowanych bezpośrednio po pożarze przez Macieja z Pełczyna w prepozyturze w Mniszku znajdowała się adnotacja,
że tekst został przepisany na życzenie opata, przeora, podprzeora i całej wspólnoty,
rok po zniszczeniu klasztoru (devoluto anno destructum est monasterium dictum)
(Lat.F.ch.I.264). Bardziej interesująca jest nota w innym z kodeksów powstałych
w 1460 r. (Lat.F.ch.I.268). Rękopis ten zawierał czwartą część Repertorium morale
benedyktyna Piotra Berchoriusa (Pierre’a Bersuire’a). Okoliczności powstania tego
kodeksu są ważne. Kopista – notariusz publiczny Maciej Paris de Slup (może ze
Słupi) – odnotował, że przepisał w skryptorium klasztornym (in Monte Calvo) tekst
dyktowany (pronunciatus) przez profesa klasztoru Wawrzyńca z Brzezin na rozkaz
(ad iussum) opata Michała w 1460 r. – roku, w którym cały klasztor i kościół zostały
odbudowane po pożarze z roku poprzedniego (quo anno monasterium totum cum
ecclesia reedificabatur, anno preterito ... igne consumpta). Co więcej, wzorcem
był egzemplarz tekstu wypożyczony właśnie w celu skopiowania, przez biskupa
krakowskiego Tomasza Strzempińskiego, z biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego.
Być może obaj kopiści, przebywający w Mniszku Maciej z Pełczyna oraz Maciej
Paris, który, jak się wydaje, przebywał na stałe w Krakowie, nie byli świadkami
pożaru i nie widzieli jego skutków, obaj jednak odnotowali fakt zniszczenia całego
klasztoru i kościoła. Co więcej, obaj kopiści podkreślali fakt zapotrzebowania na te
teksty wyrażonego przez opata Michała. Czy jednak życzenie opata miało związek
z ubytkami w księgozbiorze, który uległ zniszczeniu? Należy zwrócić uwagę na
dary książkowe profesorów Uniwersytetu Krakowskiego – Stanisława z Kobylina
i Stanisława z Brzezin, dokonane na początku lat sześćdziesiątych XV w., które
wskazywałyby na chęć wsparcia klasztoru. Niewątpliwie w drugiej połowie XV w.
aktywność skryptorium klasztornego i kopistów-zakonników znacznie wzrosła,
trudno jednak rozstrzygnąć, czy był to wynik starań o odbudowanie księgozbio190

Stan badań przedstawił gruntownie Marek Derwich – zob. ibidem, s. 61–62.

191 Zob. Catalogi episcoporum Cracoviensium = Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. S
(Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 10, cz. 2), Warszawa 1974, s. 73 (tzw. Redakcja IV świętokrzyska);
M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 61–62.
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ru, czy też realizowana przez opata polityka pozyskiwania potrzebnych wspólnocie
tekstów na potrzeby reformy. Jeżeli przyjąć hipotezę Marka Derwicha, która wydaje
się prawdopodobna, warto poczynić pewne uściślenia. W klasztorze świętokrzyskim
kopiowanie tekstów odbywało się również w celach zakonników, można zatem założyć, że znajdowały się tam potrzebne rękopisy192. Tym samym liczba kodeksów, które
uległy zniszczeniu, musiała być większa niż owe 20–30 egzemplarzy. Maciej Paris de
Słup przepisał czwartą i ostatnią część Repertorium morale Berchoriusa, korzystając z egzemplarza wypożyczonego z biblioteki uniwersyteckiej. Nie wiadomo, czy
przepisał również trzy wcześniejsze tomy, czy też uzupełnił księgozbiór o brakujący
– zniszczony tom. Wiadomo, że w księgozbiorze łysogórskim był komplet czterech
tomów tego tekstu, przepisany w latach siedemdziesiątych XV w., których właścicielem był Stanisław z Wojczyc193. Prawdopodobnie istniała bezpośrednia zależność
między tymi kodeksami a kodeksem przepisanym kilkanaście lat wcześniej. Kolejną
otwartą kwestią jest, z jakiego powodu tekst przepisywał notariusz Maciej, a nie któryś z zakonników. Sam fakt kopiowania miał miejsce prawdopodobnie w odbudowanym błyskawicznie klasztorze (skryptorium?). Nota bene Maciej kapłan de Slupp
i notariusz publiczny imperiali auctoritate działał później w służbie opata Michała
z Kleparza, prawdopodobnie głównie w Krakowie194.
Uderzający jest całkowity brak w wykazie ksiąg liturgicznych z okresu średniowiecza, co może sugerować ich zniszczenie w czasie pożaru. Pochodzące z księgozbioru świętokrzyskiego najstarsze brewiarze datowane są na drugą połowę XV w.195
Podobnie antyfonarz pochodził z XVI w. (Lat.F.v.I.115). Jednak z przekazów źródłowych wiadomo, że w klasztorze znajdowały się w latach siedemdziesiątych
XV w. stare mszały (missalia antiqua), psałterze, antyfonarze, kolektarze, legendarze i rubrycela196.
Od 1460 r. produkcja skryptorium klasztornego znacznie się zwiększyła. Być
może, już w tym roku znalazły się w księgozbiorze świętokrzyskim dwa rękopisy przepisane przez Jana z Kościana. Pierwszy z nich to tekst Piotra Berchoriusa
(Pierre’a Bersuire’a) Reductorium morale super totam Bibliam, przepisane prawdopodobnie niedługo wcześniej (Lat.F.ch.I.231). Drugi z rękopisów, sporządzony
w 1460 r., należał do profesora Uniwersytetu Krakowskiego Stanisława z Kobylina
(Lat.F.ch.I.269). Być może były to dary, a nie wytwór skryptorium klasztornego.
192 Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, wyd. S. K
, [w:] Monumenta Poloniae Historica,
t. 5, Lwów 1888, s. 855; M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 62.
193 Był to Lat.F.ch.I.351 t. 1–4. Ponadto był rękopis zawierający tom 2 Repertorium, niestety bez daty
powstania (Lat.F.ch.I.436).
194 Maciej Paris kapłan de Slupp i notariusz publiczny imperiali auctoritate został wymieniony w liście
świadków w dokumentach opata Michała z Kleparza wystawionych w Krakowie w latach 1462–1463 r. – zob.
Codex diplomaticus universitatis, nr CCVI, CCVII, s. 230, 233.
195 Np. Lat.Q.ch.I.95 z lat 1456–1461 (datowanie niepewne), Lat.Q.ch.I.121 z 1472 r. (przepisany w Chęcinach), Lat.Q.ch.I.306 z XVI w.
196

Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, s. 846.
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Jan z Kościana, który określił się jako scriptor alias pictor vivarium imaginum
(Lat.F.ch.I.269), lecz nie jako mnich klasztoru świętokrzyskiego, być może tożsamy był z Janem Zaparskim, klerykiem z Kościana. W 1457 r. zobowiązywał się on
przed sądem oficjała krakowskiego do ukończenia przepisywania pergaminowego
brewiarza197.
Jednym z najwybitniejszych kopistów w klasztorze świętokrzyskim w drugiej połowie XV w. był Mikołaj z Wielkiego Koźmina, który wstąpił do zakonu
w 1452 r. i zmarł w klasztorze świętokrzyskim 10 lipca 1490 r. W ciągu swojego
życia był organistą w 1462 r., później przeorem (od 1463–1467 do 1480 r.)198. Był
on szczególnie związany z księgozbiorem klasztornym – przepisał co najmniej kilkanaście książek, ale również, choćby z racji pełnionych funkcji, sprawował pieczę
nad księgami liturgicznymi. W jego żywocie, biografii duchowej, powstałym po
1490 r., napisanym przez współbrata, Bernarda z Krakowa, podkreślony został ten
aspekt działalności klasztornej Mikołaja: ponad wszystko najbardziej unikając bezczynności napisał wiele książek w prostocie eleganckich i poprawnych. Mianowicie
sam wykonał Dekret z glosą, które to dzieło rzadko się znajduje w królestwie naszym wykonane polską ręką. Pięć mszałów, które są ważniejsze, brewiarze, diurnały
i inne liczne księgi i traktaty spisał; niemal wszystkie księgi kościelne: stare mszały,
psałterze, antyfonarze, kolektarze, legendarze i rubrycelle przepisując poprawiał,
zmierzając do nadania im jednolitej formy, albowiem, jak sam powiadał, twierdzi
się, iż sama jednolitość jest najpiękniejszą ozdobą, strażnicą pokoju i pokarmem
każdej religii199. Marek Derwich podkreślił, że dążenie Mikołaja z Koźmina do uniformizacji ksiąg liturgicznych, oznaczające w konsekwencji również uniformizację
samej liturgii, było realizacją większego programu reformy klasztoru, nakreślonego
przez opata Michała z Kleparza200. Przejawami tej reformy były nie tylko ascetyczne praktyki samego Mikołaja z Koźmina, wykraczające poza normy zakonne,
nawet jeżeli uwzględnimy hagiograficzny charakter żywota. Jak wskazał Marek
Derwich, istotną rolę w realizacji tego programu odegrała świadoma polityka opata,
przy niewątpliwym wsparciu wspólnoty klasztornej, polegająca przede wszystkim
197 Zob. Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1451–1460, wybrał i oprac. B. P
, Kraków 2001, nr 338,
s. 202.
198 Zob. M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 483–503. Piękne studium o Mikołaju z Wielkiego Koźmina, na podstawie żywota, napisał Paweł Sczaniecki – zob. P. S
, O Mikołaju, mnichu
świętokrzyskim, „W Drodze”, 1983, 3 (115), s. 69–76.
199 Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, s. 846: Ocium summopere fugiens plura ultra alios litera,
simplicitate eleganti et correcta, scripsit. Decretum videlicet cum gloza, quod vix in Regno nostro manu Polona scriptum invenitur, ipse exaravit. Quinque Missalia, que modo sunt pociora, Viaticos, Diurnalia aliosque
quamplures libros ac tractatus conscripsit; omnes fere libros ecclesiasticos, ut sunt Missalia antiqua, Psalteria, Antiphonaria, Collectuaria, Legendaria ac Rubricellum regrossando emendavit, in uniformem modum
cuncta reducere nitebatur, nam ipsa, ut ipse aiebat, uniformitas pulcerrimum decus et pacis custodia nutrimentumque cuiusvis religionis esse perhibetur.
200

Zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 485–501.
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na gromadzeniu odpowiednich tekstów. Z drugiej strony, Mikołaj zobowiązany był
z racji pełnionej funkcji do sprawowania pieczy nad księgami liturgicznymi oraz
kontroli nad kopiowaniem tych ksiąg.
Wśród nieliturgicznych rękopisów przepisanych przez Mikołaja znajdował się
m.in. kodeks, który zaczął przepisywać prawdopodobnie w 1463 r., ukończył zaś
po 1471 r. (Lat.F.ch.I.308). Mikołaj połączył w nim Dialogi Grzegorza Wielkiego
(w 1463 r.), wizję Tundala (Visio Tnugdali), traktat ascetyczny De septem itineribus
aeternitatis franciszkanina Rudolfa de Biberaco (w 1468 r.) oraz zapewne po 1471 r.
dwa żywoty świętych: Placyda i Maura, z egzemplarza przywiezionego z Monte
Cassino. Prawdopodobnie po tym czasie kodeks został oprawiony. Wcześniej, bo
w latach 1459–1460, przepisał teksty św. Augustyna (De doctrina Christiana, De
vera religione) (Lat.F.ch.I.264).
Innym kopistą, który wstąpił do klasztoru w 1453 r., był Maciej z Pełczyna
(Pyzdr, Płocisk), bakałarz sztuk Uniwersytetu Krakowskiego201. Przywiózł ze sobą
książki, m.in. kopię kroniki Wincentego Kadłubka z komentarzem Jana z Dąbrówki, uzupełnioną później – w skryptorium – innymi tekstami historiograficznymi:
Rocznikiem świętokrzyskim oraz katalogami arcybiskupów gnieźnieńskich i biskupów krakowskich202. Już w czasie pobytu w klasztorze dokończył przepisywanie
kodeksu z tekstami historycznymi. Z kolei w 1460 r., przebywając na prepozyturze
w Mniszku, przepisał wspomniany wyżej kodeks, w którym zamieścił notę o pożarze klasztoru (Lat.F.ch.I.264). W drugiej połowie XV w. (począwszy od 1458 r. do
1493 r.) przepisał on również kodeks z kolekcją statutów synodalnych krakowskich
oraz praw świeckich203. Przed 1477 r. został kustoszem, co wiązało się również
z zarządzaniem biblioteką klasztorną. W latach 1489–1496 sprawował urząd opata.
W tym okresie (ok. 1491 r.) sporządził pierwszy katalog biblioteki (niezachowany).
Zmarł po 1500 r.
Aktywnym pisarzem był także Jan z Kamieńca, syn Piotra, który podobnie jak
Maciej Paris de Slup pełnił funkcję notariusza publicznego w służbie opata Michała
w Krakowie. Przepisywał on teksty w skryptorium klasztornym w latach 1463–
1470204. Jak podejrzewał Marek Derwich, Jan z Kamieńca mógł złożyć profesję
201 Zob. M. Z
, Maciej z Pełczyna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław i in. 1974,
s. 33–34; M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, passim; M. D
, Stanisław z Wojczyc
a benedyktyni łysogórscy, [w:] I
, W kręgu łysogórskiego opactwa benedyktynów. Studia, Kielce 2006,
s. 131–132. Ostatnio sylwetkę Macieja nakreślił szczegółowo Krzysztof Bracha – zob. K. B
, Maciej
z Pełczyna (z Pyzdr), s. 29–49.
202 Rękopis Biblioteki Czartoryskich 1315 – zob. M. Z
, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 35–40;
K. B
, Maciej z Pełczyna (z Pyzdr). Nota bene jeszcze jeden przekaz kroniki Kadłubka znalazł się przed
1477 r. w księgozbiorze świętokrzyskim – Kraków, BJ, Przyb. 147/53 – zob. M. Z
, Komentarz Jana
z Dąbrówki, s. 68–69.
203

Kórnik, Biblioteka PAN, sygn. 816 – opis rękopisu zob. J. Z

, Katalog rękopisów, s. 486–493.

204 Był m.in. kopistą rękopisu Lat.F.ch.I.381 (BN 3014 III) przepisanego w 1465 r. oraz niektórych tekstów
w rękopisie Lat.F.ch.I.318 z lat 1468–1471, gdzie określił się jako Jan syn Piotra z Kamieńca, notariusz.
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po 1471 r.205 Jeden z rękopisów przepisanych przez Jana z Kamieńca w 1466 r.
został dwa lata później oprawiony (ligatus) przez brata Jana z Zagości w klasztorze
świętokrzyskim (Lat.F.ch.I.297). Jest to jedna z nielicznych wzmianek o innych niż
pisarze twórcach kodeksów w kręgu zakonnym.
Wspomnieć również trzeba o mnichu Pawle z Krakowa, który przepisał co najmniej dwa rękopisy. Pierwszy, powstały w latach 1472–1473, zawierał interesującą
kolekcję tekstów zakonnych, m.in. Exordium magnum Cisterciense Konrada z Eberbachu, listy Piotra z Blois (Epistolae exhortatoriae ad religiosos), zwyczaje klasztoru świętokrzyskiego (Ceremoniae observandae in choro et alias a Benedictinis)
oraz hagiograficznych, jak żywot św. Elżbiety i żywot św. Jadwigi (Lat.F.ch.I.333).
W kolofonach Paweł z Krakowa podkreślał, że kopiował księgi dla zbudowania
braci klasztoru świętokrzyskiego (ad edificationem fratrum in coenobio Montis
Calvi militantium). Rok później Paweł przepisał Ordinarium angielskiego franciszkanina Jana z Walii (Guallensis), zamieszczając podobną notę na końcu przepisanego
tekstu (Lat.F.ch.I.336). Kodeksy te stanowią kolejne potwierdzenie przytoczonej
wyżej tezy Marka Derwicha o reformach wewnętrznych wprowadzonych przez
opata Michała. Prawdopodobnie z Pawłem z Krakowa wiązać należy skopiowanie
przez mnichów świętokrzyskich dwóch rękopisów z biblioteki opactwa benedyktynów w Płocku (Lat.F.ch.I.309, Lat.F.ch.I.332).
Kolejnym pracowitym kopistą był Andrzej z Nowej Słupi, urodzony w 1440 r.,
który po wstąpieniu do klasztoru świętokrzyskiego i złożeniu profesji w 1467 r.
pełnił różne funkcje (był podprzeorem i przeorem klasztoru), przez pewien czas był
prepozytem w Wąwolnicy oraz plebanem obu Słupi. Zmarł po 1497 r.206 W latach
1467–1478 Andrzej przepisał ponad 50 tekstów, głównie ascetycznych, m.in. teksty
Jakuba z Paradyża, Stanisława ze Skarbimierza (Lat.Q.ch.I.123). Z kolei w 1472 r.
skopiował część tekstów w innym kodeksie, m.in. interesującą wierszowaną regułę św. Benedykta (Lat.F.ch.I.331). Wreszcie, kolejny rękopis przepisany w 1493 r.
przez Andrzeja, wówczas podprzeora, zawierał teksty duszpasterskie, w tym De
corpore Christi Mateusza z Krakowa, prawdopodobnie reguły zakonne św. Augustyna i św. Franciszka, Monotessaron Jana Gersona oraz hymny i modlitwy w języku polskim. Kodeksy te świadczą niewątpliwie o pracy kaznodziejskiej Andrzeja,
który wygłaszać mógł kazania zarówno w samym klasztorze, jak i w czasie pracy
duszpasterskiej w prepozyturze.
W latach 1471–1490 r. zakonnik Bernard lub Benedykt z Krakowa przepisał kodeks zawierający m.in. ważne dla benedyktynów trzy żywoty świętych: Bernarda
z Clairvaux, Malachiasza i Jana Jałmużnika, a także mniejsze teksty, jak relacja
dotycząca sporu z utrakwistami czy kwestia dotycząca ogłaszania z ambony niesprawdzonych cudów – Utrum miracula ita leviter debeant de ambone pronuntiari
205

Zob. M. D

206

Zob. ibidem, s. 486 i passim; M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 445, przyp. 50.
, Materiały do słownika, s. 141.
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(Lat.F.ch.I.369). Prawdopodobnie kopista ten był tożsamy z Bernardem z Krakowa,
autorem powstałego po 1490 r. żywota Mikołaja z Koźmina207.
Na potrzeby biblioteki łysogórskiej działali nie tylko miejscowi mnisi – wiemy, że opat Michał z Kleparza zlecał przepisywanie książek także innym osobom.
W 1474 r. Jan, pleban kościoła parafialnego w Nowej Słupi (in utraque Slup), inkorporowanego do klasztoru świętokrzyskiego w 1471 r., na prośbę Michała przepisał teksty na potrzeby biblioteki klasztornej (Lat.F.ch.I.339)208. W tym samym
roku Etymologie Izydora z Sewilli – kodeks formatu folio, liczący 307 kart – przepisali bliżej nieokreśleni współbracia dla opata (pro domino Michaele abbate)
(Lat.F.ch.I.340).
Ważną część księgozbioru stanowiły rękopisy przekazywane przez ludzi wstępujących do klasztoru, jak wspomniani wyżej Michał z Kleparza czy Maciej
z Pełczyna. Innym przykładem jest darowizna Wojciecha, ongiś plebana z Jarocina lub, co bardziej prawdopodobne, z położonego w pobliżu Puław Jaroszyna209.
Wojciech, który po 1462 r. przywdział habit, ofiarował swój księgozbiór złożony
z siedmiu woluminów210. Dwa tomy zawierały kazania Mikołaja Wigandi – niedzielne i o świętych (Lat.F.ch.I.282, Lat.F.ch.I.90), ponadto były tam również Manipulus florum (Lat.F.ch.I.124), Pastorale – jak można sądzić, tekst Grzegorza
Wielkiego, wraz z nieokreślonym dziełem Izydora (lub Ps.-Izydora), oraz glosa do
Biblii. W księgozbiorze Wojciecha znajdował się także interesujący kodeks zawierający kolekcję autorytetów zebranych przez Maurycego z Pragi (Mařika Rvački)
(Lat.F.ch.I.429). W kodeksie tym umieszczono również kazania wielkopostne
Mikołaja Kozłowskiego, wymienione w spisie książek przekazanych przez Wojciecha jako odrębna pozycja (Quadragesimale super Evangelia Magistri Nicolai
Koslowski). Jeśli identyfikacja rękopisów była właściwa, to mamy do czynienia
z niezwykle interesującym księgozbiorem, zarówno ze względu na dobór treści, jak
i pochodzenie samych rękopisów. Kazania Mikołaja Wigandi zostały przepisane
odpowiednio: niedzielne – przez Mikołaja syna Kaina (Kayn filii) z Pacanowa w latach 1462–1463 (Lat.F.ch.I.282), zaś o świętych – przez bliżej nieznanego Marcina,
prawdopodobnie w pierwszej połowie XV w. (Lat.F.ch.I.90). Z kolei Manipulus florum został przepisany przez Marka de Penicze (Pienice na Mazowszu?), bakałarza
sztuk Uniwersytetu Praskiego w 1412 r. (Lat.F.ch.I.124). Tenże Marek, wcześniej
jako student Uniwersytetu Krakowskiego, przepisał również summę Benedykta
z Marsylii De trinitate ac de fide catholica (BJ 1674)211.

207

Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, s. 841–860.

208 O obu Słupiach zob. M. D
(Stara Słupia).
D

, Materiały do słownika, s. 133–143 (Nowa Słupia), s. 182–186

209

O Jaroszynie zob. J

210

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 1.3, s. 497–498.

, Liber beneficiorum, t. 2, s. 563–564.

211

Zob. E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 83, 134.
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Książki ofiarował także magister Jan z Szydłowa, który po studiach na Uniwersytecie Krakowskim (immatrykulowany na wydziale sztuk wyzwolonych w 1468 r.,
bakałarz w 1469, magister w 1475) był w latach 1478–1482 rektorem szkoły katedralnej na Wawelu. Prawdopodobnie w 1482 r. złożył profesję zakonną w klasztorze
łysogórskim. Został później prepozytem wąwolnickim i opatem, słynął ze znakomitych kazań głoszonych nie tylko w Wąwolnicy, ale również w Lublinie212. W księgozbiorze klasztoru świętokrzyskiego znajdował się co najmniej jeden kodeks
przepisany przez Jana z Szydłowa, jeszcze w czasach studiów uniwersyteckich213.
W 1471 r., podpisując się jako bakałarz, Jan przepisał dwa teksty: Secretum secretorum Ps.-Arystotelesa oraz Doctrinae et regulae de modo studendi (Lat.Q.ch.I.119).
Co interesujące, w rękopisie tym znajdował się także inny tekst – Ad celebrantes
missam, przepisany prawie 50 lat wcześniej, w 1433 r. na zlecenie kanonika i oficjała sandomierskiego Grzegorza. Znane są inne rękopisy świętokrzyskie należące
do tego duchownego214. Prawdopodobnie zatem rękopis ten, złożony z kilku części,
został oprawiony w końcu XV w. Być może z osobą Jana z Szydłowa wiązać można
dwa kodeksy, które, jak wynikało z not, zostały ofiarowane klasztorowi świętokrzyskiemu przez Jana z Mydłowa (donatus per Johannem de Mydlow). Maria Hornowska interpretowała tę nazwę miejsca pochodzenia ostrożnie jako „z Szydłowa”. Oba
kodeksy powstały w pod koniec lat siedemdziesiątych XV w. – traktat De septem
donis Spiritus Sancti został przepisany w latach 1477–1478 (Lat.F.ch.I.355), zaś
Speculum vitae humanae Sancio de Arevalo ukończono w 1478 r. (Lat.F.ch.I.357).
W tym czasie plebanem kościoła parafialnego w Mydłowie był Mikołaj, ale jednym z dziedziców wsi był Jan Oleśnicki herbu Dębno, który wszak nie wywodził
z niej swojego pochodzenia215. Postać Jana z Mydłowa, jeżeli uznać poprawność
tej lekcji, pozostaje zagadkowa, nie był on studentem Uniwersytetu Krakowskiego.
Bardziej zatem prawdopodobna jest supozycja Marii Hornowskiej dotycząca Jana
z Szydłowa.
Oprócz prac podejmowanych w skryptorium klasztornym na Świętym Krzyżu
ważną, jak można sądzić, rolę w kształtowaniu księgozbioru odegrały prepozytury
i eremy, m.in. w Mniszku, Wąwolnicy czy Słupi (Starej i Nowej), w których kopiowali książki wysłani z klasztoru zakonnicy, jak np. Maciej z Pełczyna w Mniszku
czy Jan z Szydłowa w Wąwolnicy216. Prawdopodobnie mnisi zabierali ze sobą
212

Zob. M. D

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 526.

213 Inny kodeks, przepisany w 1474 r. przez Jana z Szydłowa określającego się jako bakałarz sztuk Studii
Generalis Cracoviensis, znajduje się w zbiorach biblioteki w Berlinie – Berlin, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Ms.Lat.qu.175 – zob. E. W
-Z
, «Musica Muris» i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej (Studia Copernicana, 32), Warszawa 1992, s. 94.
214

Były to: Lat.F.v.I.80, Lat.F.v.II.16, Lat.Q.ch.XVII.134.

215

Zob. J

216

D

, Liber beneficiorum, t. 2, s. 337.

Zob. M. D
, Szkoły w dobrach i parafiach opactwa łysogórskiego, [w:] W. I
, K. B (red.), Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. Polska na tle
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teksty z biblioteki klasztornej, które mieli przepisać, gdyż nie ma wzmianek źródłowych o innym sposobie pozyskiwania wzorców. Zdarzało się jednak, że zakonnicy
zamawiali przepisanie potrzebnych im tekstów, np. w 1465 r. Andrzej z Podczach
(de Pothczachii) przepisał kazania niedzielne Mikołaja z Błonia na zlecenie Piotra, pierwszego prepozyta wąwolnickiego, oraz jego brata Wawrzyńca, przy czym
określenie fratrem eius mogło niekoniecznie oznaczać realne pokrewieństwo, lecz
raczej wskazywać na więź duchową (Lat.F.ch.I.295).
Z pracą pisarską benedyktynów przebywających poza macierzystym klasztorem
związana jest kwestia pochodzenia Kazań świętokrzyskich. Odkryte przez Aleksandra Brücknera paski z kazaniami w języku polskim pełniły funkcję zagiętek pod
nićmi szycia w rękopisie znajdującym się wówczas w Petersburgu (Lat.Q.ch.I.281).
Tekst Kazań – jego pochodzenie, czas powstania, kontekst społeczny – od lat był
przedmiotem sporów naukowych, trwających do dnia dzisiejszego217. Jedyną przesłanką (poza samym tekstem) na temat pochodzenia rękopisu z Kazaniami była
nota własnościowa w kodeksie: Iste liber est... (tu razura, na której wpisano inną
ręką nowego właściciela – klasztoru świętokrzyskiego) ... in lansensco... anno d.
1445 oraz informacja o rekoncyliacji kościoła świętokrzyskiego. Nota ta interpretowana była dwojako i wiązana albo ze środowiskiem benedyktyńskim, albo bożogrobców miechowskich218. Marek Derwich jako pierwszy zwrócił uwagę na inny
rękopis świętokrzyski (Lat.F.ch.I.229), przepisany częściowo w latach 1446–1447
przez Piotra bakałarza, wygnańca (exulem) z klasztoru Świętego Krzyża, w eremie św. Marii Magdaleny post Lanzensko, identyfikując miejscowość z Leżajskiem
i wiążąc wygnanie Piotra z walkami wewnątrz klasztoru świętokrzyskiego między
zwolennikami i przeciwnikami reform zwyczajów wewnątrzklasztornych wprowadzonych przez opata Mikołaja Drozdka219. Do koncepcji Władysława Semkowicza
powrócił natomiast Ryszard Skrzyniarz, który stwierdził, że autorem kazań mógł
być trzynastowieczny biskup krakowski Iwo Odrowąż, sam rękopis zaś z odpisem
tych kazań znajdował się w parafii w Leżajsku, prowadzonej przez bożogrobców

Europy. Materiały konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii WSP w Kielcach, Mąchocice-Ameliówka k. Kielc 18–21 maja 1995 (Prace Instytutu Historii WSP w Kielcach, 3), Kielce 1997, s. 47–66.
217

Stan badań i dyskusję przedstawił W. W
, Wokół fenomenu «Kazań świętokrzyskich», [w:] P. S (red.), Kazania świętokrzyskie. Nowa edycja, nowe perspektywy badawcze, Warszawa 2009, s. 41–58
oraz inne artykuły w tym tomie; zob. również materiały z konferencji naukowej z 2010 r. w: „Z Badań nad
Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 4, 2010, s. 11–123 (m.in. M. D
, Kazania świętokrzyskie –
łysogórskie – tynieckie?, s. 15–21; T. M. T
, Wokół genezy «Kazań świętokrzyskich», s. 23–27).
218 Za pochodzeniem benedyktyńskim opowiedział się już Aleksander Brückner, koncepcję miechowską
stworzył Władysław Semkowicz – zob. Kazania tzw. świętokrzyskie.
219 Zob. M. D
, «Kazania świętokrzyskie» a benedyktyni łysogórscy, [w:] K. B
(red.), Źródłoznawstwo i studia historyczne (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1112, Historia, 76), Wrocław 1989,
s. 189–199; I
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 524–525; I
, Działalność benedyktynów łysogórskich w XV wieku, „Kwartalnik Historyczny”, 97, 1990, 3–4, s. 53.
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z Miechowa220. Dominujący obecnie w literaturze pogląd, sformułowany przez
Marka Derwicha, wiąże przepisanie tekstu z eremem benedyktyńskim w Leżajsku,
zaś samo powstanie tekstu – z klasztorem tynieckim221. Kluczowym elementem
wnioskowania jest kwestia oprawienia kodeksu. Wbrew twierdzeniom Marka Derwicha, który uznał, że oprawienie nastąpiło w klasztorze, Wiesław Wydra podkreślił, że kodeks posiadał oprawę już we wspomnianym eremie w 1445 r. Badacz
ten stwierdził, że trudno przyjąć założenie o wpisaniu notki proweniencyjnej na
karcie ochronnej, dodawanej zresztą w celu lepszego zabezpieczenia książki przy
oprawianiu, w sytuacji gdy rękopis był w postaci luźnych składek; co więcej, że
wydrapano część tej noty w klasztorze świętokrzyskim. Dodał również, że opisy
opraw w wypadku rękopisów świętokrzyskich są zbyt ogólne i powierzchowne,
aby na tej podstawie cokolwiek stwierdzić222. Niestety, problem oprawy kodeksu
w dalszym ciągu pozostaje nierozwiązany. Pierwsza kwestia dotyczy procesu powstania rękopisu. Jak można sądzić na podstawie opisu, przywołany wyżej rękopis
przepisany przez Piotra w eremie leżajskim (Lat.F.ch.I.229) składał się co najmniej
z trzech części: Piotr przepisał jedną część (k. 1–72, a więc np. sześć seksternionów), nieznany kopista część drugą (k. 73–128), którą stanowiły dwie księgi Pastorale Grzegorza Wielkiego – pisane zresztą częściowo na pergaminie (k. 73–92,
czyli dwa kwinterniony), wreszcie część trzecia (k. 129–246 lub 254v) przepisana
została częściowo przez Pawła w 1445 r. w klasztorze świętokrzyskim, częściowo
zapewne przez Piotra in conclavi et vinculis. Prawdopodobnie zatem między klasztorem macierzystym a prepozyturami krążyły teksty w postaci luźnych poszytów,
a dopiero po pewnym czasie oprawiano je (lub przeoprawiano) w jeden kodeks.
Przykładem innego kodeksu proweniencji świętokrzyskiej, powstałego w podobny sposób, może być wspomniany wyżej rękopis przepisany w latach 1459–1460,
w części przez Macieja z Pełczyna w prepozyturze w Mniszku, w części zaś przez
Mikołaja z Wielkiego Koźmina, przypuszczalnie w klasztorze klasztorze świętokrzyskim (Lat.F.ch.I.264).
Kolejna kwestia to sama oprawa kodeksu Lat.Q.ch.I.281. Sformułowanie użyte
przez Władysława Semkowicza przy opisie rękopisu: deski obciągnięte białą skórą,
ze śladami dwóch zapięć i pięciu guzów na górnej oprawie, spod których wyzierały
okrawki pergaminowe z resztą pisma łacińskiego, jest niewystarczające223. Podobną oprawę miały inne kodeksy świętokrzyskie, zarówno z pierwszej, jak i z dru220 Zob. R. S
, «Kazania świętokrzyskie» a bożogrobcy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”,
64, 1995, s. 595–600; I
, Problem autorstwa «Kazań świętokrzyskich», „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 72, 1999, s. 461–466; I
, «Kazania świętokrzyskie» a duszpasterstwo benedyktynów łysogórskich
w średniowieczu, [w:] D. O
, R. G
(red.), Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej,
Kielce 2000, s. 71–84; I
, «Kazania świętokrzyskie». Przepowiadanie z XIII wieku, Lublin 2001.
221

Zob. M. D

222

Zob. W. W

, Kazania świętokrzyskie – łysogórskie – tynieckie?, s. 15–21.

223

Zob. Kazania tzw. świętokrzyskie, s. 7.

, Wokół fenomenu «Kazań świętokrzyskich», s. 43–45.
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giej połowy XV w., choć przyznać trzeba, że nie wiadomo, jaka ich liczba została
oprawiona w klasztorze224. Co gorsze, Maria Hornowska, która znała przecież te
i inne rękopisy zakonne z autopsji, w paru wypadkach przy opisach opraw rękopisów z klasztoru świętokrzyskiego podała, że były one podobne do opraw miechowskich do tego stopnia, że trudno było rozróżnić ich proweniencję. Pisała nawet
o oprawie w typie miechowskim225. Oczywiście założenie, że wszystkie one pochodziły z klasztoru miechowskiego, jest całkowicie nieuzasadnione, świadczy tylko
o powszechności tego typu oprawy w środowisku zakonnym. Aby zatem uzyskać
jakiekolwiek rozstrzygnięcia, niezbędne jest przeprowadzenie badań późnośredniowiecznych opraw zachowanych kodeksów z bibliotek polskich, z uwzględnieniem
nie tylko środowiska klasztornego, ale również kręgu duchowieństwa diecezjalnego
oraz uniwersytetu.
Oprócz przepisywania ksiąg w skryptorium klasztornym czy w prepozyturach
mnisi świętokrzyscy wyjeżdżali do innych klasztorów, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych XV w., aby na miejscu przepisać potrzebne wspólnocie teksty. W 1462 r.
brat Szymon z Nowego Sącza przepisał żywoty świętych: Placyda i Maura, korzystając ze wzorca znajdującego się w księgozbiorze klasztoru na Monte Cassino
(Lat.F.ch.I.273)226. Parę lat później, w 1468 r., dwaj inni benedyktyni świętokrzyscy – Paweł, którego można identyfikować z Pawłem z Krakowa, oraz określony
jako alumn pułtuski Jan z Dob. – przepisali dwa rękopisy, korzystając z biblioteki
klasztoru św. Wojciecha na wzgórzu płockim (Lat.F.ch.I.309, Lat.F.ch.I.332). Nie
wiadomo natomiast, w jaki sposób znalazł się w zbiorach klasztoru kodeks teologiczny powstały prawdopodobnie na początku lat czterdziestych XV w., przepisany
przynajmniej w części przez brata Piotra, zwanego Stróżem (dictus Ianitor) – cystersa z klasztoru w Mogile (Lat.Q.ch.I.65). Jeżeli nie był to import późniejszy –
nowożytny, mogło to oznaczać kontakty obu klasztorów, również wyrażające się
w wymianie potrzebnych książek.
Bardzo mało spotykamy wzmianek o zakupach do biblioteki klasztoru łysogórskiego. Z reguły opaci, jak Michał z Kleparza, zlecali przepisanie książek zakonnikom lub ludziom z otoczenia. Jedną z nielicznych informacji mamy w kodeksie
przepisanym przez Mateusza (Macieja) de Introsimo (może z Jutrosina w Wielkopolsce) w 1413 r., zawierającym Summa pisana Bartłomieja de San Concordio
(Lat.F.ch.I.130). Kodeks ten został kupiony przez brata Wojciecha, przeora klasz224 Były to np.: Lat.F.ch.I.47 z XV w., Lat.F.ch.I.142 z 1416 r., Lat.F.ch.I.156 z 1419 r., Lat.F.ch.I.161
z 1421 r., Lat.F.ch.I.195 z ok. 1430 r., Lat.F.ch.I.203 z 1434 r., Lat.F.ch.I.257 z 1456 r., Lat.F.ch.I.264 z 1460 r.,
Lat.F.ch.I.273 z 1471 r., Lat.F.ch.I.355 z lat 1477–1478, Lat.F.ch.I.492 z XV w., Lat.Q.ch.I.55 z 1438 r.,
Lat.Q.ch.I.109 z 1465 r., Lat.Q.ch.I.164 z XV w.
225 Kodeksy: Lat.F.ch.I.47, Lat.F.ch.I.142, Lat.F.ch.I.144, Lat.F.ch.I.150, Lat.F.ch.I.196, Lat.F.ch.I.216,
Lat.F.ch.I.314, Lat.F.ch.I.352, Lat.F.ch.I.490, Lat.Q.ch.I.55.
226 Marek Derwich skłonny był łączyć tego zakonnika z ceklarzem z Nowego Sącza, który przekazał książkę Michałowi z Kleparza (zob. wyżej, s. 270–271) – M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 486,
przyp. 201.
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toru łysogórskiego, w 1429 r. we Lwowie227. Innym kodeksem kupionym przez
zakonnika świętokrzyskiego był przekaz Summa confessorum, sporządzony na polecenie magistra Stanisława ze Skarbimierza, zatem przed 1431 r., czyli datą śmierci właściciela. W drugiej połowie XV w. (1477 r.?) kodeks ten kupił brat Mikołaj
(frater Nicolaus eundem emit) (Lat.F.ch.I.354).
W księgozbiorze świętokrzyskim znajdowały się również kodeksy ofiarowane
przez osoby z zewnątrz. Prawdopodobnie darem były rękopisy należące do kanonika i oficjała sandomierskiego Grzegorza, plebana kościoła św. Pawła, zmarłego
przed 1438 r.228 Jeszcze Jan Długosz przy opisie kościoła podkreślił wiedzę Grzegorza z zakresu prawa kościelnego (iurispontificalis peritus) – fundatora kościoła murowanego229. Wspólną cechą tych kodeksów były kolofony, pisane przez różnych
kopistów, w których podkreślano fakt przepisania pro domino Gregorio plebano
ecclesie sancti Pauli extra muros Sandomirienses, Canonico et officiali Sandomiriensi. Wśród tych rękopisów były: Speculum iuris Wilhelma Durandi skopiowane
przez Andrzeja z Żarnowa w 1430 r. (Lat.F.v.II.16), iluminowany egzemplarz Biblii przepisany być może przez tego samego Andrzeja w 1433 r. (Lat.F.v.I.80) oraz
prawdopodobnie również ofiarowany benedyktynom kodeks prawniczy przepisany w części ręką Jana z K. (Krakowa?) na Uniwersytecie Krakowskim w 1429 r.
(Lat.Q.ch.XVII.134). Warto wspomnieć, że Grzegorz, podobnie jak wielu przedstawicieli elity intelektualnej kraju, ofiarowywał swoje książki różnym klasztorom, np. rękopis przepisany w 1428 r. przez notariusza miasta Opatowa znalazł
się w księgozbiorze klasztoru kanoników regularnych w Mstowie (Lat.F.ch.I.190).
W bibliotece diecezjalnej w Sandomierzu przechowywany jest kodeks prawniczy
(Monaldus, Summa super iure canonico completa), przepisany przez wspomnianego wyżej Andrzeja z Żarnowa w 1437 r.230
Innym ofiarodawcą był Jakub z Zaborowa, doktor prawa kanonicznego, profesor
Uniwersytetu Krakowskiego i kanonik krakowski, zmarły w 1449 r.231 Ofiarował on
klasztorowi przepisaną przez siebie postyllę Expositio super epistolas dominicales
autorstwa Macieja z Legnicy (Lat.F.ch.I.54) oraz zbiór kazań Mikołaja Wigandi
227 Zob. ibidem, s. 448–454, gdzie autor rozważał kwestię Wojciecha Łysego – opata lubińskiego, który
przeszedł do klasztoru świętokrzyskiego.
228 O Grzegorzu zob. L. P
, Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza, Toruń
2004, s. 174; J. W
, Prace i projekty Pawła Włodkowica – Konstancja, zimą 1415 i 1416 roku,
„Roczniki Historyczne”, 35, 1969, s. 97–98. O rękopisach należących do Grzegorza pisał T. M
, Książka
w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013, s. 21–22 – Bartłomiej
z Jasła został błędnie zidentyfikowany tam jako kopista, pracujący dla Grzegorza.
229

Zob. J

D

, Liber beneficiorum, t. 2, s. 314.

230 Zob. W. W
, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu, s. 85–86, nr 12. Inny rękopis przepisany przez Andrzeja z Żarnowa w 1446 r. dla biskupa Zbigniewa Oleśnickiego odnalazł J. Wiesiołowski w berlińskiej Staatsbibliothek (Ms. Boruss. Fol. 262) – zob. J. W
, Prace i projekty Pawła Włodkowica,
s. 95–98 (opis kodeksu).
231 Zob. Z. B
s. 368–369.

, Jakub z Zaborowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław i in. 1962–1964,
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(Lat.F.ch.I.84). Oba kodeksy znalazły się w księgozbiorze na mocy testamentu Jakuba, jak świadczyła nota w drugim rękopisie.
Kolejnym darczyńcą był również profesor Uniwersytetu Krakowskiego Stanisław z Kobylina, który w 1460 r. zlecił sporządzenie kopii tekstu Roberta Holcota – Expositio libri Sapientiae (Lat.F.ch.I.269). Stanisław, starszy brat Macieja,
w 1453 r. tłumaczył na język polski kazanie Jana Kapistrana wygłoszone w Krakowie232. Był on plebanem olkuskim (1454–1456), doktorem dekretów i rektorem
Uniwersytetu Krakowskiego w 1489 r.233
Z kręgiem uniwersyteckim związany był również inny ofiarodawca, Stanisław
z Brzezin – teolog, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, kanonik w kolegiacie
św. Floriana na Kleparzu, zmarły w 1492 r.234 Ofiarował on w 1463 r. kodeks przepisany w 1434 r. przez Wojciecha ze Szczepanowic, zawierający teksty Stanisława ze Skarbimierza oraz kazania, wśród których znalazło się również wygłoszone
w tym roku kazanie ówczesnego magistra, potem profesora krakowskiego Pawła z Pyskowic (zw. Wermutowski). W nocie w kodeksie ofiarodawca – Stanisław
z Brzezin – określony został jako confrater benedyktyński, co świadczy o silnych
związkach łączących go z klasztorem świętokrzyskim. Równie interesujące jest pochodzenie samego kodeksu. W roku ofiarowania książki Stanisław z Brzezin razem
ze Stanisławem z Szadka był prepozytem Kolegium Większego i sprawował pieczę
nad tamtejszym księgozbiorem235. Można więc przypuszczać, że rękopis ten, zawierający teksty uczonych krakowskich, pochodził z kręgu uniwersyteckiego.
Wielkim dobroczyńcą klasztoru świętokrzyskiego, jeżeli chodzi o dary książkowe, był wywodzący się ze szlachty małopolskiej Stanisław z Wojczyc herbu Szeliga236. Po studiach na Uniwersytecie Krakowskim (bakałarz w 1448 r., magister
sztuk w 1454 r., licencjat dekretów w 1463 r.) Stanisław rozpoczął karierę duchowną: był plebanem w Iłży (1463–1483), a od 1493 r. – plebanem w Koniemłotach.
Jednocześnie pełnił różne funkcje w kolegiacie sandomierskiej, od 1471/1472 r.
był kanonikiem prebendy mydłowskiej, a już od 1473 r. oficjałem sandomierskim.
Jak podkreśliła Maria Hornowska, był on gorliwym pracownikiem i miłośnikiem
ksiąg237, właścicielem kilku ksiąg, w których zamieszczał adnotacje238.
232 Zob. Katalogi biskupów krakowskich, oprac. W. K
Lwów 1878, s. 375.
233

Zob. J. Z

, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 3,

, Maciej z Kobylina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 19, Wrocław i in. 1974, s. 19–20.

234 Zob. M. Z
, Stanisław zwany Konicz z Brzezin, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003–2004, s. 21–22; A. G
, Nazwisko rektora Stanisława z Brzezin (zm. 1492), czyli
o lapsusie Józefa Muczkowskiego (i moim), „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 61, 2011, s. 5–11.
235

Zob. J. Z

, Biblioteka Jagiellońska, s. 41.

236 Podstawowym opracowaniem jest M. D
, Stanisław z Wojczyc, s. 130–143 (tamże literatura);
M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 479–480, przyp. 252.
237

M. H

238

Były to rękopisy: Lat.F.ch.I.296 (1466 r.), Lat.F.ch.I.302 (1469–1470).

, H. Z

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 323.
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W testamencie Stanisław z Wojczyc przekazał klasztorowi świętokrzyskiemu
swoją bibliotekę, liczącą do 15 woluminów, gromadzoną w latach 1466–1477. Jak
zauważył Marek Derwich, już na etapie tworzenia swojego księgozbioru Stanisław
współpracował z benedyktynami i miał swobodny dostęp do biblioteki klasztornej.
Niewątpliwym świadectwem tego jest czterotomowy zbiór Repertorium morale
Piotra Berchoriusa (Lat.F.ch.I.351), przepisany na zlecenie Stanisława z Wojczyc
w latach 1474–1476, być może w skryptorium klasztornym albo w innym miejscu, ale z egzemplarza znajdującego się w bibliotece łysogórskiej (Lat.F.ch.I.268).
Skądinąd wiadomo, że z klasztoru wypożyczano książki, choć trudno określić skalę
zjawiska, np. kodeks przepisany przez Macieja z Pełczyna wypożyczono w 1475 r.
Hieronimowi z Wronowa, który rok później został studentem Uniwersytetu Krakowskiego239.
Pojedyncze rękopisy ofiarowali również inni duchowni. Jeden kodeks przekazał
kustosz opatowski i pleban w Miechocinie Wojciech z Tarnowa. Według ustaleń
Jacka Wiesiołowskiego był on szlachcicem herbu Junosza, bakałarzem Uniwersytetu
Krakowskiego w 1456 r., notariuszem biskupa krakowskiego, a od 1470 r. – kustoszem opatowskim i plebanem w Miechocinie. Swoje książki rozdał kilku klasztorom,
m.in. cystersów w Koprzywnicy, kanoników regularnych w Kraśniku oraz kolegiacie
w Opatowie. Wiesiołowski podkreślił, że Wojciech z Tarnowa utrzymywał kontakty
z najwybitniejszymi księgozbiorami północno-wschodniej Małopolski240. W księgozbiorze benedyktynów łysogórskich znalazł się jeden jego rękopis (Lat.F.ch.I.335). Innym z ofiarodawców był zapewne Piotr z Dobrej, pleban w Błotnicy (Lat.F.ch.I.298).
Księgozbiór świętokrzyski był zatem tworzony zarówno przez zakonników, jak
i poprzez dary oraz, w najmniejszym stopniu, zakupy. Widoczny jest znaczny wysiłek wspólnoty włożony w kopiowanie tekstów w latach sześćdziesiątych XV w.
Przyczyną mógł być pożar klasztoru w 1459 r. i chęć odtworzenia księgozbioru,
jednak rozmach, z jakim podjęto tę akcję pod kierunkiem opata Michała z Kleparza, wskazuje na inny cel: reformę klasztoru. Nie można wykluczyć, że wystąpiły
obie przyczyny; pożar mógł stanowić okazję do nowego ukształtowania kolekcji
książek. Podkreślić trzeba, że druga połowa XV w. to niewątpliwie okres bujnego
rozwoju biblioteki świętokrzyskiej.

4.1.2.1.2. Sieciechów
Opactwo benedyktyńskie w Sieciechowie powstało prawdopodobnie w latach
dwudziestych XII w. i było fundacją możnowładczą. Fundatorem był Sieciech, ale
239

Zob. M. Z

240 Zob. J. W
1967, s. 130.

, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 39.
, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku, Wrocław i in.
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do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnięto, czy był to palatyn Władysława Hermana
(Sieciech Starszy), czy też jego potomek – cześnik Bolesława Krzywoustego
(Sieciech Młodszy)241. Podobnie jak w wypadku klasztoru na Łyścu, mnisi przybyli z Tyńca. Uposażeniem opactwa było pierwotnie 10 osad. W połowie XII w.
Jaksa z Miechowa ofiarował wspólnocie kolejne 15 wsi. W XV w., według informacji podanych przez Jana Długosza, majątek ziemski klasztoru stanowiło
miasto Sieciechów oraz 21 wsi242. Dochody klasztorne pochodziły z majątków
ziemskich, dziesięcin oraz dzierżawy. W 1326 r. całość dochodów szacowano na 70 grzywien, 200 lat później dochód z czynszów wynosił 111 grzywien
i 20 groszy, z dziesięcin – 148 grzywien, 25 groszy, zaś z dziesięciny przędziwnej – 32 grosze i 2 wiardunki243. Sam konwent był niewielki: w 1367 r. oprócz
opata i przeora było w klasztorze pięciu braci, zaś w 1505 r. ogółem było 12 zakonników, w tym opat, przeor, podprzeor, sześciu księży w klasztorze, jeden
w kaplicy w Radomiu, jeden w kościele parafialnym w Sieciechowie i jeden
kleryk244.
Księgozbiór klasztoru sieciechowskiego znajdował się w dwóch salach, położonych na piętrze budynku klasztornego nieopodal prezbiterium245. Być może zbiory
te uległy częściowemu zniszczeniu w czasie pożaru w 1682 r., kiedy spłonął cały
klasztor246.
Wiadomo, że w XVIII w. zbiory ujęto w formie katalogów. W 1757 r. za rządów opata Wawrzyńca Marcina Bułharewicza – prawdziwego wielbiciela uczonych
i nauk opiekuna niezmordowanego oraz żarliwego przestrzegacza karności zakonnej – jak określił go za klasztornym wykazem zmarłych Józef Gacki, opracowano
katalog książek247. Prawdopodobnie na podstawie katalogu z 1757 r. Joachim Lelewel oszacował wielkość księgozbioru klasztornego na 6 tys. woluminów, z tym
jednak, że w większości były to drukowane książki nowożytne248.

241 Dyskusję na ten temat podsumował Józef Dobosz, który opowiedział się za osobą Sieciecha Starszego
jako fundatora klasztoru – zob. J. D
, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII
wieku, Poznań 2002, s. 257–260 (tamże literatura). Podstawowym opracowaniem na temat średniowiecznych
dziejów klasztoru pozostaje praca Eugeniusza Wiśniowskiego, dotycząca jednak wyłącznie historii gospodarczej – E. W
, Z dziejów opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie (XIII–XVI w.), „Roczniki
Humanistyczne”, 8, 1958, 2, s. 23–120.
242 J D
, Liber beneficiorum, t. 3, s. 258–279. O uposażeniu klasztoru zob. E. W
jów opactwa benedyktyńskiego, s. 41–59.
243

Zob. J. G

, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie, s. 145.

244

Zob. ibidem, s. 146.

245

Zob. ibidem, s. 264.

246

Zob. ibidem, s. 21.

247

Ibidem, s. 222.

248

J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 111.

, Z dzie-
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W 1799 r. francuski benedyktyn Gerard Lefebvre de Lassus sporządził katalog
rękopisów biblioteki klasztornej249. Józef Gacki błędnie jednak interpretował przekaz Lelewela, że przez Lefebvre’a zostało skatalogowanych dwieście kilkadziesiąt
rękopisów250. Lelewel pisał o zbiorach trzech opactw: w Sieciechowie, Koprzywnicy i na Łysej Górze, gdzie Lefebvre rękopisów po dwieście kilkadziesiąt znajdował
– zatem informacja o wielkości zbioru rękopiśmiennego odnosiła się do ostatniego
z wymienionych klasztorów251. Katalog sieciechowski Lefebvre’a, podobnie jak
inne katalogi bibliotek klasztornych, uległ zniszczeniu w 1944 r. Na szczęście jedną
z ostatnich osób badających katalog rękopisów sieciechowskich była Maria Hornowska, która opisała zawierający go rękopis (Lat.Q.ch.XVIII.105). Na początku
katalogu znajdował się podręcznik paleografii Gerarda Lefebvre’a, po czym następowały opisy 84 rękopisów252. Prawdopodobnie liczba ta obejmowała wszystkie
rękopisy biblioteki benedyktynów sieciechowskich.
Do pierwszego znaczącego uszczuplenia księgozbioru doszło w 1811 r., kiedy
na polecenie ministra sprawiedliwości Feliksa Łubieńskiego zabrano stamtąd ok.
2 tys. woluminów (książek drukowanych i rękopisów) i złożono w Bibliotece przy
Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Wraz z tą partią przewieziono również katalog,
prawdopodobnie ten egzemplarz z 1757 r.; jak pisał w styczniu 1814 r. bibliotekarz
Mateusz Kozłowski, w zbiorach biblioteki złożył on katalog książek pochodzących
od benedyktynów sieciechowskich253.
Kolejną partię książek i rękopisów sieciechowskich wysłano Wisłą na polecenie
S. B. Lindego w 1819 r. Według tradycji zakonnej, na którą powołał się J. Gacki,
po drodze zatonął jeden galar z pakami i beczkami. Pozostałe książki sprzedano na
licytacji lub wyrzucono na klasztorny korytarz254. Prawdopodobnie los ten nie spotkał ksiąg liturgicznych przechowywanych wraz z paramentami w zakrystii. Z polecenia biskupa sandomierskiego Adama Prospera Burzyńskiego sprzęty liturgiczne,
jak można się domyślać – również i księgi, rozdane zostały okolicznym kościołom
parafialnym255.
Przybyłe w 1819 r. do Warszawy książki złożono w Bibliotece Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim. W świetle zestawienia książek z suprymowanych
249 Ibidem, s. 154. Był to: Catalogus manuscriptorum bibliothecae monasterii Sieciechoviensis, liczący
203 k. – Lat.Q.ch.XVIII.105 (zniszczony w 1944 r.). O tej działalności Lefebvre’a zob. M. D
, Gérard
Lefebvre, s. 695 i nn.
250

Ibidem, s. 265.

251

Ibidem, t. 2, s. 154.

252

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.4.2, s. 528–529.

253 Zob. M. Ł
, Materiały do dziejów, s. 6. E. Słodkowska podała, że do zbiorów tej biblioteki
trafiło ok. 300 woluminów, jednak błędnie odwołując do wypisów Łodyńskiego – zob. E. S
,
Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 203.
254

J. G

255

Ibidem, s. 270.

, Benedyktyński klasztor w Sieciechowie, s. 265–266.

Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

287

instytucji kościelnych zabrano z Sieciechowa łącznie 3330 książek, w tym 3254
to książki drukowane, a tylko 76 – rękopisy256. Oczywiście liczba ta dotyczy wyłącznie efektów akcji Lindego, zatem nieuwzględniona została partia 2 tys. książek zabranych wcześniej. Niestety, nie wiadomo, jaką część z tych 2 tys. książek
stanowiły rękopisy. We wspomnianym katalogu rękopisów sieciechowskich Lefebvre’a znajdował się wpis Łukasza Gołębiowskiego, gdzie uczony ten podał, że
do zbiorów Biblioteki Publicznej nie trafiły trzy z wymienionych rękopisów, m.in.
interesujący psałterz z kroniką czeską i miasta Pragi, pisany w 1423 r. przez Wacława Chlemtura. Zatem, jak stwierdziła Maria Hornowska, w zbiorach Biblioteki
Publicznej było 81 rękopisów, choć spis Lindego liczył tylko 71 pozycji257.
Na podstawie ustaleń zawartych w wykazie można obecnie stwierdzić, że znakomitą większość tych rękopisów stanowiły łacińskie kodeksy średniowieczne.
Odnalezionych zostało 68 rękopisów proweniencji sieciechowskiej, ponadto jeden
kodeks mógł pochodzić z tej biblioteki258. Dodając dwa rękopisy ocalałe, otrzymujemy 71 rękopisów znajdujących się przed wojną w Bibliotece Narodowej259. Rzecz
jasna, zbieżność liczb jest w tym wypadku przypadkowa, gdyż we wspomnianym
spisie Lindego nie uwzględniono wszystkich kodeksów średniowiecznych, natomiast odnotowano rękopisy nowożytne. Niemniej należy podkreślić bardzo duży
odsetek średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych w stosunku do liczby rękopisów
opisanych przez Lefebvre’a z 1799 r., co niewątpliwie świadczy o starannej opiece
benedyktynów sieciechowskich nad kolekcją.
Wśród 70 kodeksów jeden pochodził z przełomu XIII i XIV w., pięć z wieku XIV,
59 z wieku XV, zostały także uwzględnione trzy kodeksy z początku XVI w. Zdecydowaną przewagę miały więc rękopisy papierowe z XV w. W tym miejscu należy
zrewidować twierdzenie Joachima Lelewela, który pisał, że w pierwszej połowie
XV w. biblioteka klasztorna mocno wzrastała260. W świetle zebranych informacji
o rękopisach z pierwszej połowy XV w. pochodziło 20 kodeksów, zaś z drugiej –
14, oprócz tego 25 rękopisów zostało wydatowanych według stulecia. Wzrost ten
zatem jest stosunkowo niewielki, choć przyznać trzeba, że – podobnie jak w wypadku innych polskich księgozbiorów piętnastowiecznych – widoczne jest wzmożenie
produkcji rękopiśmiennej w latach dwudziestych i trzydziestych XV w. Być może
wynikało to z roli, jaką w rozwoju kultury intelektualnej odegrał Uniwersytet Krakowski, kwestia ta wymaga jednak odrębnych studiów.
Najstarszy z rękopisów sieciechowskich (Lat.Q.v.I.89) zawierał Dialogi Grzegorza Wielkiego przepisane przez anonimowego kopistę. Był to zarazem jeden
256

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

257

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.4.2, s. 528–529. Wykaz Lindego – tamże rozdz. 2.4.3, s. 529–532.

258

Proweniencję sieciechowską podał wyłącznie Joachim Lelewel – zob. Lat.F.ch.I.232.

259

Są to rękopisy BN 3017 II i 3316 III.

260

Zob. J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 89.
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z trzech kodeksów pergaminowych; dwa kolejne to księgi chórowe: uszkodzony
rękopis, określany jako Psalterium, Antiphonarium lub po prostu Liber choralis
z początku XV w. (Lat.F.v.I.107), oraz antyfonarz z XVI w. (Lat.F.v.I.119). Pozostałe 66 kodeksów to rękopisy papierowe, choć pergamin, zwykle zapisany starszym
tekstem (makulatura), bardzo często wykorzystywany był na karty ochronne lub
wyklejki oprawy.
Na podstawie różnego typu not znajdujących się w kodeksach trudno orzec, jak
wielka była produkcja skryptorium klasztornego. W nielicznych wypadkach obok
imienia kopisty znajdowała się adnotacja, że był on mnichem sieciechowskim. Taki
bezsporny przykład to brat Maur (Maciej) z Iłży, który w latach 1413–1414 skopiował teksty w rękopisie duszpasterskim (Lat.F.ch.I.131), określając się w kolofonach
jako: religiosus ordinis sancti Benedicti de Yszlsza natione oraz monachus monasterii Szeczechovyensis de Ilszcza natione i dodając zabawne wierszyki w języku polskim. Niemal 100 lat później, w 1503–1504 r. inny mnich, Maciej z Warki, przepisał
teksty ascetyczne i Regułę św. Benedykta (Lat.O.ch.I.85). Na jednej z kart rękopisu
(k. 99) Maciej odnotował, że w 1502 r. jako kapłan diecezji poznańskiej wstąpił do
zakonu św. Benedykta (Ego Mathias de Warka, presb. posn. dioec. intravi religionem s. Benedicti). W innym miejscu kodeksu zaznaczył, że w 1504 r. przepisał tekst
w klasztorze sieciechowskim. Być może, także on dokończył kopiowanie brewiarza
zakonnego w 1512 r. (Ego Mathias presb. ord. Ben. hoc br. finivi), co pozwoliłoby
na określenie proweniencji samego kodeksu. Inny kopista tego rękopisu, który rozpoczął pracę – brat Jakub zwany Szyezych – także był mnichem benedyktyńskim.
Nawet gdy znamy imię kopisty, to nie wiemy, czy był on zakonnikiem. Wykład
do Księgi Psalmów Mikołaja z Liry przepisał w 1411 r. niejaki Jan, który określił
się jako ubogi (pauper) i ukrył swoje imię w wierszyku: nomen scriptoris si cognoscere queris: Jo tibi sit primum han medium nes quoque finis (Lat.F.ch.I.120).
Inny piętnastowieczny kodeks, zawierający prawdopodobnie kazania, przepisał
bliżej niezidentyfikowany Andrzej (Lat.Q.ch.I.166). Nie wiadomo także, czy mnichem był Klemens ze Słupi, który w latach 1415–1428 skopiował teksty w rękopisie Lat.F.ch.I.187. Prawdopodobnie ten sam Klemens ze Słupi w należącym do
biskupów krakowskich Kunowie przepisał w latach 1446–1449 teksty w kodeksie
służącym w pracy duszpasterskiej (Lat.Q.ch.I.80). Być może rację miał Lelewel,
twierdząc, że mógł być tożsamy z Klemensem kaznodzieją w Lublinie, który przepisał Złotą legendę Jakuba de Voragine w jeszcze innym rękopisie sieciechowskim
w 1435 r.261 Nie wiadomo również, czy mnichami byli: Jan ze Studzienic (XIV
lub XV w., Lat.Q.ch.I.211), Maciej Zamoklo (lub Mateusz, 1436 r., Lat.Q.ch.I.53),
który zabawiał się, podając polskie wierszyki w kolofonie; Mikołaj de Dziebakowo (może Dziebałtów w Sandomierskiem?, 1458–1461, Lat.Q.ch.XVI.7), Jakub
Mitrub (Mitrula) z Piotrkowa (1460–1461, Lat.F.ch.I.267), Jan z Brzezin (1461 r.,
261

Rękopis Lat.F.ch.I.206 (zachowany, obecnie BN 3316 III) – zob. ibidem, s. 88, przypis.
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Lat.F.ch.I.272) i Jan alias Siemek de Makowsko (może Makowiska lub Makowisko,
XV w., Lat.Q.ch.IX.77). Miejscowości, z których pochodzili kopiści, jeśli identyfikacja jest właściwa, to w większości miasteczka i wsie położone w ziemi sandomierskiej, np. Studzienice, obecnie w pow. radomskim, Dziebałtów – obecnie Stary
Dziebałtów w pow. koneckim. Możliwe zatem, że byli to albo mnisi sieciechowscy,
albo też duchowni lub świeccy związani z klasztorem.
W niektórych wypadkach nie wiadomo, czy występujące w tekście imię oznaczało kopistę, np. Bogusław, który wystąpił w nocie zamieszczonej na początku kazań
wielkopostnych (Boguslae da gloria Deo), to według Gołębiowskiego przepisywacz, i tę interpretację przyjęła Maria Hornowska (Lat.F.ch.I.116).
W innych rękopisach kolofony wskazywały na krąg duchowieństwa diecezjalnego, zwykle niższego parafialnego, ale również kolegiackiego. Kopistami rękopisów byli klerycy, jak np. Tomasz, kleryk z Poznania (Lat.F.ch.II.168), koadiutorzy plebana – Mikołaj z Woli, który wspomagał plebana – kanonika regularnego
(z Trzemeszna) w Łąkoszynie (Lat.Q.ch.I.45) czy Piotr, kapelan w Pacanowie, który poprzednio pełnił funkcję wikariusza w Szydłowie (Lat.F.ch.XVI.5), wreszcie
jeden rękopis przepisał Jan Skotnicki – wikariusz kolegiaty NMP w Sandomierzu
(Lat.F.ch.I.256).
Nie wiadomo, jaką funkcję pełnił Jan z Przydonicy Nowej (de Nova Przedanicza), który przebywając w Rzechowie w 1449 r., przepisał lub napisał wykład lekcji
niedzielnych zaopatrzony w glosy polskie oraz modlitwy w języku polskim (Dekalog) (Lat.F.ch.I.236). O ile właściwie zinterpretowana została nazwa miejscowości
(Brückner: Rzechovie, Lelewel: Krzechovie), to mogła to być wieś Rzechów w parafii Iłża, należąca do biskupów krakowskich lub, co mniej prawdopodobne, wieś
szlachecka Rzechowo na Mazowszu. Sam Jan pochodził z małej wsi Przydonica
(obecnie w pow. nowosądeckim). Być może rację miał Aleksander Brückner, który przypisał autorstwo tego tekstu polskiemu księdzu, prawdopodobnie z diecezji
krakowskiej262.
Wspomniany wyżej Mikołaj z Wałów przepisał w latach 1430–1432 Księgę Psalmów z glosą międzywierszową oraz wierszowany słownik wyrazów biblijnych
(Lat.Q.ch.I.45). W kolofonie pisarz podał informację, że ukończył kopiowanie jako
pomocnik mistrza Macieja – kanonika regularnego i plebana kościoła parafialnego
w Łąkoszynie (protunc coadiutoris magistri Mathiae canonici regularis et rectoris
ecclesie parochialis in Lankochyno). W Łąkoszynie, obecnie część Kutna, od początku XV w. był kościół parafialny wraz ze szkołą, zarządzany przez kanoników
regularnych z Trzemeszna. Wymieniony magister Maciej to być może Maciej z Sierakowa, który rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim w 1409 r., uzyskał
bakalaureat w 1411 r., magisterium w 1418, po studiach zaś wstąpił do klasztoru
kanoników regularnych w Trzemesznie. W 1436 r. przeniósł się do klasztoru do262

A. B

, Kazania średniowieczne. Część III, s. 161–168.
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minikanów w Poznaniu263. Z kolofonu nie wynika, że kopista Mikołaj był również
kanonikiem regularnym; nie wiadomo też, w jaki sposób kodeks ten znalazł się
w klasztorze benedyktynów sieciechowskich.
Nie wiemy także, jaką drogą trafił tam inny rękopis, zawierający fragmenty Dekretu Gracjana (Decretum pauperum), przepisany przez Wielkopolanina kleryka
Tomasza z Poznania w 1408 r. (Lat.F.ch.II.168). Użycie jako wyklejki fragmentu
bulli papieskiej Innocentego dla Wojciecha biskupa poznańskiego (czyli Innocentego VII dla Wojciecha Jastrzębca, który piastował ten urząd w latach 1399–1412)
wskazywałoby również na wielkopolskie pochodzenie całego kodeksu.
Z pewnością dwa inne rękopisy wiązać można z duchowieństwem małopolskim.
W 1434 r. kapelan Piotr, niegdyś wikariusz w Szydłowie, przepisał w Pacanowie Catholicon Jana Balbi z Genui (Lat.F.ch.XVI.5). Nie wiadomo, jak rękopis
trafił do biblioteki sieciechowskiej; nie przybliża do rozwiązania tego problemu
zamieszczona na k. 1, sporządzona przez notariusza apelacja Hińczy, plebana kościoła parafialnego św. Jakuba w Łucku, oskarżonego przez biskupa włodzimierskiego i dominikanina Grzegorza Buczkowskiego (rządził diecezją w latach 1400
– ok. 1424) przed wielkim księciem litewskim Witoldem, do biskupa kijowskiego,
również dominikanina Michała Trestki (1410–1429)264. Z kolei w 1456 r. interesującą kolekcję tekstów przepisał wspomniany wikariusz kolegiaty NMP w Sandomierzu Jan Skotnicki (Lat.F.ch.I.256).
W wypadku trzech rękopisów posiadamy informacje o właścicielach książek, ale
bez wskazówki o ewentualnej darowiźnie do zbiorów sieciechowskich. Rękopis
papierowy z 1462 r., zawierający teksty z zakresu prawa kanonicznego (Tabulae
super decretales Gregorii), należał do Wawrzyńca z Sosnowic (lub Sosnowicy), następnie do Jerzego Sosnowskiego, który ofiarował książkę kościołowi: pro ecclesia
Lyxboni (Lat.F.ch.I.279). Niestety, nie wiadomo, z jakiego okresu pochodziła nota
własnościowa – odnotowano jedynie, że zapisano ją późniejszym niż sam kodeks,
nieporządnym pismem. Prawdopodobnie zatem rękopis ten znalazł się w księgozbiorze sieciechowskim w okresie nowożytnym (może XVI w.?).
Drugi z rękopisów został przepisany przypuszczalnie ok. 1475 r. (Lat.F.ch.I.346).
Zawierał on kolekcję kazań o świętych, tzw. Thesaurus novus (Ps.-Petri de Palude).

263 Około 1442 r. Maciej z Sierakowa po przejściu do zakonu dominikanów pozwał opata klasztoru trzemeszeńskiego Peregryna o zwrot ofiarowanych wcześniej (w ciągu 22 lat pobytu w zakonie kanoniczym)
pieniędzy i książek – zob. J. W
, Urząd konserwatora Uniwersytetu Krakowskiego około 1442
roku, [w:] G. L
(red.), Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poznań 1965, s. 157–172;
R. M
, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne (Akademia Pedagogiczna im.
KEN w Krakowie, Prace Monograficzne, 338), Kraków 2002, s. 168. Być może sam Maciej kopiował teksty
w klasztorze trzemeszeńskim – zob. E codicibus Trzemesznensibus, wyd. W. K
, [w:] Monumenta
Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 972.
264 Według Brücknera i Hornowskiej Michał był biskupem kujawskim, co oczywiście jest błędem – zob.
t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.
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Na końcu kodeksu zapisano ciekawą notę dotyczącą nieszczęść, jakie nawiedziły
Kraków w tymże 1475 r. Właścicielem kodeksu, według Aleksandra Brücknera,
a autorem kazań, według Bohumila Vydry, był honorabilis Stanisław z Bodzęcina
(Bodzentyna). Podobnie jak w poprzednim wypadku, również tu nie sposób określić osoby właściciela, jak też drogi, jaką przebył rękopis, by znaleźć się w księgozbiorze klasztoru benedyktynów.
Wreszcie ostatnim z tej grupy kodeksów jest piętnastowieczny przekaz niezidentyfikowanego wykładu drugiej księgi Dekretałów (Lat.F.ch.II.209). Jak się dowiadujemy z noty, która mieściła się na pierwszej karcie pergaminowej, rękopis
ten został ofiarowany przez kasztelana małogoskiego Jana Oleśnickiego (Bochotnickiego) herbu Dębno, zmarłego w 1532 r. Bochotnicki pełnił funkcję kasztelana
małogoskiego od 1506 r., po czym był kasztelanem sądeckim (od 1512 r.), wiślickim (od 1515 r.), wojewodą lubelskim (od 1520 r.) i starostą chełmskim265. Wymieniona w nocie funkcja pozwala zatem datować darowiznę na lata 1506–1512. Co
interesujące, Maria Hornowska odnotowała uwagę z karty Gołębiowskiego, że tom
pierwszy tego tekstu, przepisany tą samą ręką w 1421 r., znajdował się w klasztorze
benedyktynów świętokrzyskich, z czego wysnuto wniosek, że również i ten kodeks
należał do tamtejszego księgozbioru. Być może wspomniany kodeks to Glossae super librum I Decretalium Gregorii IX z datą 1421 i odniesieniem do Bolonii, który
znajdował się w bibliotece świętokrzyskiej już w połowie XV w. (Lat.F.ch.I.161).
Brak jednak, oprócz luźnej uwagi Lefebvre’a, innych wskazówek, które mogłyby
potwierdzić lub zanegować powyższą konstatację. Gdyby jednak dopuścić taką
możliwość, oznaczałoby to, że w nieznanych okolicznościach Jan Bochotnicki
wszedł w posiadanie drugiego tomu, który ofiarował następnie klasztorowi sieciechowskiemu.
Tajemniczo przedstawia się sprawa proweniencji innego kodeksu, znanego w literaturze przedmiotu z przekazów wiersza w języku polskim (O chlebowym stole)
(Lat.Q.ch.I.25). Rękopis ten przepisany został, przynajmniej w części, przez Lutosława z Radlina (z Chrościechowa) w latach 1413–1414. Wywodzący się ze szlachty Lutosław syn Mikołaja z Chrościechowa herbu Bończa zapisał się na Wydział
Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w 1413 r., nota bene w tym też roku zapisali się
na studia np. późniejszy święty Jan Kanty czy późniejszy arcybiskup gnieźnieński
Wincenty Kot z Dębna266. Lutosław prawdopodobnie nie ukończył studiów i powrócił do dóbr rodowych. Według późniejszej tradycji (rodzinnej?) z żoną Anną miał
czworo dzieci267. Przepisane w rękopisie sieciechowskim teksty pochodziły zatem
z początku studiów uniwersyteckich Lutosława, na co wskazuje również kolofon
265 Zob. J. P
, Oleśniccy herbu Dębno w XVI–XVII wieku. Studium z dziejów zamożnej szlachty doby
nowożytnej, Kielce 2007, s. 83–98.
266 Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 79. O Lutosławie zob. T. M
, Lutosław z Radlina, [w:] E
, Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon, Warszawa 2011, s. 490.
267

Zob. A. B

, Herbarz polski, t. 3, Warszawa 1900, s. 98.
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po jednym z tekstów: reportata per reverendum Luthoslaum de Redlino Cracovie et pronunciata per Mathiam baccalaureum reverendum de Syracow. Problem
w tym, że Lutosław określił się w tym kolofonie jako przedstawiciel duchowieństwa (reverendus). Możliwe, że mógł to być błąd w zapisie lub odczycie (podwojenie przymiotnika: compilata per reverendum magistrum artium de Lypsk, reportata
per reverendum L.), albo też Lutosław miał niższe święcenia i rezygnując ze studiów, porzucił stan duchowny. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale prawdopodobnie
w XV w. kodeks znalazł się w rękach zakonnika imieniem Mikołaj, który przekazał
go klasztorowi sieciechowskiemu.
Dodatkowo sprawa się komplikuje, gdyż w księgozbiorze sieciechowskim znajdował się bardzo podobny inny rękopis, większego formatu, przepisany i iluminowany przez mnicha sieciechowskiego Maura z Iłży (Lat.F.ch.I.131). Identyczne
były w obu kodeksach co najmniej trzy większe teksty: Expositio in passionem
Domini, Expositio super canonem missae, De institutione bonae vitae Ps.-Izydora, a prawdopodobnie również i noty (np. De calice). Różnice to format książek
oraz inna kolejność tekstów. Co więcej, i jest to zastanawiające, w obu kodeksach
po tych tekstach zamieszczone zostały kolofony w niemal identycznym brzmieniu,
łącznie z porą dnia, w którym ukończono przepisywanie. W kodeksie Lutosława
z Radlina (Lat.Q.ch.I.25) po zakończeniu wykładu Męki Pańskiej zanotowano majuskułą czarną, podkreśloną minią: Expliciunt dicta compilata per reverendum magistrum artium de Lypsk, reportata per reverendum Luthoslaum de Redlino [podkr.
J. K.] Cracovie et pronunciata per Mathiam baccalaureum reverendum de Syracow
anno Domini Millesimo CCCCo tredecimo. Poniżej zapisano minią: Mila matuchno
boza dzankuyo tobe banczze semno Amen. Był to zatem zapis tekstu wygłoszonego
przez wspomnianego wyżej bakałarza w 1413 r. – Macieja z Sierakowa. Z kolei
w kodeksie przepisanym przez Maura (Lat.F.ch.I.131) odpowiedni kolofon, również zapisany majuskułą podkreśloną minią, brzmiał: Expliciunt dicta compilata
per rev. mag. artium de Lypsk, reportata per fratrem Mathiam religiosum ordinis
sancti Benedicti de Yszlsza natione [podkr. J. K.] Cracoviae et sunt pronunciata per
Mathiam baccalaureum reverendum de Siracow anno Domini Millesimo CCCCo
tredecimo et cetera. Poniżej minią: Mila Matuchno boza dzankuyo tobe barcz sze
semno. Amen.
W innym kolofonie, po wykładzie kanonu Mszy św., Lutosław zapisał: Explicit
super canonem per manus Luthoslai de Chroschechowo anno Domini Millesimo
CCCCo quartodecimo in Cracovia, feria tertia hora tredecima ante Pentecostes
mensis May. Dalej podany został słynny wiersz o szalonych popach (Kapłanie,
chcesz polepszyć dusze swej, Nie mow często: piwa nalej; Boć piwo jest dziwny
olej. Więc z nich kłamają chłopi Arzekąc: szaleni są popi). W kodeksie przepisanym
przez Maura odpowiedni fragment wyglądał następująco: Explicit super Canonem
per manus Mathie fratris ordinis sancti Benedicti de Iszlsza natione anno Domini
Millesimo CCCCo quartodecimo in Cracovia feria sexta hora tredecima ante Pen-
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thecostes mensis May. Caplanye chcesz polepsycz dusze swey ne mow czansto pywa
naley Bocz pywo yest dzywny oley ... Ach myly bosse kthoz vcyebye bycz mosse.
Rozbieżność dnia (wtorek lub piątek) wynika prawdopodobnie z błędnego odczytu
rzymskiej liczby III lub VI.
Możliwych jest kilka interpretacji tak niezwykłej zależności tekstów. Pierwsza
hipoteza – najbardziej atrakcyjna – zakłada, że oba kodeksy powstawały równocześnie podczas wykładów uniwersyteckich w Krakowie. Jednak jest to mało prawdopodobne, gdyż nie ma żadnego potwierdzenia studiów uniwersyteckich brata Maura
(Macieja) z Iłży. Inną możliwością jest przepisanie kodeksu przez Maura (Macieja)
w Sieciechowie, z zachowaniem wszystkich elementów dodatkowych (kolofony).
Wówczas oznaczałoby to, że kodeks znalazł się w księgozbiorze sieciechowskim
niedługo po powstaniu. Ale nadal nie wyjaśnia to tak głębokiej zależności tekstów,
choć można przypuszczać, że wierszyk o szalonych popach mógł się podobać benedyktynom sieciechowskim. Wreszcie innym rozwiązaniem tej kwestii jest celowe skopiowanie przez Maura tekstów i kolofonów, z „przejęciem” uniwersyteckiej
tożsamości Lutosława.
Prawdopodobnie z kręgiem uniwersyteckim związany jest jeszcze inny rękopis,
zawierający dzieła Arystotelesa (Lat.Q.ch.III.204). W połowie XV w. został on
przepisany przez dwóch kopistów: Jana z S. (Jo. de S.) oraz Mikołaja ze Stawu.
Drugi z kopistów to prawdopodobnie bakałarz w 1451 r., a późniejszy profesor
teologii Uniwersytetu Krakowskiego (zm. 1490)268. Skopiowany tekst – Meteora
Arystotelesa – mógł być wykorzystywany w dydaktyce akademickiej. Wiadomo,
że Mikołaj w latach 1459–1462 wykładał De sphaera materiali Jana de Sacrobosco. W Bibliotece Jagiellońskiej zachował się jeden rękopis częściowo przepisany
przez Mikołaja w 1462 r., z kolofonem: per me Nicolaum de Staw, czyli podobnie
jak w kodeksie sieciechowskim bez żadnego dodatkowego określenia np. stopnia
naukowego269.
W wypadku pozostałych kodeksów nie dysponujemy żadnymi przesłankami
umożliwiającymi określenie miejsca przepisania tekstu i/lub powstania kodeksu.
Tylko w jednym przypadku mamy informację o koszcie sporządzenia książki, co
może sugerować zakup rękopisu. Nie wiadomo jednak, czy zakup ten został dokonany przez mnichów, czy też darczyńców, którzy przekazali książkę klasztorowi270.
Księgozbiór klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, pomimo że trzykrotnie
mniejszy od świętokrzyskiego, był bardzo interesujący zarówno ze względu na za268 Zob. M. Z
, Mikołaj ze Stawu, Polski słownik biograficzny, t. 21, Wrocław i in. 1976, s. 138;
S. W
, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska, Lublin 1992, s. 129.
269 Rękopis BJ 2402. Kodeks ten został legowany bursie kanonistów testamentem przez Mikołaja, choć
trafił tam prawdopodobnie dopiero w 1508 r., przekazany przez egzekutora testamentu Mikołaja – Bartłomieja ze Żnina, plebana kościoła św. Anny w Krakowie – opis rękopisu zob. W. W
, Katalog rękopisów,
cz. 2, s. 576–577.
270

Np. Lat.F.ch.I.120: iste liber comparatus est pro duabis marcis minus uno fertone.
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wartość kodeksów (np. rzadko reprezentowane w zbiorach klasztornych Meteora
Arystotelesa), jak i związki z kręgiem Uniwersytetu Krakowskiego.

4.1.2.1.3. Lubiń
Opactwo w wielkopolskim Lubiniu należy do grupy najstarszych klasztorów benedyktyńskich w średniowiecznej Polsce271. Jego początki sięgają lat siedemdziesiątych XI w. (1072–1075), kiedy to mieli przybyć zakonnicy z opactwa św. Jakuba
z Leodium272. Z końcem XI w. klasztor został opuszczony, być może z powodu
zniszczenia podczas najazdu Pomorzan; do odnowienia opactwa doszło w latach
1137–1138273. W 1192 r. wspólnotę klasztorną tworzyły 34 osoby, w tym m.in. opat
Radost, 8 kapłanów, 3 diakonów, 9 subdiakonów i 12 braci konwersów, funkcjonowała także prepozytura w Jeżowie274. W ciągu kolejnych stuleci klasztor lubiński
stał się posiadaczem dwóch miast (Jeżów, Krzywiń), kilkunastu wsi i majątków
ziemskich275. Wraz z nasileniem lokacji na prawie niemieckim, zwłaszcza w połowie XIV w., klasztor wszedł w okres rozwoju, którego przejawem była m.in. rozbudowa kościoła w połowie XV stulecia.
Nieznany jest rozmiar i kształt księgozbioru klasztoru lubińskiego, choć zapewne
był on znaczny, gdyż odnotowano, że mieścił się niegdyś w trzech salach: jednej
wielkiej oraz dwóch mniejszych276. Wiadomo, że w XVIII w. sporządzono katalog
biblioteki. Śladem są wpisy w rękopisach na pierwszych kartach: Ex Cathalogo
librorum Monasterii Lubinensis277.
Po kasacie opactwa w 1836 r. księgozbiór uległ rozproszeniu – znaczną część
przewieziono do Biblioteki Królewskiej w Berlinie i do Biblioteki Uniwersytetu
271 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 53–54; Z. P
, Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Studia nad fundacją i rozwojem uposażenia w średniowieczu (PAN – Oddział w Krakowie, Prace Komisji
Nauk Historycznych, 42), Wrocław 1978.
272

Zob. M. D

, Monastycyzm benedyktyński, s. 186–187.

273 Zob. M. C
, Jeszcze o fundacji opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Sobótka. Śląski Kwartalnik
Historyczny”, 36, 1981, s. 455–463; M. D
, Fundacja lubińska na tle rozwoju monastycyzmu benedyktyńskiego w Polsce (XI–XII w.), [w:] Z. K
(red.), Opactwo benedyktyńskie w Lubiniu. Pierwsze
wieki istnienia, Poznań 1996, s. 14–16; J. D
, Monarchia i możni, s. 254–256.
274

Zob. P. S

, Benedyktyni polscy. Zbiór szkiców i opowiadań, Tyniec 1989, s. 63–69.

275 Szczegółowa lista osad należących do klasztoru lubińskiego zob. Z. P
tyńskie w Lubiniu, s. 111–137.

, Opactwo benedyk-

276 Zob. J. Ł
, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 2,
Poznań 1859, s. 45.
277 Tak np. w rękopisie Gniezno, Biblioteka Katedralna, sygn. 200 – zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 45, 1982, s. 118–119. Jadwiga Rył
podała również, że w innych rękopisach widniała nota z XVI w.: Ex cathalogo librorum lubinensium – zob.
np. Gniezno, Biblioteka Katedralna, sygn. 382 – opis rękopisu zob. ibidem, s. 162.
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Berlińskiego, inne książki zostały przekazane bibliotekom kościelnym w Wielkopolsce (np. kapituły metropolitalnej w Gnieźnie, seminariom w Poznaniu i Gnieźnie), wreszcie część książek znalazła się w bibliotece Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk278. Prawdopodobnie jednak część księgozbioru znalazła się wcześniej w Warszawie, być może w ramach gromadzenia zbiorów Biblioteki przy Sądzie Apelacyjnym, gdyż kilka kodeksów znalazło się w następczyni tej biblioteki
– w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Odnalazłem trzy rękopisy zniszczone oraz jeden zachowany z grupy „rewindykatów”, które należały
do zbiorów przedwojennej Biblioteki Narodowej.
Po powrocie benedyktynów do Lubinia w 1923 r. podjęto starania zarówno o odbudowanie księgozbioru, jak i o określenie zasobu książek utraconych, zwłaszcza
tych najstarszych. Już kilka lat później, w 1929 r., benedyktyn lubiński Jozafat
Ostrowski napisał krótki artykuł poświęcony właśnie zbiorom biblioteki sprzed kasaty, starając się zgromadzić wszelkie informacje na temat rękopisów proweniencji
lubińskiej.
Jak stwierdził Ostrowski, ale obserwację tę należałoby rozszerzyć właściwie na
każdą fundację klasztoru benedyktyńskiego, pierwsi mnisi przywieźli ze sobą co
najmniej 10 rękopisów, głównie księgi liturgiczne (sakramentarz, graduał, lekcjonarz, ewangeliarz, antyfonarz, psałterze, martyrologium) oraz regułę św. Benedykta
i kilka dzieł ascetycznych i teologicznych279. Do tego małego zbioru należał, zdaniem zakonnika, kodeks zawierający ewangeliarz (a właściwie Pericopae evangelicae) oraz księgę bracką klasztoru lubińskiego, datowane odpowiednio: Ewangeliarz
– na pierwszą połowę XI w. (Ostrowski), Księga bracka – początek lat dziewięćdziesiątych XII w. (Z. Perzanowski, J. Urban)280. Kodeks ten znalazł się w zbiorach
Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, a po przewiezieniu do Petersburga otrzymał sygnaturę: Lat.Q.v.I.32281.
Innym rękopisem z grupy rewindykatów, równie ważnym dla badań nad wspólnotą klasztorną w Lubiniu, był piętnastowieczny kodeks, znany w literaturze głównie z powodu znajdującego się w nim Liber mortuorum klasztoru lubińskiego
(Lat.Q.v.I.168)282. Kodeks ten, zawierający obok nekrologu (k. 81–115) również
Martyrologium (k. 1–20) i Regułę św. Benedykta (k. 21–80), był prawdopodobnie
278 Zob. R. W
, Rekonstrukcje księgozbiorów trzech klasztornych bibliotek: benedyktynów w Lubiniu, jezuitów w Poznaniu i kamedułów w Bieniszewie. Rekonstrukce tří řádových knižních fondů – benediktského v Lubini, jezuitského v Poznani a kamaldulského v Bieniszewu, [w:] R. K
, T. V
(red.),
Bibliotheca Antiqua 2012. Sbornik z 21 konference 7.–8. listopadu 2012 Olomouc, Olomouc 2012, s. 162.
279

J. J. O

, Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, s. 3.

280 Ibidem, s. 3–4, Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, oprac. i komentarzem opatrzył Z. P
(Monumenta Poloniae Historica, s.n., t. 9, cz. 2), Warszawa 1976, s 79–84, J. U
,
Średniowieczna biblioteka opactwa benedyktynów w Lubiniu, „Roczniki Biblioteczne”, 33, 1989, 1–2, s. 7–9.
281

Opis rękopisu zob. ibidem, s. 7–9, 25–27.

282 Zob. J. O
, Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, s. 4–5; Księga bracka i nekrolog
opactwa Panny Marii w Lubiniu, s. 11–14, 29–30.
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w swej istocie księgą kapitulną (liber capituli), używaną w czasie oficjum (po prymie), podczas zgromadzenia całej wspólnoty mniszej, kiedy odczytywano fragmenty z martyrologium, reguły oraz nekrologu (officium capituli)283. Na korzyść tego
stwierdzenia przemawia fakt, że rękopis używany był jeszcze w XVII w., kiedy to
przeor Bartłomiej z Krzywinia dokonał uzupełnień brakujących kart i wpisał nowe
noty kommemoracyjne związane z opactwem tynieckim (konfraternia z Tyńcem
została ustanowiona w 1628 r.)284.
Być może z klasztorem lubińskim związany był jeszcze inny kodeks, zawierający
Regułę św. Benedykta, datowany na XV w. (Lat.Q.v.II.7). Hipotezę o proweniencji
lubińskiej postawiła Maria Hornowska, brak jednak jakichkolwiek przesłanek, które mogłyby przybliżyć do rozstrzygnięcia tej kwestii.
Zachowanym kodeksem proweniencji lubińskiej jest znany w literaturze tzw. kodeks Jana z Dąbrówki lub kodeks lubiński285. Warto tylko przypomnieć, że rękopis
ten zawiera roczniki i kroniki polskie, lecz znalazł się w zbiorach biblioteki klasztornej dopiero pod koniec lat trzydziestych XVI w., wraz z księgozbiorem doktora
medycyny, kanonika gnieźnieńskiego i poznańskiego Jana Bolęckiego286.
Oprócz kodeksów rewindykowanych z Petersburga Jacek Urban wymienił 13 innych średniowiecznych kodeksów lubińskich oraz trzy karty pergaminowe znajdujące się w oprawach szesnastowiecznych kodeksów Tomasza Łysego ze Zbrudzewa. Co najmniej trzy rękopisy znajdują się obecnie w Bibliotece Państwowej
w Berlinie (Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz). Poza znanym
w literaturze kodeksem zawierającym Rocznik lubiński (sygn. Ms.Lat.fol.321)287
wymienione zostały następujące kodeksy teologiczne: brewiarz klasztorny z 1476 r.
(sygn. Theol.Lat.qu.149) oraz przekaz Sacramentale Mikołaja z Błonia, datowany
na drugą połowę XV w. (sygn. Theol.Lat.fol.402)288. Proweniencja brewiarza została ustalona na podstawie litanii do świętych, zaś na końcu proprium de tempore,
na k. 258v, znajduje się kolofon z informacją o przepisaniu tekstu przez Wojciecha, syna Bartłomieja ze Środy289. Kolejny z kodeksów berlińskich zawiera, oprócz
283 O liber capituli zob. J.-L. L
, «Liber capituli». Le livre du chapitre, des origines au XVIe siècle,
[w:] K. S
, J. W
(red.), Memoria. Der Geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens
im Mittelalter (Münstersche Mittelalter-Schriften, 48), Münster 1984, s. 625–648.
284

Zob. Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, s. XVII–XX.

285 Rękopis Lat.F.ch.IV.19, sygn. obecna BN 3002 III – zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.
Stan badań nad tym kodeksem przedstawiła ostatnio D. G
, Całościowe opracowania Kodeksu lubińskiego (poł. XIX w. – pocz. XXI w.), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 5–6, 2013–2014,
s. 173–195.
286 Zob. W. D
kodeksu.

, Annalistyka małopolska, s. 68–72, gdzie szczegółowo przedstawiono dzieje

287

Zob. J. U

288

Zob. ibidem, s. 31.

, Średniowieczna biblioteka opactwa benedyktynów, s. 27–28 (tamże literatura).

289 Opis rękopisu zob. G. A
, Die theologischen Lateinischen Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, t. 1: Ms.theol.lat.qu.141–266, Wiesbaden 1979, s. 50–52. Tamże
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Sacramentale, również inne teksty, jak kolekcja utworów poświęconych św. Hieronimowi (Eusebii Cremonensis Epistola de morte Jeronimi, Ps.-Augustinus, Epistola de magnificentiis b. Jeronimi, Ps.-Cyrillus, Epistola de miraculis s. Jeronimi),
kazanie o NMP oraz Historia Troiana Guidona de Columnis. Na końcu znajduje się nota dotycząca robót dekarskich w klasztorze lubińskim z kwietnia 1491 r.290
Grupa blisko kilkunastu kodeksów znalazła się w zbiorach Biblioteki Katedralnej
w Gnieźnie291. Spośród nich kilka, zawierających m.in. kazania benedyktyna lubińskiego Tomasza Łysego ze Zbrudzewa, zostało przepisanych w pierwszej połowie
XVI w. przez samego Tomasza oraz innego zakonnika, Wawrzyńca z Borku292.
Ponadto mamy informację o jeszcze jednym kodeksie proweniencji lubińskiej,
z 1452 r., zawierającym Summę Godfreda z Trani, czyli komentarz do Dekretałów
autorstwa Bartłomieja z Brescii. Kodeks ten znajdował się w Bibliotece Czytelni
Ludowej w Cieszynie293.
Niewiele wiadomo o darczyńcach, którzy ofiarowali książki bibliotece klasztoru
lubińskiego. Zbigniew Perzanowski odnotował tylko cztery wzmianki w nekrologu
dotyczące ofiarowania książek, w tym dwie z XV w.294 W 1428 r. prepozyt jeżowski, podległy opactwu w Lubiniu, imieniem Mikołaj, polecił sporządzić (comparavit) dwa antyfonarze: gemale et estivale, zaś w 1457 r. zmarł pleban lubiński
Andrzej, który oprócz innych dóbr ofiarował także pewne książki (aliquot libros)295.
Już z XVI w. pochodzą dwa kolejne zapisy, w tym jeden dotyczy egzemplarza
Dekretałów (Decretales), przekazanego po śmierci plebana w Janisławicach, konfratra klasztoru (curati in Jenyslauicze, presbiteri confratris) Macieja z Wolbromia w 1520 r. opactwu lubińskiemu296. Donatorem był również Mikołaj ze Szkudeł

przytoczony kolofon z k. 258v: Expliciunt dominice per circulum anni per me Albertum Bartolomei filium nacione de Srroda. Et sunt finite post nativitatem domini nostri Jhesu Christi anno domini milesimo quadricentesimo (dodane: septuagesimo) sexto et hoc scripsit Albertus vere quia pro eo cantaverunt unum miserere etc.
290 Korzystałem z opisu rękopisu znajdującego się w: H. B
, G. A
, H. K
, R. K
, Ungedrucktes Inventar der Signaturengruppe Ms.theol.lat.fol.375–596, Berlin 1966–1972 (mit einer Ergänzung
2008).
291 Wymienił je J. U
, Średniowieczna biblioteka opactwa benedyktynów, s. 32–34. Są to rękopisy
o sygn. 200, 382, 1027, 1029–1039, 1040, 1450–1452. Zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej
w Gnieźnie.
292 Rękopisy Gniezno, Biblioteka Katedralna, Ms. 1027, 1029–39, 1450–1451 – zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 46, 1983, s. 15–20, 109–110. Inny rękopis Tomasza ze Zbrodzewa znajdował się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu (Ms. 334) – opis rękopisu zob. M. E. S
,
L. K
, Katalog der Raczyńskischen Bibliothek, Bd. 1, Posen 1885, s. CCCII.
293 J. O
, Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu, s. 5. Kodeks ten prawdopodobnie nie
zachował się, gdyż nie został wymieniony w: Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej,
oprac. M. Z
, Wrocław 2003.
294 Zob. Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, s. XXXVI. Najpóźniejsza wzmianka
pochodzi z 1598 r.
295

Zob. ibidem, s. 81 (6 VII), 113 (24 XII).

296

Zob. ibidem, s. 70 (25 V).
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(Nicolaus de Szkudły), doktor dekretów i kanonik poznański, który w 1469 r. ofiarował liczne książki z zakresu prawa kanonicznego297.
Spośród ofiarodawców szesnastowiecznych odnotować należy, oprócz wspomnianego wyżej Jana Bolęckiego, również Andrzeja Aviopontana (Andreas Ciescius Aviopontanus), który ofiarował bibliotece klasztornej traktat Jana Chryzostoma o pokucie (S. Chrysostomi de Paenitentia, per eum typis vulgato), dedykowany
zresztą opatowi Pawłowi Chojnackiemu (pełniącemu funkcję w latach 1542–1569)
i braciom lubińskim298.
Oczywiście nie wyczerpuje to całości kwestii związanych z księgozbiorem lubińskim. Książki były też przedmiotem spraw toczonych przed sądami kościelnymi.
W 1435 r. opat Mikołaj domagał się od kapituły poznańskiej zwrotu dwóch książek
wypożyczonych z księgozbioru klasztornego biskupowi poznańskiemu Stanisławowi Ciołkowi. Przytoczone określenia, Yosephus et Raymundo, wskazywały, że
pierwszy rękopis zawierał dzieło Józefa Flawiusza (Antiquitates Iudaicae?), drugi
zaś być może summę prawa kanonicznego Rajmunda de Pennaforte299. Dwa lata
później, w 1437 r., toczyła się sprawa między prepozytem jeżowskim Klemensem
a wspomnianym opatem lubińskim Mikołajem o zależność prepozytury w Jeżowie od klasztoru w Lubiniu. Sędziowie, Jan dziekan i Tomasz Strzempiński doktor
dekretów i kanonik gnieźnieński, orzekli, że prepozytura w Jeżowie – określona
w wyroku jako córka – podlegać ma matce – klasztorowi lubińskiemu300. Istotne
w tym dokumencie były postanowienia sędziów dotyczące książek. Polecono, aby
opat Mikołaj oddał książki, które otrzymał z księgozbioru prepozytury, a które należały do niej od początków jej istnienia (qui fuerunt illius loci et ecclesie a primeva
eius fundacione). Ponadto opat miał przyczynić się do sporządzenia antyfonarza,
tzn. prepozyt jeżowski Klemens miał znaleźć kopistę (notarium alias scriptorem),
zapewnić pergamin i zapłacić pisarzowi (scriptorem expensis procurare), opat Mikołaj miał zaś sfinansować wszelkie inne prace (pro laboribus persolvere). Być
może ze sprawą tą można łączyć przytoczoną wyżej informację o sporządzeniu
ksiąg liturgicznych niemal 10 lat wcześniej na zlecenie prepozyta jeżowskiego Mikołaja. Zbieżność imion jest zapewne przypadkowa – w nekrologu lubińskim wspo297 B. K
, Antiquitates monasterii Lublinensis Ordinis S. Benedicti, per P. Bartholomeum Krivinium ejusdem monasterii professum conscriptae, una cum Annotationibus per R[everen]d[i]s[si]mum Stanislaum Kieszkowski Abbatem Lubinensem factis, kopia, pocz. XIX w., Lwów, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, rękopis fond 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich),
dział 1 (Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich), sygn. 800, s. 51–52: Doctor hic complures libros,
Sacrorum Canonum scita continentes, Bibliothecae nostrae donavit anno Christi 1469.
298

Ibidem, s. 76–77.

299 Zob. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. U
, t. 1: Acta
capitulorum Gneznensis, Poznaniensis et Vladislaviensis (1408–1530) (Monumenta Medii Aevi Historica,
13), Kraków 1894, nr 205, s. 44.
300 Zob. Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 5, wyd. F. P
, Poznań 1908, nr 603; Dokumenty
opactwa benedyktynów w Lubiniu z XIII–XV wieku, wyd. i oprac. Z. P
(Kodeks dyplomatyczny
Wielkopolski, s. n., 1), Warszawa-Poznań 1975, nr 179, s. 225–226 (regest), nr 221.
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mniano śmierć prepozyta pod dniem 6 lipca, zaś opata – 28 stycznia, z dopiskiem,
że był on wcześniej prepozytem kościoła w Gostyniu Starym301. Zatem możliwe,
że wśród książek zabranych przez opata znajdował się również, sporządzony 10 lat
wcześniej, antyfonarz, stąd też ponowienie starań o sporządzenie kolejnego egzemplarza. Fragment ten jest dość istotny, gdyż oznacza to, że prepozytury klasztorne
miały odrębne księgozbiory, które decyzją opata mogły zostać zabrane do klasztoru
macierzystego.

4.1.2.1.4. Płock
Tajemniczo przedstawia się sprawa fundacji opactwa benedyktyńskiego w Płocku. Przyjmuje się, że klasztor związany z kościołem św. Benedykta pod Płockiem
powstał z fundacji Władysława Hermana lub jego syna na przełomie XI i XII w.302
Jednak informacje o benedyktynach w Płocku poświadczone są dopiero w latach
siedemdziesiątych XII w., w związku z działalnością biskupa płockiego Wernera,
który osadził ich przy kościele NMP, skąd przeszli do kościoła św. Wojciecha na
wzgórzu katedralnym303. Prawdopodobnie pierwsi mnisi benedyktyńscy przybyli
z Mogilna i ustanowili w Płocku prepozyturę (św. Wawrzyńca), być może przeorganizowaną w samodzielny klasztor w drugiej połowie XII w. Klasztor ten, uposażony przez książąt mazowieckich, w początkach XVI w. zdecydowanie podupadł.
W 1530 r. było tam tylko sześciu mnichów, żyjących w nędzy. Zmiana nastąpiła
w drugiej połowie XVI w., kiedy opaci podjęli niezbędne reformy304.
Klasztor oraz bibliotekę spotkało nieszczęście w 1705 r., w czasie oblężenia
przez wojska rosyjskie klasztoru zajętego wówczas przez Szwedów. Według Władysława Mąkowskiego spłonęły wówczas cała biblioteka i archiwum klasztorne.
Kolejny pożar w 1799 r. ponownie zniszczył z mozołem odtworzony księgozbiór
klasztoru305. Po przejściu do Pułtuska benedyktyni przejęli księgozbiór tamtejszego kolegium jezuitów. W 1830 r. zbiory szacowano na 2430 woluminów306. Sam
klasztor uległ kasacie w 1864 r., pozostałości zaś uległy prawdopodobnie ostatecz-

301

Zob. Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, s. 81, 25.

302 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 57–58; K. P
, Początki benedyktyńskiego opactwa
św. Wojciecha na grodzie płockim, [w:] S. K. K
(red.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór
studiów, t. 5, Warszawa 1992, s. 135–152; I
, Początki benedyktyńskiego opactwa św. Wojciecha na grodzie płockim, „Notatki Płockie”, 40, 1995, nr 4 (165), s. 3–9; J. D
, Monarchia i możni, s. 190–192.
303

Zob. M. D

, Monastycyzm benedyktyński, s. 195–196.

304 Zob. W. M
, Benedyktyńskie opactwo św. Wojciecha na zamku płockim, [w:] A. J. N
, Płock. Monografia historyczna napisana podczas wojny wszechświatowej, poprawiona i uzupełniona
w roku 1930, wyd. 2, Płock 1931, s. 539–554.
305

Zob. ibidem, s. 549–550.

306

Zob. E. S

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 217–218 (tamże literatura).
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nie zatraceniu w pożarze Pułtuska w 1875 r. Księgozbiór opactwa św. Wojciecha
zasadniczo pozostaje nieznany.
W wykazie odnotowałem dwa rękopisy, w których noty wskazywały na przepisanie w klasztorze płockim. Oba kodeksy znajdowały się w bibliotece klasztoru świętokrzyskiego. Zatem rację ma Marek Derwich, który widział w rękopisach
świętokrzyskich powstałych w latach sześćdziesiątych XV w. realizację programu
uzupełniania księgozbioru klasztoru książkami skopiowanymi przez mnichów specjalnie wysyłanych do innych klasztorów benedyktyńskich w Polsce i za granicą307.
Pierwszy z rękopisów przepisanych w Płocku powstał w 1468 r. i zawierał kolekcję
blisko 70 tekstów, głównie o treści ascetycznej (Lat.F.ch.I.309). Według kolofonu
przepisał ten kodeks brat Paweł w klasztorze św. Wojciecha na wzgórzu płockim.
Drugi z kodeksów (Lat.F.ch.I.322) został przepisany ok. 1470 r. przez kilku mnichów, m.in. brata Pawła oraz brata alumna pułtuskiego Jana de Dob. Wspomniany brat Paweł to być może, jak podejrzewał Marek Derwich, mnich świętokrzyski
Paweł z Krakowa, wysłany jako delegat klasztoru do bratniego opactwa w celu
odszukania i skopiowania określonych utworów308. Dobór tekstów w tym kodeksie
– teksty Jakuba z Paradyża, Jana Gersona, Piotra Damianiego czy św. Bonawentury
– przynajmniej w części skopiowanych w klasztorze płockim, świadczy o wysokiej
jakości tamtejszego księgozbioru benedyktynów.

4.1.2.2. Cystersi
Na ziemiach polskich cystersi pojawili się w połowie XII w.309 Do końca stulecia
ufundowano dziewięć klasztorów – cztery w Małopolsce (Jędrzejów, Sulejów, Wąchock, Koprzywnica), po dwa w Wielkopolsce (Łekno, Ląd) i na Pomorzu (Kołbacz
i Oliwa) oraz jeden klasztor na Śląsku (Lubiąż)310. W kolejnym wieku powstało
17 opactw, głównie z fundacji możnowładców. Cystersi ci wywodzili się zasadniczo z dwóch linii – Clairvaux (klasztory pomorskie) oraz Morimond (Małopolska,
Wielkopolska, Śląsk – w wypadku Lubiąża za pośrednictwem Pforty). Niektóre
klasztory z linii morimondzkiej, zwłaszcza te najstarsze (Jędrzejów, Sulejów, Koprzywnica, Wąchock), stały się następnie macierzą kolejnych klasztorów, tworząc
307

Zob. M. D

308

Zob. ibidem, s. 492.

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 492–495.

309 Literatura na temat cystersów w średniowiecznej Polsce jest obfita, przytaczam tylko ważny artykuł
syntetyczny Jerzego Kłoczowskiego – J. K
, Cystersi w Europie Środkowowschodniej, s. 27–53.
Zob. też uwagi Brygidy Kürbis w artykule: B. K
, Cystersi w kulturze polskiego średniowiecza. Trzy
świadectwa z XII wieku, [w:] E
, Na progach historii, t. 2: O świadectwach do dziejów kultury Polski
średniowiecznej, Poznań 2001, s. 221–241.
310 Zob. A. M. W
, Rozprzestrzenianie się cystersów w Europie Zachodniej i na ziemiach polskich,
[w:] J. S
(red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy (UAM. Seria Historia, 165), Poznań
1992, s. 25–54.
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sieć powiązanych ze sobą opactw. W sumie w późnym średniowieczu istniało na
ziemiach polskich 25 klasztorów cysterskich.
Jedną z cech charakterystycznych polskich opactw cysterskich, jak podkreślił
Jerzy Kłoczowski, była tradycja rekrutowania kandydatów zagranicznych, w wypadku linii morimondzkiej klasztorów małopolskich – Francuzów i Włochów, zaś
w klasztorach wielkopolskich linii altenberskiej (gdzie macierzą był Altenberg, filia
Morimondu) – Niemców. Tendencja ta uległa zmianie w XIV–XV w., kiedy zaczęto przyjmować również „tubylców”, głównie z kręgu mieszczaństwa, często pochodzenia niemieckiego. „Polonizacja” klasztorów nastąpiła zasadniczo w XVI w.311
Wywierało to wpływ nie tylko na charakter związków między klasztorem a otoczeniem świeckim czy konflikty wewnątrz klasztoru, ale również na przenoszenie
wzorców kulturowych oraz prawdopodobnie również tekstów i książek. Inną cechą charakterystyczną polskich klasztorów cysterskich była ścisła łączność między
wspólnotami, zwłaszcza położonymi w niewielkiej odległości od siebie. Tendencja
ta, zaobserwowana od końca XIII w., stopniowo powodowała rozluźnianie związków filialnych i przekształcanie organizacji zakonnej w prowincję312. W XV w. dominującą rolę wśród klasztorów archidiecezji gnieźnieńskiej starało się odgrywać
opactwo cysterskie w Mogile, jednak bezskutecznie313.
W każdym klasztorze cysterskim znajdowała się oczywiście biblioteka. Niestety,
pomimo obfitej literatury na temat cystersów w średniowiecznej Polsce, prace poświęcone tej tematyce są nieliczne. Wynika to z podstawy źródłowej: stosunkowo
najlepiej opracowane są księgozbiory klasztorów śląskich, co było możliwe dzięki
zachowaniu znacznej części rękopisów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu314. Księgozbiory klasztorów małopolskich i wielkopolskich,
z nielicznymi wyjątkami, pozostały nieopracowane.
W przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej znajdowało się ponad 140
kodeksów pochodzących z cysterskich klasztorów małopolskich i wielkopolskich.
Najwięcej, bo blisko 100 kodeksów pochodziło z klasztoru w Koprzywnicy, średniej wielkości opactwa. Zdecydowanie mniej, bo 26 kodeksów było proweniencji
lądzkiej, 11 pochodziło z klasztoru w Paradyżu, ponadto pojedyncze egzemplarze
z bibliotek klasztorów w Sulejowie, Przemęcie i Jędrzejowie.

311 Zob. J. K
s. 150–151.

, Cystersi w Europie Środkowowschodniej, s. 44–48; I

312 Zob. Z. K
-B
, S. S
wieku, „Nasza Przeszłość”, 60, 1983, s. 46–47.
313

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne,

, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy do końca XIV

, Cystersi w Europie Środkowowschodniej, s. 49.

314 Wzorcową analizą księgozbioru i kultury umysłowej jest praca Konstantego Klemensa Jażdżewskiego – zob. K. K. J
, Lubiąż. O księgozbiorze cystersów z Henrykowa – zob. M. B
, Biblioteka
klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku, Kraków 2014, gdzie na s. 17–44 autor przedstawił stan
badań nad zbiorami cystersów.
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4.1.2.2.1. Koprzywnica
Klasztor w Koprzywnicy ufundowany został ok. 1185 r. przez komesa Mikołaja z rodu Bogoriów, przy poparciu (pośrednictwie?) Kazimierza Sprawiedliwego
i biskupa krakowskiego Gedki315. Pierwsi mnisi przybyli z francuskiego opactwa
w Morimond. Dobra klasztorne położone były w okolicy klasztoru. Należały do
nich zarówno sama Koprzywnica, lokowana w 1268 r., jak i liczne wsie316. Do
nielicznych posiadłości, które znajdowały się w dalszej odległości od siedziby konwentu, należały dobra na Węgrzech, w okolicach Bardiowa. Tam też cystersi koprzywniccy dzierżyli kościół św. Idziego w samym Bardiowie, stanowiący rodzaj
prepozytury klasztoru. Klasztor stracił te dobra prawdopodobnie w drugiej połowie
XIII w., choć nie brak koncepcji, że nastąpiło to w drugiej połowie XIV w.317 Majątki klasztorne, komasowane, ale również sprzedawane, w późniejszym średniowieczu skupione były zasadniczo w większych okręgach, skoncentrowanych wokół
Koprzywnicy i Jasła. W końcu XIV w. stan posiadania klasztoru ustabilizował się i,
jak podkreślono, wówczas mnisi uzyskali maksimum dochodów z dóbr318.
Do lat trzydziestych XIV w. nie ma wzmianek o prowadzeniu przez cystersów
parafii. Nawet w Koprzywnicy posługę w tamtejszym kościele parafialnym sprawował pleban319. Jednak już w drugiej połowie XV w. sprawowali oni patronat nad
sześcioma kościołami parafialnymi320.
Na wielkość księgozbioru wpływ mogły mieć różne nieszczęścia, które dotknęły klasztor. Prawdopodobnie wielkie straty opactwo poniosło w czasie najazdów
tatarskich w 1241 i 1259 r. Długosz odnotował, że w 1241 r. cały konwent został
wymordowany w Sandomierzu, gdzie mnisi się schronili321. Jednak informacja ta
prawdopodobnie była fałszywa, gdyż, jak podkreślali Zofia Kozłowska-Budkowa
315 O procesie fundacyjnym zob. Z. W
, Ród Bogorjów w wiekach średnich, „Rocznik
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, 9, 1928–1929, s. 1–96; Z. K
-B
,
S. S
, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 5–76; J. D
, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego (Publikacje Instytutu Historii UAM, 2), Poznań 1995, s. 77–80; J. D
, L. W
,
Koprzywnica, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae,
t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999,
s. 149–157.
316 O uposażeniu klasztoru zob. Z. K
przywnicy, s. 5–76.

-B

317 Zob. Z. W
, Ród Bogorjów, s. 12–13; Z. K
twa cystersów w Koprzywnicy, s. 29–32.
318

Zob. Z. K

-B

319

Ibidem, s. 35–36.

, S. S

, S. S

, Dzieje opactwa cystersów w Ko-B

, S. S

, Dzieje opac-

, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 66–69.

320 Zob. J. K
, Z zagadnień funkcji społecznych cystersów w Polsce średniowiecznej, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959, s. 121–125; Z. K
-B
,
S. S
, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 27.
321 Zob. J
s. 12.

D

, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 7–8, Varsaviae 1975, lib. VII,
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i Stanisław Szczur, wkrótce po pierwszym najeździe tatarskim opactwo koprzywnickie stworzyło filię klasztoru, co oznaczało, że konwent istniał i był zdolny
udźwignąć takie przedsięwzięcie322. Być może informacja Długosza dotyczyła drugiego najazdu tatarskiego w 1259 r., kiedy rzeczywiście klasztor został spalony,
a nieznana liczba mnichów – zginęła323.
Kolejne stulecie to okres rozwoju klasztoru i wzmacniania jego znaczenia
w środowisku lokalnym. Wśród dobroczyńców wspólnoty wymienić można m.in.
Władysława Jagiełłę, który potwierdził stan posiadania opactwa324. Opiekę nad
klasztorem sprawował ród fundatora – Bogoriowie. Jeden z przedstawicieli rodu,
arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik, wspierał klasztor finansowo
(m.in. otaczając murem klasztor), ale również ofiarował sprzęty liturgiczne i zlecił
sporządzenie trzech wielkich rękopisów pergaminowych z tekstem Biblii325. Bogoriowie-Skotniccy opiekowali się klasztorem także później, jednak z upływem czasu
role się odwróciły: stali się raczej klientami opactwa niż jego protektorami326. Na
związki Bogoriów z klasztorem koprzywnickim wskazuje ciekawy proces sądowy między klasztorem a pochodzącą z tego rodu Praksedą, toczący się w latach
1407–1411. Prakseda miała rzekomo oddać na przechowanie dokumenty do skarbca klasztornego i wielokrotnie, a zarazem bezskutecznie, domagała się ich zwrotu
(w rzeczywistości przywileje złożyła jej bratowa stryjeczna Małgorzata, żona Paszka ze Skotnik i Rytwian)327.
Trudno określić pochodzenie etniczne mnichów koprzywnickich, zwłaszcza
w XIII w. Można domniemywać, że konwent składał się z mnichów francuskich i niemieckich328. W kolejnych stuleciach (XIV–XV w.) dominowali mnisi pochodzenia
niemieckiego, prawdopodobnie wywodzący się z małopolskiego i śląskiego kręgu
mieszczańskiego329. Według tradycji klasztornej konwent składał się głównie z zakonników pochodzenia niemieckiego, co rodziło niesnaski z polskimi mnichami330.
322

Z. K

323

Ibidem, s. 38.

-B

324

Ibidem, s. 57–58.

, S. S

, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 37–38, 42–43.

325 Według kroniki koprzywnickiej: Idem Bibliorum textum in tribus magnis codicibus pergamenis insigniter scribi curavit, calices et ornamenta in sacra ministeria ecclesiae necessaria, pecuniam in sumptus
aedificiorum liberaliter donavit – cyt. za ibidem, s. 48. Podobny dar książkowy – trzytomowa Biblia – został
ofiarowany przez Skotnickiego katedrze gnieźnieńskiej (Gniezno, Biblioteka Katedralna, sygn. Ms. 168) –
zob. A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki
Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 327–328 (tamże literatura).
326

Z. K

-B

, S. S

, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 49–51.

327 Zob. Z. W
, Ród Bogorjów, s. 39–40; Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. P
t. 4, Kraków 1905, nr 1109, s. 114, nr 1116, s. 120–121.
328

Z. K

-B

, S. S

,

, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy, s. 47–48.

329 Zob. ibidem, s. 69. W końcu XIV w., w klasztorze mogilskim na 13 mnichów wymienionych w źródłach
– 10 pochodziło z miast małopolskich, dwóch ze Śląska, a jeden z Ostrzyhomia – ibidem, s. 69.
330 Być może osiemnastowieczną kopią tej kroniki był rękopis zatytułowany: Catalogus Reverendissimorum Dominorum Abbatum Monasterii Coprivnicensis S.O.Cist. et piorum Benefactorum Eiusdem memorie,
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Na tym tle doszło do kłótni przy wyborze opata w 1427 r., kiedy mnisi niemieccy
wybrali urodzonego w Krakowie Mikołaja Niemca. Po roku, wskutek złego traktowania, nie tyle przez polskich współbraci, ile okoliczną szlachtę, opat ten ustąpił
z urzędu. Wówczas szlachta usiłowała wprowadzić na urząd opata Eustachiusza zw.
Niewstąp, który wcześniej próbował zdobyć opactwo cysterskie w Jędrzejowie331.
Sprawa oparła się o króla, który polecił kasztelanowi łęczyckiemu Jakubowi z Baranowa uśmierzyć konflikt. Kasztelanowi pomagał w tym Jakub Grzymała, który został
zakonnikiem i opatem.
Konflikty jednak nie ustały i podczas kolejnych wyborów dochodziło do kłótni,
przy daremnej mediacji opata z Mogiły, który na mocy uprawnień nadanych mu
przez cysterską kapitułę generalną wprowadził na stanowisko opackie urodzonego
w Krakowie Mikołaja Grota332. Według tradycji klasztornej nominacja ta spotkała
się z gwałtowną reakcją mnichów polskich, którzy ogłosili opatem Piotra Kulkę,
a Mikołaja wyrzucili z klasztoru. Wówczas wielu mnichów niemieckich uciekło,
a pozostałych współbracia polscy dotkliwie pobili. Miało się to spotkać z karą nałożoną przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, który obłożył klasztor interdyktem, jednak nie odnalazłem potwierdzenia tego faktu w źródłach333. Ta
trudna sytuacja w klasztorze spowodowała ostrą reakcję cysterskiej kapituły generalnej, która w 1443 r. nakazała opatom wszystkich klasztorów polskich upomnienie Mikołaja Grota i zmuszenie pod karą więzienia do zrzeczenia się pretensji do
stanowiska opata koprzywnickiego334. Ostatecznie w konflikcie zwyciężył jednak
Mikołaj Grot, który pozyskawszy za pomocą sumy 200 grzywien kasztelana krakowskiego Jana z Czyżowa i Dziersława z Rytwian, uzyskał potwierdzenie na urzędzie ze strony króla Władysława w 1444 r. Mimo to jeszcze w początkach 1445 r.
gdzie znajdował się również katalog biblioteki klasztornej. Kodeks przed wojną znajdował się w BN, sygn.
Lat.F.ch.I.617, zniszczony w 1944 r. Opieram się na wypisach z kroniki sporządzonych przez ks. S. Puławskiego – zob. S. P
, Katalog czyli kronika Opatów XX. Cystersów w Koprzywnicy, „Kronika Dyecezyi
Sandomierskiej”, 4, 1911, 5, s. 135–143.
331 Nieustąp z Radwanowa, zmarły 21 listopada, był opatem jędrzejowskim w 1432 i 1442 r. – zob. Liber
mortuorum monasterii Andreoviensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae
Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 771.
332 Prowizję Mikołaja Grota, dokonaną przez opata mogilskiego na mocy uprawnień udzielonych przez
cysterską kapitułę generalną, kapituła ta zatwierdziła w 1441 r., zob. Canivez, t. 4, Louvain 1936, s. 513, a.
1441, nr 66.
333 Aktu takiego nie odnotowała Maria Koczerska w najpełniejszym wykazie dokumentów datowanych
wystawionych przez Oleśnickiego w latach 1421–1455 – zob. M. K
, Zbigniew Oleśnicki i kościół
krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004, s. 310–432.
334 Zob. Canivez, t. 4, s. 541, a. 1443, nr 78: Omnibus et singulis abbatibus regni Poloniae sub poenis
inobedientiae praecipit praesens Capitulum generale, quatinus fratrem Nicolaum Grot moneant ut ab molestatione et ab infestatione abbatis de Comproninna cesset, quod si facere distulit, ipsum capiant et carceribus
mancipent usque ad nutum Capituli generalis, offert tamen se Capitulum ad administrandum sibi iustitiam
quotiescumque requisitum fuerit. Zob. J. K
, Prowincja polska cystersów w świetle akt kapituł
generalnych tego zakonu z XV wieku, [w:] Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, Warszawa
1972, s. 192.
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biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki polecił kanonikom Rafałowi ze Skawiny
– oficjałowi krakowskiemu i Janowi z Obrazowa – oficjałowi sandomierskiemu
przekazanie wszystkich spraw dotyczących opata Mikołaja Grota do sądu biskupiego335. Sprawa zapewne ucichła, gdyż w 1449 r. kapituła generalna poleciła opatowi
koprzywnickiemu zadbanie, aby klasztory polskie wysyłały mnichów na studia do
Rostoka, rok później dodając mu uprawnienia do wymierzania kar opatom336. Rychła śmierć Mikołaja Grota w 1450 r. ostatecznie zamknęła sprawę337.
To, zapewne często trudne, współistnienie braci niemieckich i polskich w klasztorze koprzywnickim trwało do początku lat dwudziestych XVI w., kiedy to, według
kroniki klasztornej, podczas zarazy w 1521 r. zmarli wszyscy Niemcy w klasztorze.
Do rozwoju klasztoru koprzywnickiego w XV w. przyczynili się niewątpliwie
wybitni opaci. W kronice klasztornej ciepło wspominano działalność jednego z nich,
z pochodzenia Ślązaka – Mikołaja z Trzebnicy, który miał w znaczący sposób rozwinąć dobra klasztorne338. Działalność budowlana Mikołaja z Trzebnicy i Mikołaja
z Przeworska została zresztą odnotowana przez Jana Długosza339.
Wspomnieć również należy o edukacji uniwersyteckiej cystersów. Krzysztof
Kaczmarek wyliczył 13 zakonników, którzy podjęli studia na Uniwersytecie Krakowskim w XV i na początku XVI w., z czego pięciu otrzymało stopień bakałarza
sztuk, a dwóch z nich następnie magistra (Mikołaj w 1454 r., Matern z początkiem
1460)340.
Interesująca sprawa związana z jednym z zakonników z Koprzywnicy – Jerzym,
synem Leonarda z Krakowa, toczyła się przed sądem rektorskim w latach siedemdziesiątych XV w. Jerzy, student krakowski od 1466 r., w 1472 r. już jako bakałarz
sztuk stawał przed tym sądem, oskarżony o niezapłacenie Janowi z Łowicza z kolegium artystów pieniędzy za otrzymane przed dwoma latami lisie futro i pozłacany
krzyż srebrny. Rok później ten sam Jerzy stanął ponownie przed sądem, tym razem
z powodu długu zaciągniętego u kramarza krakowskiego Pawła. Jerzy zobowiązał się wówczas spłacić 4 grzywny w ciągu dwóch lat produktami (m.in. piwem,
łososiami i kaszami), z zabezpieczeniem na dobrach rodzicielskich w wypadku
zgonu dłużnika lub jego rodziców. Prawdopodobnie Jerzy nie poradził sobie z wierzytelnościami, gdyż uciekł się do kradzieży ornatu z klasztoru koprzywnickiego.
335 Zob. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, wyd. S. K
Kościoła w Polsce, 1, 4), cz. 2, Lublin 1973, nr 475, s. 463–464; M. K
nr 145.
336

(Materiały Źródłowe do Dziejów
, Zbigniew Oleśnicki, s. 383,

Zob. Canivez, t. 4, s. 624, a. 1449, nr 58; s. 634, a. 1450, nr 34.

337 Zob. Spominki koprzywnickie, wyd. A. B
1878, s. 134–135.

, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów

338 Zob. S. P
, Katalog czyli kronika Opatów, s. 139. Autor oparł się na siedemnastowiecznym
przekazie kroniki klasztornej, zob. wyżej, s. 303–304, przyp. 330.
339

Zob. J

D

, Liber beneficiorum, t. 3, s. 377–378.

340 Zob. K. K
, Studia uniwersyteckie cystersów, s. 141–142; Jan Fijałek wyliczył ośmiu studentów-mnichów z Koprzywnicy – zob. J. N. F
, Mistrz Jakób z Paradyża, t. 1, s. 36–37.
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Oto w 1475 r. przed sądem rektorskim stanął profes klasztoru koprzywnickiego, brat
Stanisław z Krakowa, który w imieniu opata koprzywnickiego Mikołaja i przeora
Grzegorza wytoczył sprawę przeciwko Janowi z Łowicza, już kanonikowi kościoła
św. Floriana w Krakowie, o przetrzymywanie należącego do klasztoru ornatu wartego ponad 20 florenów. Jan odpowiedział, że ornat ten oddał mu w zastaw studiujący
brat Jerzy za cenę 8 florenów, co miało stanowić pokrycie kosztów studiów i utrzymania341. Na uwagę zasługuje fakt, że cysters z Koprzywnicy, aby uiścić dług, wyniósł paramenty z zakrystii kościoła. Można założyć, że wypadki takie, niekoniecznie
w odniesieniu do tego jednego klasztoru, mogły dotyczyć również książek, zwłaszcza
nieużywanych (np. dubletów), i to zarówno z zakrystii, jak i ze zbioru wspólnego.
Biblioteka klasztoru wtłoczona była między dormitorium i kapitularz a kościół
(w XIX w. pomieszczenie to służyło za przedsionek zakrystii). Obok biblioteki
znajdowała się mała sala do pracy zakonników, mogąca pomieścić tylko kilku mnichów342. Innym miejscem lektury był kapitularz zbliżony w planie do kwadratu, o wymiarach 9,30 × 9,95 m, gdzie codziennie po jutrzni odbywało się zebranie mnichów
pod przewodnictwem opata. Niewiele wiadomo o księgozbiorze średniowiecznym,
być może, oprócz wcześniejszych strat w XIII w., uległ on częściowemu zniszczeniu
w czasie pożaru klasztoru w 1509 r. Sama odbudowa budynku trwała kilka lat, do
ok. 1514 r. Pierwszy katalog nowożytny książek sporządzono w 1666 r., jednak uległ
on zniszczeniu w czasie ostatniej wojny343. W 1737 r. sporządzono kolejny katalog
książek biblioteki klasztornej, także już nieistniejący344. Wyliczono w nim 796 pozycji według podziału rzeczowego, głównie z zakresu teologii. Nie wyróżniono jednak
rękopisów; Maria Hornowska odnotowała, że w działach: Theologi, Scholastici wymienione zostały dwa rękopisy określone jako Scoti liber sententiarum oraz Theologia manuscripta in quarto; w dziale Historici – rękopis z kroniką mistrza Wincentego
(B. Vincenty Historia manuscripta in 4o), a w dziale Politici et varia tractantes rękopis
formatu folio zawierający traktat Idziego Rzymianina De regimine principum.
W 1802 r. francuski benedyktyn Gerard Lefebvre de Lassus sporządził katalog rękopisów koprzywnickich345. Chociaż Maria Hornowska, która opisała ten katalog,
341

Zob. Acta rectoralia, t. 1, nr 241, s. 53; nr 253, s. 56; nr 375, s. 81; nr 382, s. 83.

342 Zob. W. Ł
, Kościół i reszty klasztoru cysterskiego w Koprzywnicy. Przyczynek do dziejów
romańszczyzny w Polsce, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce”, 3, 1885, 2, s. 59.
343 Był to: Cathalogus librorum monasterii Coprivnicensis S.O.C. – rps Różn.F.ch.XVIII.36 (zniszczony
w 1944 r.). O księgozbiorze koprzywnickim i działalności jednego z kopistów – Materna – piszę szerzej
w artykule: J. K
, Matern – cysters koprzywnicki, uczony kopista z XV wieku, [w:] J. K
(red.),
Historia, memoria, scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda
Potkowskiego, Warszawa 2015, s. 249–257.
344 Inwentarz książek znajdował się w kodeksie zawierającym katalog opatów i dobroczyńców klasztoru;
sygn. Lat.F.ch.I.617. Opis rękopisu zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.1.1, s. 499–500; S. P
, Katalog czyli
kronika Opatów, s. 135–143.
345 Rękopis zniszczony, sygn. Lat.F.ch.XVIII.2. Opis rękopisu zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.1.2, s. 500–501,
i rozdz. 3, s. 569–571.

Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

307

nie podała liczby rękopisów, to z innych opracowań wiadomo, że katalog liczył 269
pozycji346. Józef Gacki podkreślił, że w katalogu, oprócz tekstów Ojców i Doktorów Kościoła, wymienione zostały brewiarze i psałterze zakonne, teksty prawnicze
(Duranda Speculum i Repertorium iuris), kazania, homilie, teksty historiograficzne (Historia kościelna Euzebiusza, De viris illustribus ordinis Cisterciensis libri
sex, Żywot św. Jadwigi), teksty autorów antycznych (Seneka, Cyceron, Wergiliusz,
Laktancjusz, Józef Flawiusz), listy Piusa II, De consolatione Boecjusza, dzieła Arystotelesa, dzieje Aleksandra Wielkiego oraz teksty o leczeniu różnych chorób i robieniu lekarstw347.
W 1819 r. Samuel Bogumił Linde zabrał z klasztoru koprzywnickiego 2572
książki: 2469 drukowanych oraz 103 rękopisy348. Według Marii Hornowskiej Łukasz Gołębiowski – który zajmował się rękopisami średniowiecznymi na początku
lat trzydziestych XIX w. – miał zanotować w rękopisie katalogu Lefebvre’a, że
z wymienionych rękopisów Cesarska Biblioteka Publiczna nie otrzymała czterech,
opatrując to uwagą: zapewne przez amatorów zabrane. Odejmując te cztery kodeksy, Gołębiowski podał, że w Cesarskiej Bibliotece Publicznej było 118 rękopisów
pochodzenia koprzywnickiego349. Nie wiadomo, skąd wynikała ta różnica w obliczeniu wielkości zbioru kodeksów koprzywnickich – możliwe, że w zamieszaniu
związanym z przewożeniem książek źle policzono rękopisy lub książki te trafiły
do księgozbioru Cesarskiej Biblioteki Publicznej nieco później innym sposobem.
Innym rozwiązaniem może być różny sposób liczenia woluminów i jednostek – być
może Gołębiowski policzył woluminy w 99 jednostkach.
Z tej grupy rękopisów Maria Hornowska wymieniła 86 kodeksów łacińskich,
łącznie z dwoma woluminami wspomnianych katalogów nowożytnych. Po przeprowadzeniu dodatkowej kwerendy powiększyłem zbiór łacińskich rękopisów
średniowiecznych w przedwojennym zbiorze BN do 95 jednostek, w tym jeden
o proweniencji prawdopodobnej. Stanowi to zatem niemal 90% całego zbioru rękopisów zabranego z Koprzywnicy, co świadczy nie tylko o staranności przechowywania najstarszych kodeksów wspólnoty, ale także o kryteriach, jakimi się kierował
Linde, wybierając najrzadsze egzemplarze z biblioteki klasztornej. Jest to również
świadectwo troski o kompletność przewożonego zbioru i bezpieczeństwo, także
w okresie późniejszym – przy przekazaniu do zbiorów biblioteki warszawskiej, ale
również do Petersburga i rewindykacji.
Chronologicznie dominowały oczywiście rękopisy powstałe w XV w. (86 kodeksów – ponad 90%). Pozostałe pochodziły z XIV i z przełomu XIV i XV w.

346 Zob. J. G
, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze, Warszawa 1873, s. 183–185;
E. S
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 201.
347

Zob. J. G

348

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża, s. 184–185.

349

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.1.2, s. 500–501.
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(9 kodeksów). Najstarsze rękopisy powstały w drugiej połowie XIV w. (Lat.Q.v.I.121,
Lat.O.v.I.67, Lat.F.ch.I.39) i z wyjątkiem ostatniego były to kodeksy pergaminowe,
zawierające cysterskie teksty liturgiczne (brewiarz) oraz normatywne (statuta et
officium). Na tej podstawie stwierdzić można nasilenie prac pisarskich w trzeciej
ćwierci XV w., co wiąże się z działalnością grupy zakonników. Będzie to jeszcze
w dalszej części pracy przedmiotem rozważań.
W sumie odnotowałem siedem rękopisów pergaminowych, w tym cztery liturgiczne, jeden normatywny oraz dwa kodeksy z tekstami Duranda (Speculum iudiciale oraz Repertorium iuris); trzy kodeksy mieszane pergaminowo-papierowe oraz
83 kodeksy papierowe.
W kilku rękopisach koprzywnickich z pierwszej połowy XV w. dysponujemy informacjami o kopistach, niestety bez bliższego określenia, zatem nie wiadomo, czy
rękopisy te powstały w skryptorium klasztornym. W 1418 r. kazania niedzielne Jakuba de Voragine przepisał kapelan Andrzej (Andreas Capellanus) (Lat.F.ch.I.149).
Z kolei w 1423 r. Jakub z Łęczycy przepisał kodeks (Lat.F.ch.I.169), w którym
znajdowały się teksty ascetyczne i pastoralne, m.in. Poenitentiale Thomasa de
Chobham, antyheretycka summa oparta na tekście Benedykta z Marsylii, utwory
Ps.-Augustyna, rozważania o Męce Pańskiej Jordana z Kwedlinburga oraz kazanie
Mateusza z Krakowa wygłoszone w czasie synodu praskiego (De reprehensione
clericorum) oraz tego autora De modo confitendi et de puritate conscientiae.
Nasilenie prac w skryptorium klasztornym można zaobserwować w połowie
XV w. Z jednej strony, w pochodzących z tego czasu kolofonach podkreślany jest
znaczący wpływ opatów, zwłaszcza obu o imieniu Mikołaj (Grot, z Trzebnicy).
Interesujący jest dobór tekstów, których przepisywanie – jak wynika z kolofonów
w rękopisach – zlecali ci opaci. Były to teksty mistyczne i ascetyczne, odnoszące się
do życia duchowego mnichów, np. Horologium sapientiae Henryka Suzo, Diaeta
salutis Wilhelma de Lanicea czy dzieła Jakuba z Paradyża, ponadto teksty związane z cystersami, jak Exordium magnum Konrada z Eberbachu, wreszcie żywoty
świętych śląskich, w tym wypadku żywot św. Jadwigi Śląskiej350. Być może było
to związane z planami przeprowadzenia reformy klasztornej. Niezależnie od tego
trzeba podkreślić, że obaj opaci stworzyli prężne środowisko pisarskie, w którym
wyróżnili się zwłaszcza trzej mnisi koprzywniccy351.
Z Mikołajem Grotem ściśle współpracował pierwszy z wielkiej trójki kopistów
koprzywnickich – Mikołaj Surman (Furman). Nie wiadomo nic o tym zakonniku,
prawdopodobnie nie odbył studiów uniwersyteckich. Był kopistą co najmniej sześciu kodeksów. W bliżej nieokreślonym czasie Mikołaj przepisał teksty niezbędne do
funkcjonowania wspólnoty cysterskiej, które zatytułował Compendium ordinis cister350

Zob. Lat.F.ch.I.234, Lat.F.ch.I.235, Lat.F.ch.I.224.

351 Oprócz trzech kopistów, o których więcej szczegółów podano w tekście, odnotować należy brata Stanisława, organistę, który w 1459 r. przepisał kodeks Lat.Q.ch.I.92, oraz Mikołaja Masę (Mesę), który w 1462 r.
przepisał pod nadzorem brata Materna list Bernarda z Clairvaux (Lat.Q.ch.I.97, k. 156r–191r).
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ciensis de divino officio. Jak sam stwierdził, zebrał w nim informacje ze zwyczajnika
oraz postanowień kapituły generalnej (Lat.F.ch.I.162). Być może również on przepisał Exordium magnum Cisterciense Konrada z Eberbachu (Lat.F.ch.I.224). Kopiował
także teksty hagiograficzne, jak np. kolekcję żywotów świętych, częściowo opartą na
Złotej legendzie Jakuba de Voragine, do której dołączył żywot Pięciu Braci Męczenników (Lat.F.ch.I.191) oraz żywot św. Jadwigi Śląskiej (Lat.F.ch.I.224). W 1447 r. przepisał dzieło Ludolfa Kartuza (z Saksonii) De vita Christi – czyli Meditationes de vita
Christi w trzech tomach, choć prawdopodobnie było ich więcej (Lat.F.ch.I.230, t. 1–3).
Był również kopistą kodeksu sporządzonego w 1449 r. na polecenie opata Mikołaja
Grota, zawierającego Horologium sapientiae Henryka Suzo, Stella clericorum, dzieła
Jakuba z Paradyża i utwór Burcharda de Monte Sion o Ziemi Świętej (Lat.F.ch.I.234).
Prawdopodobnie w tym samym roku Mikołaj przepisał Compendium theologicae veritatis Hugona de Argentina (Lat.F.ch.I.246) oraz ukończył kodeks m.in. z Diaeta
salutis Wilhelma de Lanicea (Lat.F.ch.I.235). Ostatni z rękopisów, zawierający Liber
pastoralis curae Grzegorza Wielkiego oraz cztery kazania de sacramento altaris, został przepisany przez Mikołaja Surmana w 1471 r. (Lat.F.ch.I.325).
O działalności drugiego z kopistów tego okresu – pochodzącego z Krakowa Materna – pisałem szczegółowo w innym miejscu352. Ogólnie stwierdzić wypada, że
przepisał on co najmniej siedem kodeksów, zawierających teksty z zakresu teologii oraz sztuk wyzwolonych. Na uwagę zasługuje odbycie przez Materna studiów
uniwersyteckich w latach pięćdziesiątych XV w., zakończonych uzyskaniem bakalaureatu oraz magisterium sztuk. Po odbyciu podróży do Rzymu – interesującej
również ze względu na poszukiwania naukowe Materna – zakonnik ten podjął studia teologiczne, których zapewne nie ukończył.
Matern przepisywał teksty, czasami zaopatrując je w kolofony. Były to krótkie
utwory wierszowane, wskazujące na trud pisarza i oczekiwanie na nagrodę w niebiosach353. Nie wiadomo, czy była to przyjęta przez kopistę konwencja pisarska,
ale sądzę, że oprócz popisu erudycji były to świadectwa traktowania przez Materna
pracy kopisty jako dzieła pobożnego. Ostatnie informacje o tym cystersie pochodziły z ok. 1464 r., być może zmarł w wieku ok. 50 lat.
Innym wybitnym kopistą z klasztoru koprzywnickiego był Grzegorz Czepser
de Kyrchdorf, któremu można przepisać skopiowanie co najmniej ośmiu kodeksów354. Być może wywodził się on ze Spiszu (Spišské Podhradie?), choć rodzina
352

Zob. J. K

, Matern – cysters koprzywnicki, s. 249–257.

353 Wrocław, Biblioteka Ossolineum 45/II, k. 146v: Milenus domini quadringentesimus annus L primus fuit
et tunc hunc Britonem finit in Coprziwnicza monachus quidam Cracovita, Mathernus dictus, pro quo deus sit
benedictus. Hoc opus exegit, festa sepissime fregit, Set cum prole pia indulge virgo Maria, quiquid deliquit
corde, futu opereque gracia isque tua, mater Iesu Christi Maria, in pace quieat, terra vivencium vivat. Amen.
Lat.F.ch.I.246, k. 234: Qui me scribebat nomen Mathernus habebat. Cui Christus vitam in coelio praestat
aeternam. Hoc opus exegi festa sepissima [recte: sepissime] fregi, sed cum prole pia, mea spes es Virgo Maria.
354 Były to w porządku chronologicznym: Lat.O.ch.I.23 (1452–53); Lat.F.ch.I.255 (ok. 1455); Lat.F.ch.I.262
(1459); Lat.F.ch.III.19 (1462); Lat.F.ch.I.287 (1464); Lat.F.ch.I.313 (1468); Lat.F.ch.I.317 (1469); Lat.F.ch.I.366?
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Czipserów odnotowana jest także w Krakowie i Nowym Sączu355. Według noty
w jednym z kodeksów miał być magistrem teologii, pełniącym po studiach funkcję archidiakona lwowskiego, a do klasztoru koprzywnickiego wstąpił jako dorosły człowiek (Lat.F.ch.I.262, k. 254). Jest to jednak mało prawdopodobne, jedyną
osobą, która pełniła w owym okresie funkcję archidiakona lwowskiego, był Grzegorz Cieniawa z Mysłowic (de Zawada)356. Z dużym prawdopodobieństwem w tej
nocie, napisanej zresztą późniejszą niż kodeks ręką, nastąpiła kontaminacja dwóch
osób: mnicha koprzywnickiego Grzegorza Czepsera oraz profesora krakowskiego Grzegorza Cieniawy z Mysłowic. Argumentem przeciwnym innej interpretacji
jest aktywne uczestniczenie Grzegorza Cieniawy w życiu uniwersyteckim, jeszcze
w 1460 r. sprawował on urząd wicerektora Uniwersytetu Krakowskiego. Cieniawa
konsekwentnie podpisywał się z Mysłowic, np. w rękopisie BJ 1357, zawierającym kolekcję tekstów Grzegorza (Sermones de tempore, de sanctis oraz Passio),
przepisanych przez Piotra z Kurowa w 1457 r., w różnych miejscach tekstów występowała nota autorska: Ego Gregorius de Mislowice (alias de Zawada), decretorum doctor357. Co więcej, w żadnym innym kodeksie koprzywnickim przepisanym
przez mnicha koprzywnickiego Grzegorza nie ma odwołania do wykształcenia uniwersyteckiego. Skądinąd Grzegorz Cieniawa z Mysłowic, po opuszczeniu archidiakonatu lwowskiego w 1444 r., jak wspomniałem, aktywny na Uniwersytecie Krakowskim do 1460 r., prawdopodobnie związany był z klasztorem koprzywnickim,
gdyż w księgozbiorze klasztoru znajdowały się rękopisy zarówno przepisane jego
ręką, jak i należące do niego358. Kodeksy te znalazły się w bibliotece klasztornej,
być może, na mocy legatu testamentowego.
Grzegorz Czepser z Kirchdorf rozpoczął zapewne swoją karierę duchowną około
połowy XV w., gdyż już w latach 1452–1453 określał się w kolofonie jako profes, lewita i sacerdos, zatem posiadający święcenia kapłańskie (Lat.O.ch.I.23),
z czasem objął funkcję kantora (wspomniany w 1464 r.) i przeora w 1468 i 1486 r.
(Lat.F.ch.I.287, Lat.F.ch.I.313, Lat.F.ch.I.366). Podobnie jak dwaj wymienieni wyżej współbracia-kopiści, także Grzegorz kopiował różne teksty teologiczne, np.
dzieła Jakuba z Paradyża (Lat.Q.ch.I.172, Lat.F.ch.I.262) czy Jana Merkelina
(Lat.F.ch.I.255). Prawdopodobnie w trakcie pełnienia funkcji kantora, odpowiedzialnego za księgi liturgiczne, przepisywał brewiarze cysterskie (Lat.O.ch.I.23).
(1486); Lat.Q.ch.I.172 (XV w.).
355 Zob. J. K
2005, s. 107.

, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, Warszawa

356 Zob. J. N. F
, Polonia apud Italos scholastica saeculum XV (Munera Saecularia Universitatis
Cracoviensis, 5), fasc. 1, Cracoviae 1900, s. 84–86; B. W
, Grzegorz Cieniawa z Mysłowic, [w:]
Polski słownik biograficzny, t. 9, Wrocław i in. 1960, s. 84–85; S. W
, Średniowieczna łacińskojęzyczna
biblistyka, s. 85–86.
357

Zob. opis rękopisu: M. K

358

Zob. niżej, s. 312.

, M. Z

w: Catalogus BJ, t. 9, Cracoviae 2008, s. 62–99.
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Charakterystyczny dla Grzegorza był kolofon, w którym kopista stwierdzał, że
tekst został doprowadzony do końca przez Grzegorza mnicha z Koprzywnicy (consumatus per Gregorium cenobitam...), a następnie przytaczał wierszyk używany
również przez Materna: Hoc opus exegit festa saepissime fregit. W jednym z kodeksów dodał następnie notę: Est pretium mihi krank cum nil sequitur nisi habdank
(Lat.F.ch.I.255, k. 95v).
Podobnie jak Matern, również Grzegorz zamieszczał noty dotyczące klasztoru.
Po przepisaniu czterech ksiąg Dialogów Grzegorza Wielkiego w 1464 r. kopista
zanotował, że stało się to w czasie, gdy ukończone zostały liczne prace budowlane
podjęte przez opata Mikołaja z Trzebnicy, m.in. refektarz pokryty dachem, mury
(Lat.F.ch.I.287)359. Podobnie po ukończeniu przepisywania tekstu Ps.-Hegesippa
De bello Iudaico odnotował, że stało się to w piętnastym roku rządów opata Mikołaja w 1468 r. (Lat.F.ch.I.313)360.
Od ok. 1468 r. Grzegorz Czepser sprawował urząd przeora klasztoru koprzywnickiego. Nie zaprzestał jednak kopiowania ksiąg; w czasie pełnienia tej funkcji
przepisał Historię kościelną Euzebiusza z Cezarei (Lat.F.ch.I.317), wspomniane wyżej dzieło Ps.-Hegesippa oraz po raz drugi – Dialogi Grzegorza Wielkiego
(Lat.F.ch.I.366). Ostatni z wymienionych rękopisów był prawdopodobnie również
ostatnim przepisanym przez Grzegorza Czepsera.
Oprócz produkcji własnej skryptorium inną metodą pozyskiwania książek do
księgozbioru klasztornego były dary. Przypuszczalnie niektóre kodeksy trafiły
do księgozbioru klasztornego z innych klasztorów cysterskich, przede wszystkim
z Mogiły. U przyczyn silnych związków łączących oba klasztory leży nie tylko
współpraca wewnątrzzakonna, ale również wspólne pochodzenie mnichów, rekrutujących się przecież głównie z małopolskiej warstwy mieszczańskiej pochodzenia
niemieckiego. Na związki między klasztorami wskazuje kodeks zawierający dwa
teksty: Nowy Testament z dodanymi Księgami Machabejskimi oraz Speculum humanae salvationis (Lat.F.ch.I.64). Na k. 1 wpisano notę o oddaniu książki w użytkowanie mnichom koprzywnickim (ad usum fratrum Ordinis Coprzywicensis) oraz
drugą, prawdopodobnie własnościową, choć z błędem, świadczącą o tym, że książkę tę posiadał kantor klasztoru mogilskiego (cantori Clare Tumbe). Z biblioteką
klasztoru koprzywnickiego wiązać można również interesujący rękopis teologiczny
przepisany w latach 1462–1464, przynajmniej częściowo, w Mogile, na co wskazywał kolofon na k. 82r: scriptum in Mogila a. 1464 in Iunio (Lat.Q.ch.I.103). Kolejny tekst w tym rękopisie został ukończony ręką wspomnianego wyżej Materna.
Możliwe zatem, że kodeks został przepisany w Mogile i trafił następnie w postaci
luźnych składek do Koprzywnicy, gdzie został oprawiony. Druga możliwość to po359 Prawdopodobnie tenże Grzegorz, po ukończeniu przepisywania dzieła De regimine principum Idziego
Rzymianina, odnotował także ukończenie krużganku (ambitus) przez opata Mikołaja w 1462 r. – Lat.F.ch.III.19.
360

Podobna nota znalazła się również w kodeksie Lat.F.ch.I.317, przepisanym rok później.
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dróż kopisty koprzywnickiego do odległej o blisko 140 km Mogiły, gdzie przepisał
potrzebne wspólnocie teksty.
Kolejną grupę rękopisów stanowią dary od osób duchownych i świeckich. Skład
społeczny darczyńców był zróżnicowany, począwszy od profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, poprzez różnego stopnia duchowieństwo diecezjalne, wreszcie
rodziny szlacheckie, z tym że w ostatnim wypadku nie ma pewności, czy ofiarodawcami nie byli duchowni pochodzący z tych rodzin. Na uwagę zasługują związki
klasztoru koprzywnickiego z małopolskim środowiskiem mieszczańskim, zwłaszcza intelektualistami wywodzącymi się z tej grupy, np. Jakub Zeglar z Bochni czy
rodzina Odolfów z Sandomierza poprzez dary książkowe podtrzymywali więzi
z cystersami koprzywnickimi.
W księgozbiorze klasztornym znajdowały się rękopisy należące do wspomnianego profesora krakowskiego Grzegorza Cieniawy z Mysłowic. Były to
dwa kodeksy prawnicze, związane z okresem studiów bolońskich Grzegorza, zawierające lekturę Dominika de Sancto Geminiano do szóstej księgi Dekretałów
(Lat.F.ch.II.204, Lat.F.ch.II.211). W jednym z nich (Lat.F.ch.II.204) Grzegorz zapisał notatkę o ukończeniu przepisywania 19 sierpnia 1437 r. „wielkim kosztem
z powodu ubóstwa” (gravissimis expensis quia pauper fuit). Prawdopodobnie do
Grzegorza należał także inny kodeks, który znalazł się w klasztorze koprzywnickim, zawierający wykład Dekretałów autorstwa Henryka de Segusio (Hostiensis),
przepisany przez Gregorii de Myslewicze (Lat.F.ch.II.170). Niestety, nie wiadomo,
czy w księgozbiorze Grzegorza znajdował się rękopis zawierający kazania niedzielne jego autorstwa (Lat.F.ch.I.252). Rzadko występująca w kodeksach koprzywnickich nota proweniencyjna na k. 1: Sum conventus Koprivnicenz opatrzona została
datą 1454, a więc ok. 10 lat po powstaniu tego zbioru kazań. Nie jest znana droga,
jaką dostały się kodeksy prawnicze do klasztoru, być może stało się to na mocy
legatu testamentowego. Cztery kodeksy będące własnością Grzegorza znajdują się
w Bibliotece Jagiellońskiej361.
Z kręgiem uniwersyteckim związane były jeszcze co najmniej trzy kodeksy,
w tym dwa kodeksy medyczne należące do Jakuba Zeglara z Bochni362. W rozbudowanych kolofonach i na wolnych miejscach w rękopisach właściciel miał zwyczaj
notowania szczegółowych informacji o sobie. Pierwszy z kodeksów został przepi361

Zob. J. Z

, Biblioteka Jagiellońska, s. 123.

362 Pierwszy o Jakubie Zeglarze z Bochni wspomniał Joachim Lelewel, który przywołał tekst In practica
Almansoris, autograf Jakuba z 1438 r., znajdujący się w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim (J. L
, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 92). Po nim powtarzali tę informację Michał Wiszniewski (M. W
, Historya literatury polskiej, t. 4, Kraków 1842, s. 191). Podobnie J. Majer, który
ponadto odnalazł wpis Jakuba na Wydział Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego i stwierdził, że
prawdopodobnie była to inna osoba (J. M
, Obraz postępu nauki lekarskiej, „Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim”, 3, 1840, s. 435). Dopiero sprawozdanie Józefa Korzeniowskiego
i recenzja Aleksandra Brücknera przyniosły informacje o dwóch rękopisach Jakuba Zeglara z Bochni, które
pochodziły z biblioteki koprzywnickiej.
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sany w latach 1438–1442 (Lat.F.ch.VI.34). Zeglar studiował podówczas w Padwie
i tam stworzył komentarz do dziewiątej księgi Almansora – najpopularniejszego
w średniowieczu fragmentu dzieła perskiego lekarza i filozofa Razesa (Abu Bakr
Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi) Kitab al-Mansuri, tłumaczonego na łacinę i znanego jako Liber medicinalis Almansoris lub Tractatus ad regem Almansorem363.
Sama praca zajęła mu kilka lat z powodu braku odpowiedniej literatury. W 1443 r.
Zeglar otrzymał doktorat na Uniwersytecie Padewskim364. Z okresu studiów w Padwie pochodził również drugi z rękopisów także zawierający teksty medyczne,
m.in. autorstwa Jana, lekarza z przełomu XII i XIII w., który określany był jako syn
Mesue – arabskiego lekarza, żyjącego 300 lat wcześniej, w IX w. (Lat.F.ch.VI.40).
Na ostatniej karcie Lat.F.ch.VI.34 Jakub Zeglar odnotował swoje przybycie do
Krakowa w 1445 r. oraz immatrykulację na Uniwersytecie Krakowskim w styczniu 1451 r., w czasie rektoratu Andrzeja z Sadowia. W metryce widnieje nota, że
w 1450 r., zatem rok wcześniej, w semestrze zimowym wpisał się na Wydział Sztuk
Uniwersytetu Krakowskiego Jakub syn Mikołaja Zeglar z Bochni365. Jan Fijałek
zasugerował, że Jakub wrócił z Italii bez żadnego stopnia naukowego366. Możliwe
jednak, że Jakub wpisał się tylko po to, aby przedstawić odpowiednie dokumenty
poświadczające uzyskany w Padwie stopień. Nie zachowały się inne rękopisy należące do Jakuba, nic nie świadczy również o tym, aby stworzony w Padwie komentarz do dziewiątej księgi Almansora był na ziemiach polskich kopiowany.
Trzecim kodeksem związanym prawdopodobnie z kręgiem uniwersyteckim
był rękopis z 1459 r., zawierający Rerum familiarum Francesca Petrarki oraz
listy Eneasza Sylwiusza Piccolominiego (Lat.F.ch.XV.5). Kopistą obu tekstów
był Stanisław Rusek z Bodzewa, który podpisał się w kolofonie jako syn cieśli,
Polak i sługa magistra Tomasza ze Strzelc (filius carpentarii Polonita reverendi magistri Thomae de Strzelcze minimus exornator famulus ac subiectus). Na
podstawie tego kolofonu Władysław Podlacha podejrzewał, że Stanisław mógł
być świeckim pisarzem i iluminatorem – katedralisem367. Możliwe także, że
sformułowania „syn cieśli” nie należy brać dosłownie. Stanisław, pochodzący
z położonej nieopodal Gostynina wsi szlacheckiej Bodzewo, mógł uczyć się malarstwa w szkole malarzy krakowskich prowadzonej od ok. 1440 r. do ok. 1460 r.

363 Zob. P. P
s. 239–241.

, A History of Medicine, vol. 4: Byzantine and Islamic medicine, Omaha 2001,

364 Zob. A. C
R
, I dottorati di Giacomo Zeglar, polacco (1443) e di Noè Acerbi, bergamasco
(1450), „Quaderni per la storia dell’Universita di Padova”, 9–10, 1976–1977, s. 247–250.
365

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 234.

366

Zob. J. N. F

, Polonia apud Italos, s. 87, nr 22.

367 Zob. W. P
, Minjatury modlitewnika króla Władysława, [w:] Modlitewnik Władysława Warneńczyka w zbiorach bibljoteki bodlejańskiej, oprac. L. B
, R. G
, W. P
, Kraków
1928, s. 131.
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przez Wojciecha Karpentariusza (Cieślę)368. Wspomniany w kolofonie duchowny Tomasz ze Strzelec (Strzelcze) to być może syn Macieja, student Wydziału
Sztuk, który rozpoczął studia w 1451 r., uzyskując stopień bakałarza w 1454 r.,
zaś mistrza sztuk w 1457 r.369 Prawdopodobnie miejscowość, z której pochodził, to Strzelce Wielkie, położone 5 km na wschód od Gostynina. Nie wiadomo,
gdzie rękopis został przepisany, dobór tekstów świadczyć może o kręgu Uniwersytetu Krakowskiego370.
Kilka kodeksów klasztoru koprzywnickiego pochodziło z darów członków znanej rodziny sandomierskiej Odolfów (Odelfów, Adolphi). W rękopisach wymienieni zostali trzej Odolfowie: Jan, Mikołaj i ponownie Jan. Najstarszy Jan Odolf
był archidiakonem lubelskim w 1437 r. oraz kanonikiem przemyskim w latach
1430–1443371 i w 1456 r. miał ofiarować kodeks klasztorowi koprzywnickiemu372.
Rzeczywiście, na ostatniej karcie rękopisu (Lat.F.ch.I.371) znajdowała się nota o legacie dokonanym w tym roku, ale przez magistra Jana Odolfa, prokuratora konsystorza sandomierskiego. Brak potwierdzenia, że Jan, kanonik przemyski, pełnił
tę funkcję. Prawdopodobnie zatem daru dokonał inny Jan (o którym niżej), data
legatu, być może, została błędnie odczytana – można podejrzewać, że datę 1486
rozszyfrowano błędnie jako 1456.
Inny reprezentant rodziny Odolfów, Mikołaj, był w latach 1432–1446 notariuszem publicznym i prokuratorem konsystorza sandomierskiego, określanym w źródłach jako laicus litteratus373. Do niego należały kodeksy z tekstami prawniczymi,
m.in. powstały na przełomie XIV i XV w. zbiór tekstów z zakresu prawa kanonicznego, pochodzący być może z kręgu Uniwersytetu Praskiego (Lat.F.ch.I.4).
Dwa kolejne rękopisy, które znalazły się w Koprzywnicy, powstały już w czasie
działalności Mikołaja jako prokuratora konsystorza; jeden z kodeksów (Lat.F.ch.
II.199) został przepisany w 1447 r. przez Jana z Płocka dla ubogiego (pro paupere) Mikołaja. Ten sam Jan syn Andrzeja z Płocka przepisał cztery lata później
368 O Karpentariuszach zob. B. P
, Krakowski ośrodek malarski Karpentariuszów w połowie
XV wieku, „Folia Historiae Artium”, 8, 1972, s. 151–159. Wojciech Karpentariusz został stracony w ramach
represji po zabójstwie Andrzeja Tęczyńskiego w 1462 r.
369

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 236; Księga promocji, s. 43, 45.

370 O średniowiecznych rękopisach z tekstami Petrarki, głównie z księgozbiorów profesorów krakowskich,
zob. K. D
, Modlitewnik królewicza Aleksandra z r. 1491, „Przegląd Biblioteczny”, 1, 1927,
s. 100–102.
371 Zob. J. W
, Kolekcje historyczne, s. 74. W rękopisie BJ 535 znajduje się dokument pergaminowy zawierający wyrok sędziego i komisarza soboru bazylejskiego Wilhelma Heesa dotyczący kanonii
w kościele przemyskim, którą Jan Odolf (Ioannes Adolphi) otrzymał w drodze zamiany za archidiakonat
lubelski – zob. opis rękopisu: M. Z
w: Catalogus BJ, t. 3, Wratislaviae 1985, s. 284–285.
372

Zob. J. W

, Kolekcje historyczne, s. 74.

373 Zob. Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. K
, I. S
-K
, cz. 5, Wrocław i in.
1970, nr 1395, s. 338–340; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 2, nr 331, s. 210–211, nr 494,
s. 497–501. Zob. też F. K
, Z dziejów szkolnictwa sandomierskiego w XV wieku, [w:] S. K. K
(red.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 6, Warszawa 1994, s. 203.
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– w 1451 r. – inny kodeks prawniczy, również na zlecenie „ubogiego” Mikołaja
(Lat.Q.ch.II.436). Co interesujące, w innym rękopisie koprzywnickim, tym razem
z 1455 r., wystąpił kopista Jan Andrzejowy (Ioannes Andreae), określający siebie
jako profes (Lat.F.ch.I.255); trudno orzec, czy była to ta sama osoba, która przepisywała teksty w kręgu sandomierskim (Jan syn Andrzeja z Płocka), a następnie
wstąpiła do klasztoru.
Trzeci z Odolfów – Jan mógł być tożsamy z Janem, synem Pawła z Sandomierza, który wpisał się na Wydział Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego
w semestrze letnim 1450 r., bakałarzem został w 1454, a mistrzem artium w 1457 r.374
Wiadomo, że na początku lat siedemdziesiątych XV w. prowadził on szkołę kolegiacką NMP w Sandomierzu; w 1471 r. wykładał tam kronikę Wincentego Kadłubka375. W późniejszym okresie pełnił, podobnie jak Mikołaj, funkcję prokuratora. W jednym z rękopisów znajdowała się nota, prawdopodobnie sporządzona
w Koprzywnicy, o śmierci Jana w dniu 19 marca 1486 r., z określeniem procurator
causarum monasterii Coprivnicensis oraz z adnotacją, że ofiarował on temu klasztorowi wiele ksiąg (Lat.F.ch.II.218). Podobna nota widniała również w kolejnym
rękopisie (Lat.Q.ch.II.436). Nota o śmierci Jana, lecz zupełnie inaczej sformułowana, z podaną datą dzienną: środa po święcie św. Benedykta (22 marca) 1486 r., znajdowała się jeszcze w trzecim kodeksie, znacznie wcześniejszym od pozostałych,
bo powstałym w 1395 r. (Lat.F.ch.I.42). Można zatem założyć, że Jan ofiarował
klasztorowi cystersów swój księgozbiór, w którym znajdowały się również książki
innych członków rodziny (Jana, Mikołaja)376.
Z sandomierskim kręgiem kościelnym związany był inny rękopis, należący do
kanonika i oficjała sandomierskiego Grzegorza, plebana kościoła św. Pawła za
murami Sandomierza (Lat.F.v.II.16). Kodeks ten, zawierający przede wszystkim
Speculum iudiciale Wilhelma Durandiego, został przepisany przez Andrzeja z Tarnowa (lub Żarnowa) w 1430 r. Warto przypomnieć, że inne rękopisy z księgozbioru
Grzegorza znajdowały się w księgozbiorze benedyktynów świętokrzyskich.
Być może, choć nie ma na to żadnych dowodów, podobnie jak inni duchowni
(np. Wojciech z Tarnowa, wspomniany w charakterystyce księgozbioru świętokrzyskiego) ofiarowywał on książki klasztorom i kościołom, z którymi utrzymywał kontakty.
Interesujący kodeks teologiczny, zawierający również zbiór dokumentów soboru w Konstancji i formularz, przepisany w części przez Pawła syna Andrzeja de

374

Zob. M. Z

, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 44.

375 W rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Krakowie (sygn. 221 (229)), zawierającej przekaz kroniki Kadłubka znajduje się kolofon: Expliciunt cronice de gestis illustrium principum ac regum Polonie, reportate per
Reverendum Johannem Odelph, protunc rectorem scole collegiate ad beatam virginem Sand. per me N. de
Bu. ipso die translacionis s. Stanislai anno domini 1471 etc. – zob. I. P
, Katalog rękopisów, s. 158.
376

Zob. np. Lat.Q.ch.II.436.
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Gyczky, należał do scholastyka krakowskiego Pawła377. W grupie kodeksów koprzywnickich znajdował się także rękopis sporządzony na polecenie kaznodziejów
lubelskich, np. w 1408 r. niejaki Mikołaj przepisał kodeks teologiczno-ascetyczny
na zlecenie Pawła378.
Rękopisy ofiarowywane bywały również przez przedstawicieli rodów szlacheckich. Nie wiadomo jednak, czy darczyńcy ci byli duchownymi, czy świeckimi.
W księgozbiorze koprzywnickim znajdowała się kopia Starego Testamentu sporządzona w 1466 r. przez Bartłomieja z Grodziska, wikarego w kościele parafialnym
w Brodnicy k. Śremu u plebana Bartłomieja Krzyżanowskiego (Lat.F.ch.I.299).
Być może, wspomniany Bartłomiej Krzyżanowski to syn Marcina z Krzyżanowa,
student Uniwersytetu Krakowskiego od 1443 r., który następnie był kanonikiem
płockim w latach 1480–1487379. Kodeks pochodził zatem z Wielkopolski. Później
znalazł się on w posiadaniu rodziny Sieneńskich z Sienna, na co wskazywał ekslibris heraldyczny z przedstawieniem herbu Dębno i podpisem (Insignia de Sienno
Sienienscionum). W jaki sposób kodeks trafił do księgozbioru klasztornego – czy
jako dar osoby duchownej lub świeckiej z tego rodu, i kiedy to się stało (raczej
w czasach nowożytnych) – pozostaje zagadką.
Z innym rodem szlacheckim związany był rękopis z drugiej połowy XV w.
(Lat.F.ch.XVII.49). Zawierał on kolekcję tekstów związanych z soborem bazylejskim, ponadto Hieronymianus Jana Andrzejowego oraz słownik teologiczny autorstwa dominikanina Armanda de Bellovisu. W połowie kodeksu, na pierwszej
karcie z początkiem tekstu Jana Andrzejowego znalazło się przedstawienie herbu
Odrowąż. Można zatem przypuszczać, że pierwotnie kodeks składał się z dwóch
odrębnych części oprawionych razem, a przedstawienie heraldyczne mogło pełnić
funkcję protoekslibrisu. Określenie jednak właściciela, wobec braku innych przesłanek, jest praktycznie niemożliwe.
Związki z klasztorem koprzywnickim utrzymywał także kustosz opatowski i pleban w Miechocinie Wojciech z Tarnowa, który ofiarował klasztorowi koprzywnickiemu kodeks zawierający kolekcję tekstów, m.in. Opus imperfectum Ps.-Jana
Chryzostoma, kazania De sapientia Dei Stanisława ze Skarbimierza, Flores temporum Hermana minoryty, Zbierankę skróconą o królach polskich określoną w kodeksie jako Collecta abbreviata ex Cronica Polonorum – co Bielowski uznał za
377 Zob. Lat.F.ch.XVII.44, kodeks zachowany – BN 3011 III. Na k. 239r znajduje się nota: Ex parte domini
Pauli Andreae de Gyczky domino Petro licenciato tum domino scolastico Cracoviensi.
378

Zob. Lat.F.ch.I.105.

379 Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 200. W księgach oficjalatu poznańskiego zapisano
pod 1474 r. spór plebana brodnickiego Bartłomieja z opatem i klasztorem benedyktynów w Lubiniu – zob.
Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. U
, t. 2: Acta iudiciorum
ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Poznaniensis (1403–1530) (Monumenta Medii Aevi Historica,
16), Kraków 1902, nr 1378, s. 618; Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 1 (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 8, 1), Wrocław-Poznań
1982, s. 110.
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przekaz Rocznika świętokrzyskiego380, wreszcie Lamentatio Medee contra Jasonem
et Herculem (Lat.F.ch.I.326). Wcześnie zwrócono uwagę na zbieżność części historiograficznej kodeksu z kodeksem Sędziwoja z Czechła, ofiarowanym klasztorowi
augustianów w Kłodawie381. Niewątpliwie rękopis ten stanowił pewien etap w tradycji rękopiśmiennej Zbieranki skróconej.
Wzmianki o zakupach książek przez mnichów koprzywnickich były nieliczne. Odnalazłem informacje o dwóch zakupach dokonanych przez opata Mikołaja
z Trzebnicy382. W obu wypadkach kupił on książki w Krakowie między rokiem
1459 a 1463. Interesujący jest zwłaszcza drugi z kodeksów, zawierający homilie
Ojców i Doktorów Kościoła, przepisane w 1414 r. przez Mikołaja de Hustopecz
(Mikulaša z Hustopeče) (Lat.F.ch.I.132). Opat Mikołaj kupił ten kodeks w październiku 1463 r. na rynku krakowskim (in foro Cracoviensi). Na usilne prośby studiującego wówczas w Krakowie mnicha koprzywnickiego Materna (ad instantiam
fratris Matherni) opat zdecydował się nabyć za 2 floreny książkę z przeznaczeniem
do biblioteki klasztornej (pro libraria monasterii)383.
Księgozbiór klasztoru cysterskiego w Koprzywnicy, zdecydowanie mniejszy
niż księgozbiory benedyktyńskie, stanowi interesujący przykład kolekcji tworzonej pod kierunkiem opatów przez grupę zakonników, z których przynajmniej część
miała ambicje naukowe (Matern). Cystersi koprzywniccy przepisywali książki we
własnym klasztorze czy w innych miejscach (uniwersytet, inne klasztory), ale także kupowali książki pod kątem własnych potrzeb. Podkreślić również należy silne
związki klasztoru koprzywnickiego z Krakowem – nie tylko personalne (mnisi wywodzili się często z mieszczaństwa krakowskiego), lecz także intelektualne (studia
cystersów koprzywnickich, kontakty z uczonymi krakowskimi).

4.1.2.2.2. Ląd
Kolejnym księgozbiorem cysterskim, który trafił do przedwojennych zbiorów
Biblioteki Narodowej, były znacznie mniejsze od koprzywnickich zbiory klasztoru
w wielkopolskim Lądzie nad Wartą.
380

Zob. Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878, s. 58–59.

381 Kraków, Biblioteka Czartoryskich 1310. O zależnościach między kodeksami zob. A. B
dróż do Petersburga; J. W
, Kolekcje historyczne, s. 130.

, Po-

382 Zob. Lat.F.ch.I.265, Lat.F.ch.I.132. Pierwszy z rękopisów, zawierający trzecią część Summy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, wraz z innym nieznanym kodeksem, zawierającym pierwszą jej część, opat Mikołaj kupił w 1459 r. za 10 florenów.
383 Lat.F.ch.I.132; na kartce pergaminowej przyklejonej do okładziny wierzchniej drobnym pismem czarnym: Anno ab incarnatione Domini MCCCCLXIII 3 die octobris liber iste emptus est in foro Cracoviensi
duobus florenis per reverendum patrem magistrum Nicolaum de Trebnicz abbatem Coprivniciensem ad instantiam fratris Matherni scholaris protunc theologie facultatis, pro libraria monasterii ejusdem, pro quo
deus omnipotens sibi merces sit sempiternae. Amen.
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Początki tego klasztoru, pierwotnie filii klasztoru łekneńskiego, są trudne do
określenia. Przyjmuje się, że opactwo powstało w drugiej połowie XII w. i było
związane z działalnością fundacyjną Mieszka Starego, choć nadal otwarta jest
dyskusja nad wcześniejszym datowaniem fundacji (1146 r.)384. Już w pierwszym
okresie funkcjonowanie klasztoru w Lądzie omal nie zakończyło się fiaskiem –
w 1191 r. cysterska kapituła generalna zdecydowała o likwidacji klasztoru i powrocie zakonników do Łekna. Tylko interwencja Mieszka Starego, który napisał
list do kapituły, uratowała klasztor385. Być może wówczas przybyli do Lądu mnisi
z macierzy Łekna – Altenbergu pod Kolonią. Stosunkowo szybko jednak klasztor
lądzki, dzięki zabezpieczeniu ekonomicznemu, uzyskał znaczącą pozycję wśród instytucji kościelnych Wielkopolski. Już w 1328 r. klasztor otrzymał Godziszewo na
Pomorzu Wschodnim, gdzie utworzono grangię, zaś od 1457 r. istniała tam parafia
zarządzana przez cystersów.
W 1451 r., z nieznanych powodów, doszło do spisku niektórych zakonników
przeciwko opatowi. Zadanie rozpoznania sytuacji i ukarania zbuntowanych braci
zostało powierzone przez kapitułę generalną opatowi klasztoru w Obrze386.
Sporną kwestią jest tożsamość etniczna mnichów, czyli tzw. kolońskość klasztorów wielkopolskich387. Andrzej Wyrwa, który gruntownie przebadał to zagadnienie,
stwierdził, że sam problem niemieckości czy „kolońskości” klasztorów wielkopolskich powstał dopiero w XV w. Odbiciem tego jest m.in. bałamutna informacja Jana
Długosza o preferowaniu mnichów z Kolonii przez fundatora klasztoru w Łeknie
Mieszka III, w podzięce za gościnę w czasie pielgrzymki do relikwii Trzech Króli
(pielgrzymka miała się odbyć w 1145, tymczasem same relikwie trafiły do Kolonii
w 1164 r.). Informacja ta była wykorzystywana przez cystersów wielkopolskich
w konflikcie z Polakami, dotyczącym przyjmowania nowicjuszy do klasztorów,
w początkach XVI w. Innym refleksem tego problemu etniczności był projekty
ustaw Jana Ostroroga na sejm piotrkowski w 1459 r., w którym wystąpił przeciw
praktykom przyjmowania przez niektóre klasztory wyłącznie osób pochodzenia
384 Zob. A. M. W
, Ląd, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej,
Poznań 1999, s. 189–201; I
, Procesy fundacyjne wielkopolskich klasztorów cysterskich linii altenberskiej.
Łekno, Ląd, Obra, Poznań 1995; T. J
, Dokumenty fundacyjne opactwa w Lądzie, „Roczniki Historyczne”, 66, 2000, s. 7–51; H. W
, Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Lądzie nad Wartą, „Nasza
Przeszłość”, 83, 1994, s. 151–168; J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 72.
385

Zob. Canivez, t. 1, s. 137, nr 17; s. 168, nr 54.

386 Zob. Canivez, t. 4, s. 650, nr 48: Committitur abbati de Obra, quod diligenter se informet de illis monachis, qui fuerint conspirationes contra suum abbatem in monasterio de Linda in Polonia, et quod ipsos puniat
tanquam conspiratores, alios autem rebelles castiget iuxta Ordinis praedicti statuta.
387 Zob. A. M. W
, «Klasztory kolońskie» z linii altenberskiej w Wielkopolsce, [w:] J. S
,
J. D
(red.), Nihil superfluum esse. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej (Publikacje Instytutu Historii UAM, 33), Poznań 2000, s. 521–543. Zob. również L. G
, Polonizacja klasztoru cystersów w Wągrowcu, [w:] J. S
(red.), Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy (UAM. Seria Historia, 165), Poznań 1992, s. 110–125.
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niemieckiego. Kwestia przyjmowania Polaków do klasztorów została rozwiązana
na mocy ustawy z 1538 r., ostatecznie zaś zamknięta w połowie XVI w., kiedy to
opatami trzech klasztorów „kolońskich” zostali Polacy, a mnisi niemieccy przenieśli się do Henrykowa.
Andrzej Wyrwa stwierdził, że w opactwach tych struktura narodowościowa była
częściowo mieszana, jednak z bardzo dużym udziałem procentowym zakonników
pochodzenia niemieckiego (z Nadrenii, Kolonii)388. Na podstawie kolońskich materiałów archiwalnych Klaus Militzer wyliczył dla lat 1360–1410 ok. 16 zakonników
lądzkich pochodzących z samej Kolonii389. Trudno powiedzieć, z czego wynikał ten
późnośredniowieczny „ekskluzywizm etniczny” wielkopolskich klasztorów cysterskich. Prawdopodobnie przyczyn było kilka, jak choćby wzajemnie podtrzymywane związki z Altenbergiem i Kolonią. Sam konflikt etniczny był prawdopodobnie
główną przyczyną ucieczki niemieckich mnichów lądzkich (i wągrowieckich) do
Henrykowa w połowie XVI w. Mnisi lądzcy, którzy zdominowali konwent henrykowski (o co było nietrudno, gdyż liczył on wówczas dwóch–trzech mnichów), zabrali ze sobą z Lądu archiwum klasztorne (przede wszystkim przywileje, dotyczące stanu majątkowego klasztoru), które następnie zostało przesłane do Kolonii390.
Możliwe, że zabrano wówczas także część biblioteki klasztornej.
Wiadomo, że w 1813 r. zbiory biblioteczne klasztoru lądzkiego zostały skatalogowane. Katalog został przewieziony do Warszawy – niestety uległ zniszczeniu
w czasie ostatniej wojny391. Kilka lat później, w 1819 r., Jerzy Samuel Linde pisał
o 5 tys. woluminach, z czego ponad 3,2 tys. wywiózł do Warszawy392. W wykazie
bibliotek kościelnych z ok. 1820 r. podano jednak inne liczby – z biblioteki lądzkiej
przywieziono 3015 książek drukowanych oraz 14 rękopisów, łącznie 3029 książek393. Pozostały w klasztorze księgozbiór, w 1821 r. liczący 452 woluminy, stopniowo był niszczony i rozkradany. W 1848 r. został opisany jako zawierający ze 30
szpargałów bez okładek i kilkanaście psałterzy394.
W wykazie umieściłem opisy 26 łacińskich rękopisów średniowiecznych zniszczonych w 1944 r.395 Dodać należy również dwa kodeksy zachowane i przecho388

A. M. W

, «Klasztory kolońskie», s. 539.

389 K. M
, Kölner Bürgersohne im Zisterzienserorden. Die soziale Zusammensetzung rheinischer
und polnischer Zisterzienserkonvente, „Historisches Jahrbuch”, 99, 1979, s. 168–169, 175.
390 Zob. M. P
, Die Cisterzienser-Abtei Lond im stadtkölnischen Archiv, „Mittheilungen aus dem
Stadtarchiv von Köln”, 2, 1883, s. 71–127.
391

Był to rękopis Różn.F.ch.XVIII.22.

392

Zob. M. Ł

393

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

394

E. S

, Materiały do dziejów, nr 49, s. 35.
, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 201.

395 Maria Hornowska przejrzała 28 rękopisów proweniencji lądzkiej, w liczbie tej znajdował się również katalog biblioteki z 1813 r. oraz rękopisy zachowane. Nie uwzględniła dwóch rękopisów: Lat.Q.v.I.27,
Lat.O.v.VI.1, natomiast odnotowała jako rękopis lądzki kodeks Lat.Q.ch.I.148 – niestety nie ma żadnych
przesłanek, które mogłyby poprzeć tę identyfikację.
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wywane obecnie w Bibliotece Narodowej396. Były to książki, które znalazły się
w zbiorach warszawskich w wyniku dwóch akcji podjętych w drugim dziesięcioleciu XIX w. W sumie zidentyfikowano jako pochodzące z Lądu 28 rękopisów, w tym
21 stanowiły rękopisy pergaminowe. Jest to oczywiście tylko część średniowiecznego zasobu rękopisów z Lądu; inne kodeksy znajdują się w bibliotekach wielkopolskich, niemieckich i austriackich.
W grupie tej ponad połowa kodeksów pochodziła z wczesnego okresu istnienia
klasztoru (XII–XIII w.). Wobec braku kolofonów nie sposób ustalić, które rękopisy
powstały w skryptorium klasztornym, które zaś zostały przywiezione lub skopiowane w klasztorze macierzystym (Łekno, Altenberg). Początki istnienia skryptorium
w Lądzie, prawdopodobnie również w Obrze, datować można na XIII w., okres
jego świetności przypada na XIV–XV w.397 W wypadku tych najstarszych kodeksów część stanowiły księgi liturgiczne, które mogły być zabrane z Łekna w okresie
fundacji (Pismo św., Psałterz)398. Ale w zbiorach klasztornych były, pochodzące
również z XII w., księgi, które nie służyły służbie Bożej, lecz zawierały teksty formacyjne: przede wszystkim teksty Grzegorza Wielkiego – homilie (Lat.Q.v.I.66),
Moralia in librum Iob (Lat.F.v.I.64), Dialogi (Lat.F.v.I.26), komentarz do Ezechiela
(Lat.F.v.I.25). Oprócz tekstów Grzegorza Wielkiego w księgozbiorze cysterskim
znalazły się, datowane na XII w., teksty homiletyczne innych autorów, jak Homiliae
in Dominicas Eirici (Lat.F.v.I.19) – być może były to homilie benedyktyna Heiryka
z Auxerre (841–876), nauczyciela Remigiusza z Auxerre399. W księgozbiorze nie zabrakło oczywiście tekstów św. Augustyna (Sermones ad fratres de heremo), Bernarda z Clairvaux (De cognitione Dei) oraz dołączonych do nich tekstów wiktorynów
Hugona i Ryszarda, w rękopisie datowanym przez badaczy na XII w. (Lat.Q.v.I.48)400
Warto odnotować również tajemnicze Ludegeri 70 Sermones, w niedatowanym rękopisie, można przypuszczać, że z XIII lub XIV w. (Lat.F.v.I.68). Autorstwo tych
kazań zostało w bliżej nieokreślonym czasie przypisane żyjącemu w latach ok.
742–809 św. Ludgerowi, biskupowi Münster (Minigardeford). Informacja ta świad396

Są to BN 3317 III (sygn. petersburska: Lat.F.ch.I.207), 3318 III (Lat.F.ch.I.208).

397 R. W
, Biblioteki klasztorne opactw cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej. Zarys problematyki i stan badań, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon
Cisterciense Poloniae, t. 1: Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej
Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, Poznań 1999, s. 161 (tamże starsza literatura).
398 Np. Kolektarz. Z późniejszych czasów pochodzą rękopisy lądzkie: Poznań, Biblioteka Seminarium
Duchownego Ms. 3 – Biblia Latina z XIII/XIV w., Lat.Q.v.I.49: Ewangelium secundum Ioannem, Canticum
canticorum – XIV w. oraz rękopis wiedeński z XV w. (Psałterz – zob. niżej, s. 324–325).
399 O Heiriku zob. J. J. C
, «And Even Today». Carolingian Monasticism and the Miracula Sancti
Germani of Heiric of Auxerre, [w:] D. R. B
, M. F
, A. L
(red.), Medieval Monks and
Their World. Ideas and Realities. Studies in Honor of Richard E. Sullivan (Brill’s Series in Church History,
25), Leiden-Boston 2006, s. 35–48. Edycja homilii: H
A
Homiliae per Circulum Anni,
wyd. R. Q
(Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis, 116, 116A, 116B), Turnhout 1992–1994.
400 Maria Hornowska odnotowała, że Łukasz Gołębiowski ok. 1830 r. zapisał, że kodeks podług uwag prof.
Lelewela jest z XII w.
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czyć może o tym, że być może, w klasztorze lądzkim dodano autorytetu kazaniom,
przypisując je świętemu, nota bene czczonemu w północnych Niemczech. Praktyka
taka, dość powszechna w średniowieczu, znalazła zastosowanie również w innych
tekstach przypisanych Ludgerowi401. Prawdopodobnie z okresu późniejszego pochodziły dwa rękopisy pergaminowe z tekstami hagiograficznymi: anonimowe Legendae sanctorum oraz łacińska historia Barlaama i Jozafata402.
Podstawowy problem przy badaniu średniowiecznych rękopisów z Lądu to niemal całkowity brak odnotowanych kolofonów, ujawniających środowisko pisarskie.
Jednym z nielicznych wyjątków jest rękopis Lat.F.ch.I.304, w którym przeor klasztoru lądzkiego Jan Vrethen, ukończywszy w lutym 1466 r. przepisywanie tekstu
Liber de bona conscientia Hugona ze Św. Wiktora, dodał: collectus a fratre Johanne Vrethen, priore indigno monacho et sacerdote monasterii Landensis. Tenże Jan
na k. 1 sporządził notę, w której poinformował, że ukończył przepisywanie całego
rękopisu piątego roku sprawowania urzędu przez opata Ludwika, czyli w 1467 r.
Imiona dwóch innych kopistów zawarte zostały w Liber mortuorum klasztoru
lądzkiego, niestety bez daty rocznej śmierci, przez co nie wiadomo, w którym stuleciu tworzyli. Byli to: zmarły 12 marca brat Placyd określony w lądzkim Liber
mortuorum jako mnich i kapłan, subkantor i pisarz ksiąg kościelnych (succentor et
librorum ecclesiasticorum scriptor) oraz zmarły 16 marca Jan z określeniem scriba
reverendissimi, co, o ile zapis był poprawny, może sugerować, że był to pisarz dokumentów w służbie opata403.
Podobnie jak nieznane jest środowisko kopistów klasztornych, nie dysponujemy
również informacjami o darowiznach książkowych na rzecz klasztoru sporządzanymi przez duchownych lub osoby świeckie. Nieliczne są także informacje o zakupach książek. Dysponujemy lakoniczną wzmianką o nabyciu książki do księgozbioru lądzkiego jeszcze w końcu XIII w. W jednym z rękopisów, zawierającym
Żywot św. Grzegorza, prawdopodobnie autorstwa Jana Diakona, na ostatniej karcie znajdowała się nota o zakupie książki w 1292 r.: Liber monachorum sancte
Marie in Linda emptus anno domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo secundo
(Lat.Q.v.I.76). Być może kupiony został również lekcjonarz wykonany w XII w.
prawdopodobnie w Lombardii (Lat.Q.v.I.27). Praktyka kupowania i sprowadzania
książek z zagranicy była prawdopodobnie dość częsta, np. Biblię perełkową z drugiej połowy XIII w., która była w posiadaniu klasztoru w Łeknie, mogli przywieźć,
401 Zob. np. w rękopisie z klasztoru benedyktyńskiego Groß St. Martin w Kolonii z 1486 r. znajduje się
tekst Ps.-Ludgerus Monasteriensis, De canonizatione et miraculis s. Swiberti (explicit tractatus ... editus et
conscriptus per sanctum Ludgerum episcopum Monasteriensem) – zob. Köln, Historisches Archiv der Stadt
Köln, sygn. GB fo 28, k. 101r–111r. Opis rękopisu zob. J. V
, Die homiletischen und hagiographischen Handschriften des Stadtarchivs Köln, Bd. 1: Handschriften der Gymnasialbibliothek (Mitteilungen aus
dem Stadtarchiv von Köln, Sonderreihe: Die Handschriften des Archivs, Heft 6), Köln i in. 1993, s. 10–13.
402

Lat.Q.v.I.94 – Liber de sanctis; Lat.Q.v.I.136: Vita Barlaam et Josaphat.

403 Zob. Liber mortuorum monasterii Landensis ordinis Cisterciensis, wyd. W. K
menta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 478–479.

, [w:] Monu-
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jak przypuszczała Alicja Karłowska-Kamzowa, mnisi powracający z posiedzenia
kapituły generalnej we Francji, lub była darem ze strony „uczonego męża”, który
zakupił ją podczas studiów uniwersyteckich404.
Kodeksy mogły być również kopiowane w innych klasztorach cysterskich albo
w czasie nauki w kolegiach uniwersyteckich, np. od XV w. (1417 r.) w Krakowie.
Prawdopodobnie przykładem takiej wędrówki kodeksu może być rękopis ze słownikiem biblijnym Wilhelma Britona, przepisany w 1435 r. (Lat.F.ch.XVI.10). Kopistą
był Mikołaj ze Słupcy, który według kolofonu ukończył przepisywanie w kościele
św. Wojciecha na rynku krakowskim. Kościół ten od 1404 r. stanowił prebendę
profesorską Uniwersytetu Krakowskiego. Być może zatem Mikołaj był związany
z Uniwersytetem Krakowskim, choć nie ma żadnych śladów jego studiów. Natomiast drobną poszlaką wskazującą na związki kodeksu z zakonem mogły być dwa
przedstawienia mnichów na k. 163. Mikołaj ze Słupcy (czy ten sam?) został cystersem w Jędrzejowie405. Proweniencja lądzka tego kodeksu została stwierdzona m.in.
przez Aleksandra Brücknera i Marię Hornowską, choć niejasne sformułowanie na
końcu tekstu: finis huius operis in Lande in civi plasinatoris (recte: plasmatoris?)
przed eksplicitem i kolofonem Mikołaja budzi wątpliwości.
Być może, pewne teksty były przywożone do klasztoru przez mnichów udających
się na studia uniwersyteckie do Krakowa. W piętnastowiecznej metryce wydziału
sztuk wpisało się 10 mnichów z Lądu, podczas gdy z innych klasztorów „kolońskich” odpowiednio: 10 z Łekna (Wągrowca) i jeden z Obry406. Już w 1406 r. zapisał się na Uniwersytet Krakowski brat Krystyn z Lądu. Jan Fijałek przypuszczał,
że mógł to być późniejszy pleban w klasztorze żeńskim w Żarnowcu, filii klasztoru
oliwskiego, występujący ok. 1441 r.407
Z kodeksów proweniencji lądzkiej przechowywanych w innych bibliotekach warto odnotować dwa średniowieczne rękopisy pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Są to zwyczajnik klasztorny z końca XII w. (Liber monasterii

404 Biblia „perełkowa” wykonana w Paryżu w drugiej połowie XIII w., użytkowana w XIV w. w klasztorze
w Łeknie (Kórnik, PAN Ms. 4). Przykładem może być także rękopis z kazaniami św. Bernarda z Clairvaux
w Berlin, Staatsbibliothek, Theol.Lat.fol.814 pochodzący z klasztoru w Bledzewie, wykonany w Niemczech
w drugiej połowie XIII w. – o obu kodeksach zob. A. K
-K
, Gotyk w kodeksach iluminowanych i malowidłach ściennych Wielkopolski (od końca XIII do początku XVI w.), [w:] A. S. L
(red.),
Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce. Studia o dziełach i ludziach (PTPN. Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, 20), Poznań 1994, s. 36.
405 W Liber mortuorum klasztoru jędrzejowskiego wymienieni zostali członkowie rodziny brata Mikołaja
ze Słupcy – ojciec Jan oraz bracia: Jan i Szymon – zob. Liber mortuorum monasterii Andreoviensis, s. 783,
803.
406 Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 2, s.v.; K. K
s. 142–143.

, Studia uniwersyteckie cystersów,

407 Pleban brat Krystyn (inr czeit brudirs Cristani probeste) wystąpił w zapiskach żarnowieckich z 1441 r.
– zob. Notae Zarnovecenses, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae Historica 5, Lwów 1888,
s. 912; J. N. F
, Mistrz Jakób z Paradyża, t. 1, s. 21.
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Landensis) oraz Biblia z XIV w.408 Z kolei w Bibliotece Seminarium Duchownego
we Włocławku przechowywany jest inny rękopis pochodzący z Lądu409. Jest to niewątpliwie księga kapitulna, gdzie po Regule św. Benedykta i martyrologium rzymskim zamieszczono liber mortuorum doprowadzony do 1681 r.410 Jeszcze innym
zabytkiem kultury cystersów lądzkich jest kalendarz, zamieszczony w piętnastowiecznym papierowym psałterzu, obecnie znajdującym się w wiedeńskiej Bibliotece Narodowej (sygn. 13398)411. W obu kodeksach zawarte były kommemoracje
różnego typu. Analogiczne wpisy znajdowały się w zaginionym Collectarium, na
szczęście opublikowanym przez Stanisława Zakrzewskiego412. Collectarium datowane na XII lub początek XIII w., jak przypuszczał Edward Potkowski, stanowiło
import i zostało przywiezione razem z innymi księgami liturgicznymi z klasztoru
w Altenbergu413. Stanisław Zakrzewski, który badał ów rękopis, zwrócił uwagę na
stosunkowo małą liczbę anniwersarzy w Collectarium. Jednocześnie stwierdził, że
kalendarz z Collectarium nie był jedynym w klasztorze. Istniały również inne kalendarze, w których wpisywano notatki, niezależnie od tego414. Z nich to, jak ujął
to Zakrzewski, tworzy się materyał dla przyszłego nekrologu415. Z kolei w psałterzu
wiedeńskim znajdują się noty o ośmiu opatach lądzkich (zmarłych w czasie pełnienia funkcji opata, których rocznice mnisi byli zobowiązani odprawiać), dacie
fundacji klasztoru i śmierci fundatora, poświęcenia kościoła klasztornego. Stanisław Zakrzewski wysunął hipotezę, że rękopis ten służył do codziennego użytku
magistrowi kurii lub ekonomowi przebywającemu w majątku Godziszewo (koło
408 Liber monasterii Landensis (Ms. 26) – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki
seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie, „Przegląd Kościelny”, 7, 1905, s. 287; Biblia (sygn. Ms.
3) – opis rękopisu zob. ibidem, 7, 1905, s. 296. O bibliotekach lądzkich zob. A. B
, Biblioteki klasztorne w Lądzie – historia i współczesność, „Biblioteka”, 1998, nr 2 (11), s. 35–39.
409 Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego, sygn. 83. Opis rękopisu zob. S. C
, Biblioteka kapituły włocławskiej, wyd. S. L
(Monumenta Historica Dioecesis Vladislaviensis, 26), Włocławek 1949, s. 35; Z. R
, Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studium
liturgiczno-źródłoznawcze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 42, 1981, s. 125.
410

Wyd. tekstu: Liber mortuorum monasterii Landensis, s. 468–500.

411 Stara sygn.: Suppl. 1943 – opis rękopisu zob. Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et
orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum, ed. Academia Caesarea Vindobonensis, Bd. 7:
Cod. 11501–Cod. 14000, Wien 1875, s. 218. Wydanie kalendarza: Calendarium Landense, oprac. T. W
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 462–468. W psałterzu znajdowały się
ponadto drobne teksty w języku niemieckim – zob. H. M
, Verzeichnis der altdeutschen literarischen
Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek, Bd. 3, Berlin 1961, s. 1314.
412 Kodeks znajdował się przejściowo w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, gdzie został opisany przez S. Zakrzewskiego – zob. S. Z
, Analecta Cisterciensia, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, 49, 1906, s. 30–46. Pobieżny opis zob. M. W
(red.), Sztuka
polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 2 (Dzieje Sztuki Polskiej, t. 1, 2), Warszawa 1971,
s. 725. Zakrzewski datował rękopis na XII w., zaś W. Semkowicz na podstawie pisma na początek XIII w. –
zob. W. S
, Paleografia łacińska, wyd. 2, Kraków 2002, s. 352.
413

E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 34.

414

S. Z

, Analecta Cisterciensia, s. 36.

415

Ibidem, s. 44.
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Tczewa), należącym do dóbr klasztoru lądzkiego416. Jeżeli przyjmiemy tę hipotezę,
prawdopodobną ze względu na mały format i zawartość rękopisu, to mamy świadectwo podtrzymywania pamięci klasztornej także przez mnichów pozostających
poza obrębem wspólnoty. Noty te świadczyć mogą o współuczestnictwie zakonników w liturgicznych praktykach kommemoracyjnych.
Charakterystyczną cechą kodeksów lądzkich były noty proweniencyjne, umieszczane na pierwszej lub ostatniej karcie rękopisu. Noty te, wpisane w XV lub w początkach XVI w., są w znacznym stopniu ujednolicone; formuła ta zazwyczaj zawierała wezwanie klasztoru i nazwę miejscową (Liber sancte Marie sanctique
Nicolai in Landa). Wyjątkowo podawane są dodatkowe informacje, tak np. w jednym z kodeksów (niedatowanym) z Moraliami Grzegorza Wielkiego, na k. 1 wpisano minią: Iste liber est pauperum monachorum sancte Marie sanctique Nicolai
in Lenda. Seruanti benediccio tollenti maledictio (Lat.F.v.I.64). Nazwa miejscowa
występowała w tych notach bez żadnych uściśleń. Tym bardziej interesujące jest
uzupełnienie w nocie proweniencyjnej wpisanej w XV w. do zachowanego kodeksu
(BN 3317 III): liber sancte Marie sanctique Nicolai in Laynda ordinis Cisterciensis
quod situm est in regione (pierwotnie napisano: regno) Maioris Polonie. Być może
jest to odbicie konfliktu o narodowy charakter klasztoru lądzkiego w drugiej połowie XV w., a może przejaw tożsamości regionalnej. W innych rękopisach lądzkich
nie spotkamy jednak żadnego śladu samego konfliktu narodowościowego, jak też
żadnych świadectw ekskluzywizmu etnicznego – teksty w kodeksach odnosiły się
wyłącznie do kwestii duchowych i świadczyły o identyfikacji z zakonem. Jedynym
świadectwem łączności z regionem nadreńskim był dobór świętych w kalendarzu
liturgicznym. Na marginesie warto zauważyć, że spośród wszystkich kalendarzy
średniowiecznych na ziemiach polskich tylko w kalendarzu lądzkim odnotowano pod 23 lipca święto translacji relikwii kolońskich Trzech Króli. W klasztorach
wielkopolskich celebrowano również święto Urszuli i 11 Tysięcy Dziewic (21 października), których szczątki przechowywane były w klasztorze altenberskim, a kult
w kręgu cysterskim zatwierdzony został przez kapitułę generalną w 1217 r. Relikwie Urszuli i Jej Towarzyszek znajdowały się także w klasztorze w Łeknie417.
Warto wyraźnie odnotować, że w rękopisach nie spotkamy żadnych informacji
potwierdzających dominację w klasztorze zakonników pochodzących z niemieckojęzycznego kręgu kulturowego – brak w rękopisach zachowanych wpisów w języku
niemieckim, nie odnotowano również tego w wypadku rękopisów zniszczonych.
Wyjątkiem jest wspomniany wyżej psałterz przechowywany w Wiedniu. Powstał
on w latach 1458–1460 i na kilku kartach zawiera teksty w języku niemieckim:
416

Ibidem, s. 46.

417 Zob. A. M. W
, «Hic est patientia et fides sanctorum». O relikwiach Towarzyszek św. Urszuli
z opactwa cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu i ich translacji w XVI wieku do kościoła Jezuitów w Poznaniu.
Przyczynek do rozprzestrzeniania się kultu św. Urszuli, [w:] D. Z
(red.), Scriptura custos memoriae.
Prace historyczne (Publikacje Instytutu Historii UAM, 44), Poznań 2001, s. 163–182.
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Modlitwę Pańską i recepty, zaś na dwóch ostatnich noty gospodarcze. Niezależnie
od miejsca przechowywania rękopisu (Godziszewo?) rękopis ten świadczy niewątpliwie o posługiwaniu się językiem niemieckim w codziennym życiu klasztoru.

4.1.2.2.3. Paradyż
Opactwo cysterskie w Paradyżu zostało ufundowane w latach trzydziestych
XIII w.418 Nadania wojewody Bronisza oraz biskupa poznańskiego Pawła umożliwiły rozwój ekonomiczny klasztoru. Kapituła generalna dwukrotnie – w 1232 i 1235 r.
– nakazała opatom z Kołbacza i Łekna wprowadzenie konwentu oraz obsadzenie
klasztoru przez mnichów z Lehnina (Brandenburgia)419. Niebawem klasztor uzyskał na tyle silne podstawy ekonomiczne, że mógł podołać założeniu filii w Wieleniu (później po translokacji w Przemęcie) – czyli według statutów zakonnych był
na tyle liczny, że mógł wysłać do nowej placówki 12 mnichów pod opieką opata.
Wiek XIV to okres dalszego rozwoju gospodarczego klasztoru, dzięki przychylności władców, którzy potwierdzali przywilejami stan posiadania (od Władysława
Łokietka). Pewien zastój nastąpił w XV w., do tego stopnia, że klasztor został zwolniony przez kapitułę generalną na okres pięciu lat od płacenia corocznego podatku oraz wysyłania mnichów na studia z powodu ubóstwa420. Spośród zakonników,
którzy studiowali w Krakowie w tym okresie, warto odnotować przede wszystkim
Jakuba z Paradyża. W początkach XV w. właśnie w klasztorze paradyskim złożył
on śluby zakonne, studia zaś podjął w 1420 r. Pięciu innych mnichów wpisało się do
metryki uniwersyteckiej: Jan w 1450 r., Mikołaj w 1463 r., Andrzej w 1467 r. – który studiował zapewne również medycynę, Walenty w 1490 r. i Piotr, który w 1496 r.
uzyskał magisterium sztuk421. O pierwszym z nich, Jakubie z Paradyża, wiadomo,
że po ukończeniu studiów przebywał przez pewien okres w klasztorze w Mogile
(1432–1442), potem w Sulejowie (1442 r.), aby następnie udać się do kartuzów
– być może najpierw na Spisz albo, co bardziej prawdopodobne, bezpośrednio do
Erfurtu422.
418 O opactwie paradyskim zob. O. B
, Powstanie i rozwój opactwa cysterskiego w Paradyżu –
Gościkowie w XIII – XIV wieku, „Rocznik Lubuski”, 14, 1986, s. 177–212; R. H
, K. K
,
Paradyż (Gościkowo), [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense
Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 285–298; J. K
(red.), Opactwo cysterskie w Paradyżu. Jego rola w dziejach i kulturze pogranicza (Uniwersytet Zielonogórski, Historia, 6), Zielona Góra 2004.
419

Zob. Canivez, t. 2, Louvain 1934, s. 107, nr 35; s. 149, nr 44.

420 Zob. Canivez, t. 4, s. 553, nr 33; Canivez, t. 5, Louvain 1937, s. 29, nr 3; R. H
Paradyż (Gościkowo), s. 289.
421

Zob. K. K

, K. K

,

, Studia uniwersyteckie cystersów, s. 148–149.

422 Literatura na temat działalności Jakuba z Paradyża jest bogata – zob. m.in. J. N. F
, Mistrz Jakób
z Paradyża; S. A. P
, Jakub z Paradyża. Poglądy i teksty, Warszawa 1994; J. S , Mistrz Jakub z Pa-
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Biblioteka w Paradyżu, podobnie jak skryptorium, istniała prawdopodobnie od
początków samego klasztoru423. Niewiele jednak wiadomo o jej kształcie i wielkości w okresie średniowiecza. Księgozbiór klasztorny w Paradyżu uległ rozproszeniu w pierwszym trzydziestoleciu XIX w.424 Część rękopisów została przesłana
na polecenie ministra Łubieńskiego do Warszawy, gdzie złożono je w Bibliotece
Sądu Apelacyjnego425. Pozostałe książki, po kasacie klasztoru w 1834 r., zostały
rozdzielone między różne instytucje: część znajdowała się w poznańskiej bibliotece
seminaryjnej, część w zbiorach Biblioteki Królewskiej w Berlinie. Rękopisy paradyskie pojawiały się również w XIX w. na wielkopolskim rynku antykwarycznym.
W ten sposób kolekcjoner ks. Ignacy Polkowski zgromadził kolekcję kodeksów
z tego klasztoru, podobnie zresztą jak część księgozbioru klasztoru kanoników regularnych z Trzemeszna. W 1874 r. proponował sprzedaż tej kolekcji do biblioteki
sieniawskiej Czartoryskich, później, już po przenosinach biblioteki do Krakowa,
ponawiał ofertę, co wreszcie przyniosło pozytywny skutek426.
Rękopisy paradyskie w zbiorach BN pochodziły z Biblioteki Sądu Apelacyjnego,
skąd trafiły do zbiorów Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
W wykazie zamieściłem opisy 11 rękopisów z proweniencją paradyską; cztery powstały w XIV w., siedem w wieku XV. Trzy czternastowieczne rękopisy były pergaminowe, nie były to księgi liturgiczne, lecz zawierały księgę Sentencji Piotra Lombarda (Lat.Q.v.I.152), kazania o świętych (Lat.Q.v.I.158) oraz bliżej nieokreśloną
Summa vitiorum (Lat.Q.v.I.165). Jeden rękopis papierowy przepisany w 1389 r. zawierał komentarz św. Bonawentury do Ewangelii św. Jana oraz komentarz do Pieśni
nad Pieśniami przypisany niesłusznie Mikołajowi Gorran (Lat.F.ch.I.34). Wobec
braku jakichkolwiek not nie wiadomo, czy były to rękopisy powstałe w skryptorium
klasztornym. Podobna trudność w określeniu pochodzenia pojawia się w wypadku
rękopisów piętnastowiecznych. Informacje na temat okoliczności powstania ograniczone są z reguły do imienia kopisty. W jednym z kodeksów, powstałym około
radyża i devotio moderna. Główne problemy refleksji filozoficzno-teologicznej Jakuba z Paradyża i ich związek z devotio moderna, Warszawa 1997; R. W
, Praedicare manibus. Zakon kartuzów, s. 824–846.
423 Zob. M. B
, Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967, s. 186–187, 197–
204; F. S
, Dokumenty i kancelaria Przemysła I oraz Bolesława Pobożnego 1239–1279 na tle współczesnej dyplomatyki wielkopolskiej, Wrocław 1969, s. 85–87, 156–158; A. C
, Materiały archiwalne do
dziejów bibliotek w Wielkopolsce (biblioteki klasztorne cystersów), „Roczniki Biblioteczne”, 8, 1964, 3–4,
s. 457–462; K. K
, Z badań nad studiami uniwersyteckimi polskich cystersów w średniowieczu,
„Nasza Przeszłość”, 79, 1993, s. 77–88.
424 Zob. A. C
, Materiały archiwalne do dziejów bibliotek, s. 460–461; B. K
, Biblioteki
skarbnicami polskości w Wielkim Księstwie Poznańskim (do czasów Kulturkampfu), „Przegląd Humanistyczny”, 25, 1981, 10–12 (193–195), s. 21–37; E
, Biblioteki polskie w Wielkim Księstwie Poznańskim (UAM.
Seria Historia, 102), Poznań 1982, s. 44–45.
425

Zob. F. R

, Wiadomość historyczno-statystyczna, s. 58–59.

426 Zob. J. N
, Ksiądz Ignacy Polkowski – kolekcjoner i «książkołap» w latach 1872–1888, „Nasza
Przeszłość”, 89, 1998, s. 248–249. Biblioteka Czartoryskich pozyskała w ten sposób ok. 50 rękopisów, z czego tylko jeden nie pochodził z okresu średniowiecza – zob. ibidem, s. 256.
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1458 r., po Ordo et processus iudicii spiritualis znajdował się wpis per Thomam
de Costrzin. Alfred Blumenstok podejrzewał, że mógł to być autor tekstu, jednak
nie mamy żadnego poświadczenia, aby skądinąd nieznany Tomasz z Kostrzyna
stworzył takie dzieło. Prawdopodobnie był to kopista. Wyjątkowo w rękopisie
Lat.F.ch.I.139 zamieszczona została nota o wygłoszeniu w 1415 r. tekstu Manipulus
florum na Uniwersytecie Praskim przez tamtejszego profesora Henryka z Kłobucka, który zresztą był również profesorem Akademii Krakowskiej. W katalogu CBP
widniała w opisie tego kodeksu informacja o przepisaniu go przez tego uczonego,
jednak użyte sformułowanie (reportatus) niekoniecznie odnosi się do praktyki przepisywania, lecz raczej dyktowania w środowisku uniwersyteckim.
Nie dysponujemy także, z jednym wyjątkiem, informacjami na temat darowizn
książkowych. Ów wyjątek to informacja o właścicielu kodeksu z kazaniami – kanoniku poznańskim Mikołaju Hesken z Kościana w 1459 r. (Lat.O.v.I.119). Mikołaj
z Kościana po studiach uniwersyteckich w Krakowie powrócił do Wielkopolski,
gdzie pełnił różne funkcje kościelne (rektor szkoły katedralnej, adwokat konsystorski, wikariusz generalny), w połowie XV w. uzyskał stopień doktora dekretów.
Kanonię poznańską otrzymał w 1454 r. i posiadał ją do śmierci w 1485 r. Pochowany został w kościele cysterskim w Paradyżu427. Swój interesujący księgozbiór,
złożony z rękopisów i inkunabułów, podzielił i ofiarował bibliotece katedralnej
w Poznaniu oraz cystersom w Paradyżu428. Dar dla klasztoru, dokonany w 1477 r.,
wynikał prawdopodobnie z przyjaźni z tamtejszym przeorem Janem. Znanych jest
sześć inkunabułów oraz jeden rękopis, które Mikołaj ofiarował klasztorowi paradyskiemu429. Rękopis warszawski (Lat.O.v.I.119), jakkolwiek nie posiadał not wskazujących na pochodzenie z klasztoru paradyskiego, prawdopodobnie był kolejnym
nieznanym woluminem Mikołaja z Kościana.
Więcej informacji o środowisku kopistów i darczyńców klasztoru paradyskiego zawierają rękopisy, które znalazły się w zbiorach innych bibliotek polskich.
W Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu przechowywanych jest ok. 30 rękopisów pochodzących z Paradyża, pojedyncze egzemplarze znajdują się w Bibliotece Kórnickiej i Bibliotece PAU i PAN w Krakowie430. Wśród nich jednym
427 O Mikołaju z Kościana zob. P. D
, Poznańska kapituła katedralna schyłku wieków średnich.
Studium prozopograficzne 1428–1500 (PTPN. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej, 68), Poznań 2012, s. 544–546 (tamże literatura).
428 Zob. G. P
s. 25–39.

, Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór, „Folia Bibliologica”, 48/49, 2006/2007,

429 Sześć inkunabułów wymienił K. K
, Spis książek z XV wieku książnicy Seminarjum Duchownego
w Poznaniu, cz. 1, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 45, 1919, s. 1–48; 46, 1920,
s. 241–311, numery w katalogu: 85, 97, 144, 184, 233, 251. Dwa rękopisy, oba z poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego (Ms. 17, 44), odnalazła Grażyna Piechota – zob. G. P
, Mikołaj z Kościana, s. 37–38.
W rękopisie Ms. 17 na oprawie znajdowała się nota o legacie Mikołaja dla klasztoru paradyskiego w 1477 r.
– zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 121–122.
430 Oprócz wymienionych poniżej są to: Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 36, 60, 61, 63 – opisy
rękopisów zob. ibidem, 7, 1905, s. 283–296; 8, 1905, s. 47–56, 119–127, passim; Biblioteka Kórnicka PAN,
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z najstarszych jest homiliarz przepisany w 1275 r., za rządów opata Ulryka431.
Niewiele młodsze są dwa lekcjonarze z interesującym kolofonem kopisty Jana
z 1282 r.432 Z przełomu XIII i XIV w. pochodziły księgi liturgiczne: graduał
i mszał cysterski433.
W księgozbiorze paradyskim znajdowało się zadziwiająco wiele kodeksów
z tekstami filozoficznymi. Między innymi były to Quaestiones super Aristotelem,
przepisane na Uniwersytecie Krakowskim w latach 1460–1463, należące do magistra Jerzego Grunczela i ofiarowane przezeń klasztorowi434. Nie wiadomo, czy
już w średniowieczu trafił do księgozbioru kodeks zawierający kolekcję tekstów
filozoficznych, przepisany w 1459 r. przynajmniej w części przez Libora Nakera
de Domarizsch w czasie jego studiów w Paryżu in collegio ruthezysz435. Libor
(Liborius) Naker jest być może tożsamy ze znanym notariuszem i pisarzem wielkich mistrzów krzyżackich, pochodzącym z saskiego Dommitzsch, zmarłym ok.
1502/1503 r.436 Problem jednak w tym, że Libor – pisarz, studiował w 1457 r. na
Uniwersytecie Lipskim i nic nie wiadomo, aby podjął następnie studia w Paryżu.
sygn. 25 – opis rękopisu zob. J. Z
, Katalog rękopisów, s. 49–55; Gniezno, Biblioteka Katedralna, sygn.
1019 – zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 46, 1983, s. 12; Kraków, Biblioteka
PAU i PAN w Krakowie, sygn. 12771, zob. J. M. D
, Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie z lat 2009–2012, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN
w Krakowie”, 59, 2014, s. 413–414.
431 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 1: Liber omeliarum Sanctae Mariae Virginis in Paradiso; opis
rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 7, 1905, s. 289; Z. R
,
Homiliarz, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje
Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 336. Kolofon wydał Wojciech Kętrzyński – zob. E codicibus Poznaniensibus, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 961.
432 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 2: Lectiones – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 7, 1905, s. 289–290; Z. R
, Lectionarium, [w:] A. S. L
,
K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 336–337; tekst kolofonu: E codicibus Poznaniensibus, s. 962. Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 5: Lectionarium – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej
w Poznaniu, 7, 1905, s. 290; Z. R
, Lectionarium, s. 336–337.
433 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 68 i Ms. 69: Graduale, Ms. 67: Missale cisterciense – opis
rękopisu zob. Z. R
, Graduale, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce,
, Missale cistert. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 337–338; E
ciense, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje
Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 338–339.
434 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 36 – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 119–120; M. M
, Burydanizm w Polsce w okresie
przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
(Studia Copernicana, 2), Wrocław i in. 1971, s. 483–484.
435 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 46 – opis rękopisu zob. A. L
blioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 54–55.

, Katalog rękopisów bi-

436 Zob. U. A
, Naker, Liborius, [w:] Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, wyd.
2, t. 6, Berlin-New York 1985–1987, kol. 855–856; M. T
, Schriftlichkeit in der Spätzeit der preussischen Deutschordensherrschaft, Kanzleitätigkeit und Aufzeichnungen des hochmeisterlichen Sekretärs Liborius Naker († 1502/1503), [w:] M. T
(red.), Schriftkultur und Landesgeschichte. Studien zum südlichen
Ostseeraum vom 12. bis zum 16. Jahrhundert (Mitteldeutsche Forschungen, 155), Köln i in. 1997, s. 155–218.
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Kwestia ta wymaga dalszych badań. Ponadto w księgozbiorze cystersów paradyskich znajdowały się, oprócz komentarzy do pism Arystotelesa437, także teksty
filozoficzno-teologiczne Tomasza z Akwinu438 i inne.
W Paradyżu przechowywano również rękopisy przepisane w drugiej połowie
XV w. przez Samuela z Ołomuńca. Istnieją wątpliwości, czy był on zakonnikiem
– Jadwiga Rył uznała, że pisarzem niektórych kodeksów był Samuel mnich z Paradyża, natomiast Tomasz Jurek uważał, że nie ma wystarczających dowodów potwierdzających tę tezę439. W 1462 r. przepisał on kazania niedzielne Herolta (Discipuli)440. W 1465 r. Samuel, syn Mikołaja z Ołomuńca, zapisał się na studia,
w ramach nacji polskiej, na Uniwersytet Lipski441. Dwa lata później, w 1467 r.,
jako student tej uczelni, przepisał teksty z zakresu prawa kanonicznego (Liber sextus, Regulae Ioannis, Clementinae)442. Po studiach znalazł się w Wielkopolsce, nie
wiadomo jednak, czy wstąpił wówczas do zakonu, czy też był duchownym diecezjalnym. W jednym z kodeksów określił się jako kaznodzieja niemiecki w Poznaniu
(predicator Almanorum in Poznania) – prawdopodobnie przy kościele św. Marii
Magdaleny, ale w rękopisie tym na pergaminowej karcie znajduje się również nota
o przepisaniu kodeksu własnoręcznie przez brata Samuela w Paradyżu (Manus propria fratris Samuelis in Paradiso)443. W rękopisie zawierającym kazania widniała
nota, prawdopodobnie własnościowa: magister Samuel monachus in Paradiso444.
W innych kodeksach znajdujemy informacje o przekazaniu książki braciom w Paradyżu (Propria manus domini Samuelis testatus pro fratribus in Paradiso. Orate
Deum pro ea) bądź zakupie do księgozbioru klasztornego (comparacio Samuelis
pro monasterio Paradisi fratris ibidem. Orate pro eo)445. Niezależnie od stanu
437 Również Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 53: Quaestiones super libros Aristotelis – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 127.
438 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 38: Prima pars beati Thome – opis rękopisu zob. ibidem,
8, 1905, s. 124–125. O drugim kodeksie zob. też: Z. R
, Thomae de Aquino Summa theologiae pars
prima, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje
Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 339.
439 Zob. np. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 46, 1983, s. 8–9; T. J
, Paradyż
– opactwo cysterskie, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 3,
z. 3 (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 8), Poznań 1997, s. 576–593, przyp. 65.
440 Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Ms. 140 – opis rękopisu zob. M. E. S
Katalog der Raczyńskischen Bibliothek, s. CCXVII–CCXVIII.

, L. K

,

441 Zob. Die Matrikel der Universität Leipzig, red. G. E
, Bd. 1: Die Immatrikulationen von 1409–1559
(Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae 2, 16), Leipzig 1895, s. 250.
442 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 34: Liber Sextus, Regulae Joannis, Clementinae – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 121.
443 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 59: Privilegia sanctorum per circulum anni – opis rękopisu
zob. ibidem, 8, 1905, s. 123–124.
444 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 35: Sermones Hagelbach de tempore – opis rękopisu zob.
ibidem, 8, 1905, s. 124.
445 Gniezno, Biblioteka Katedralna, Ms. 1007: Sermones ardui in dominicas ac festa – opis rękopisu zob.
J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 46, 1983, s. 8–9; Poznań, Archiwum Archi-
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Samuela – czy był on mnichem paradyskim, czy też duchownym świeckim – książki przez niego przepisane i zakupione znalazły się w klasztorze paradyskim.
Do księgozbioru tego należały też inne rękopisy zakupione na potrzeby mnichów.
W 1482 r. brat Andrzej kupił rękopis przepisany w Zgorzelcu, ponadto nabył on
inny rękopis o treści filozoficznej446.

4.1.2.2.4. Sulejów
Opactwo w Sulejowie nad Pilicą ufundowane zostało w latach osiemdziesiątych
XII w. przez Kazimierza Sprawiedliwego447. Mnisi przybyli, podobnie jak do Jędrzejowa, z burgundzkiego Morimond. Uposażenie klasztoru składało się początkowo z dóbr ziemskich położonych wokół Sulejowa oraz Bałdrzychowa nad Nerem,
ponadto czerpano dochody z dziesięcin. Rozwój klasztoru został zahamowany na
skutek najazdu tatarskiego w 1259 r., wpływ na sytuację ekonomiczną klasztoru
miał też spór o dobra ziemskie z pobliskim klasztorem premonstratensów w Witowie. Konflikty majątkowe nie pomniejszyły jednak zdolności finansowych i organizacyjnych opactwa, które w połowie XIII w. było zdolne wysłać mnichów do obsadzenia klasztoru w Szpetalu i Byszewie (teoretycznie co najmniej 24 mnichów).
W 1285 r. doszło do reformy, która objęła wszystkie trzy klasztory. Wówczas to
kapituła generalna i arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka usunęli cały konwent
sulejowski do Byszewa. Konwent ten przejął także posiadłości klasztoru w Szpetalu, zaś w samym Sulejowie osadzono zapewne kilkunastu mnichów z Wąchocka
z opatem Janem na czele. Podzielono także wszystkie dobra klasztorne między Byszewo i Sulejów448. Podział dóbr spowodował, że podstawą utrzymania klasztoru
sulejowskiego były majątki małopolskie oraz położone w ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, co niewątpliwie usprawniało zarządzanie. Okres późnego średniowiecza,
zwłaszcza XIV w., to czas rozwoju klasztoru sulejowskiego.
diecezjalne, Ms. 38: Prima pars beati Thome – opis rękopisu zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki
seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 124–125. O drugim kodeksie zob. też: Z. R
, Thomae de Aquino
Summa theologiae pars prima, s. 339.
446 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 45: Varia, Ms. 57: Varia – opis rękopisu zob. A. L
Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 123, 125–126.

,

447 J. D
, L. W
, Sulejów, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 314–323; J. A
, Cysterskie opactwo w Sulejowie. Rozwój
przestrzenny do końca XVI wieku w świetle badań archeologiczno-architektonicznych (Biblioteka Muzeum
Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, 33), Łódź 2005.
448 O fundacji klasztoru w Byszewie zob. m.in. D. K
, Tradycja fundacyjna klasztoru cystersów
w Byszewie (Koronowie), [w:] A. M. W
, J. D
(red. nauk.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy
powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań – Kraków – Mogiła 5–10 października 1998, Poznań 2000,
s. 298–313. O reformie z 1285 r. zob. M. B
, Dzieje cystersów sulejowskich, Kraków 2008, s. 41–44.
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W początkowej fazie istnienia klasztoru bracia-mnisi chórowi pochodzili wyłącznie z terenów Francji, z czasem, od połowy XIV w., do klasztoru zaczęto przyjmować również Polaków449, którzy w początkach XV w. zaczęli już przeważać,
podobnie jak działo się to w innych opactwach wywodzących się z Morimond.
W 1413 r. doszło do interesującej sprawy związanej z wyborem opata sulejowskiego. Sprawa oparła się o cysterską kapitułę generalną, która zarządziła, aby opat
jędrzejowski Wojtek z Przyłęku herbu Wąż, który najechał z pomocą świeckich
(per potentiam saecularem) klasztor w Sulejowie, naprawił wyrządzone krzywdy
(expensas et damna), wykonania tego polecenia miał dopilnować opat koprzywnicki (Jakub Falkowski herbu Doliwa), z możliwością nałożenia kar kościelnych
i korzystania z pomocy siły świeckiej (per censuram Ordinis et alia iuris et iustitiae
remedia, brachii saecularis auxilio)450. Być może konflikt ten spowodowany był ingerencją szlachty w sprawy wewnętrzne klasztoru451. Na stanowisku opata sulejowskiego zasiadł Eustachy-Niewstęp herbu Radwan, który pełnił tę funkcję w latach
1415–1425. Stanowisko to nie zaspokajało jednak jego oczekiwań. Po tym okresie
pojawił się jako pretendent do stanowiska opata w Koprzywnicy (1427), niebawem
zaś został opatem w Jędrzejowie (zm. 1447).
Odnotowano 10 zakonników sulejowskich, którzy podjęli studia uniwersyteckie
w Krakowie, z nich tylko dwóch uzyskało stopień: Piotr, który w 1472 r. został magistrem sztuk wyzwolonych, oraz Klemens – bakałarz sztuk w 1493 r.452
Sam księgozbiór klasztoru sulejowskiego był nieznany. Nie mamy informacji
o większych klęskach, jakie nawiedziły klasztor po zimie 1259/1260, kiedy został
spalony w wyniku najazdu tatarskiego453. W 1487 r. wybuchł pożar we wschodnim
skrzydle klasztoru – zagrożone archiwum zostało uratowane, ocalały prawdopodobnie również zbiory biblioteki454. Być może straty w księgozbiorze poniósł klasztor w czasie potopu szwedzkiego. W 1656 r. klasztor najechały wojska elektora
brandenburskiego, w mękach śmierć poniosło wówczas siedmiu mnichów, od których żądano wydania dóbr klasztornych (srebra)455. Wiadomo, że w chwili kasaty
klasztoru księgozbiór liczył 3024 woluminy, według wykazu S. B. Lindego zabrano
do Warszawy 2312 książek456. Inne dane znalazły się w wykazie książek z suprymowanych instytucji kościelnych z ok. 1820 r. – 2238 książek, z czego 2170 były
449

Zob. ibidem, s. 14.

450

Zob. Canivez, t. 4, s. 183, nr 11; s. 204, nr 106.

451 Taką hipotezę postawiła Małgorzata Borkowska – zob. M. B
s. 58–59.
452

Zob. K. K

, Dzieje cystersów sulejowskich,

, Studia uniwersyteckie cystersów, s. 149–150.

453 W 1431 r. klasztor miał być zniszczony przez Tatarów, jednak teza ta została podważona przez Jerzego
Augustyniaka – zob. J. A
, Cysterskie opactwo w Sulejowie, s. 265–266.
454

Zob. M. B

455

Zob. ibidem, s. 133.

, Dzieje cystersów sulejowskich, s. 73.

456

Zob. M. Ł

, Materiały do dziejów, s. 74–76.
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to druki, zaś 68 – rękopisy457. Jeszcze po najeździe Lindego w 1820 r. pozostały
w zbiorach klasztornych 932 woluminy, jak można domniemywać, były to książki drukowane i być może nowożytne rękopisy458. Wypada się zgodzić ze smutną
konstatacją Małgorzaty Borkowskiej, że zawartość biblioteki sulejowskiej jest już
dzisiaj absolutnie nie do odtworzenia459.
W przedwojennym zasobie łacińskich rękopisów średniowiecznych BN odnotowałem tylko cztery kodeksy, wszystkie pochodzące z XV w.: jeden z ok. 1425 r.
(Lat.F.ch.I.174), trzy pozostałe powstały w latach 1488–1497, zatem w czasie rządów
opata Mikołaja III Mszczuja. Najstarszy z rękopisów, powstały być może w skryptorium klasztornym, zawierał kolekcję tekstów ascetycznych Anzelma z Canterbury
oraz św. Augustyna. Inny z rękopisów, przepisany w 1488 r., to księga kapitulna,
w której oprócz Reguły św. Benedykta znajdowały się statuty cysterskie oraz zwyczajnik (Lat.F.ch.I.367). Między tekstami znalazł się również później dołączony
odpis bulli papieża Aleksandra VI dotyczący pontyfikaliów opatów sulejowskich,
z adnotacją, że klasztor otrzymał ją wskutek prośby Ambrożego Pampowskiego
w 1492 r.460 Jakkolwiek nie ma bezpośredniej informacji o powstaniu tego kodeksu
w skryptorium klasztornym, to sformułowanie: bulla ... nostro monasterio Suleiow data oraz noty dotyczące elekcji opatów sulejowskich prowadzone do 1653 r.
– czyli do końca rządów opata Stanisława Zaremby – świadczą o przepisaniu go
w Sulejowie. Takich wątpliwości nie ma przy kolejnym rękopisie (Lat.F.ch.I.374)
przepisanym w 1497 r. w części przez Jana, pochodzącego z odległej o 20 km od
Sulejowa Rozprzy, dla bakałarza sztuk i profesa sulejowskiego Klemensa Polaka
(Clementi dicto Polyak) na użytek wspólnoty klasztornej (ad utilitatem eiusdem domus). Kodeks zawierał żywot św. Bernarda z Clairvaux oraz teksty autorstwa tego
cystersa: żywoty Malachiasza i Jana Jałmużnika oraz kazania na Boże Narodzenie.
Klemens Polak wpisał się na wydział sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego w 1490 r., zaś stopień bakałarza uzyskał w 1493 r.461 Niestety nie wiadomo,
gdzie rękopis został przepisany przez Jana z Rozprzy. Interesująca jest zbieżność
układu tekstów z innym kodeksem, pochodzącym z klasztoru świętokrzyskiego
(Lat.F.ch.I.369). W rękopisie tym żywoty Bernarda z Clairvaux, Malachiasza i Jana
Jałmużnika zostały przepisane w 1472 r. i obejmowały k. 1–131, podczas gdy w kodeksie sulejowskim karty 1–120r. Nie wiadomo, czy kodeks świętokrzyski był wzo457

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

458 Zob. K. W
, Źródła do dziejów bibliotek w zbiorach Seminarium Duchownego w Sandomierzu,
„Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 8, 1985, s. 87–103; E. S
, Biblioteki
w Królestwie Polskim, s. 203.
459

Zob. M. B

, Dzieje cystersów sulejowskich, s. 162.

460 Rzeczywiście Ambroży Pampowski był w tym czasie w Italii, jednak nie ma informacji, by za jego
pośrednictwem klasztor uzyskał bullę pontyfikalną – zob. J. W
, Ambroży Pampowski – starosta
Jagiellonów. Z dziejów awansu społecznego na przełomie średniowiecza i odrodzenia, Wrocław i in. 1976,
s. 47–48.
461

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 488; Księga promocji, s. 91.
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rem dla kodeksu sulejowskiego, prawdopodobnie należały one jednak do jednej
rodziny tekstów, znanych i czytanych w kręgu zakonnym.
Ostatni z kodeksów „warszawskich” powstał w początkach lat dziewięćdziesiątych XV w. (Lat.F.ch.I.399). Kodeks ten zawierał wykład hymnów de tempore i de
sanctis Mateusza de Aula Regia oraz prawdopodobnie kazania, m.in. na święto Jadwigi oraz Korony Cierniowej. To ostatnie kazanie jest refleksem święta wprowadzonego przez kapitułę generalną specjalnie na prośbę klasztorów małopolskich
w 1486 r.462
Oczywiście liczba rękopisów średniowiecznych z klasztoru sulejowskiego była
znacznie większa. W 1819 r. S. B. Linde, opracowując materiały J. D. Janockiego,
odnotował rękopiśmienną nieznaną kronikę polską dotyczącą czasów panowania
Władysława Jagiełły nieznanego autora (Chronicum Polonorum de temporibus Vladislai Jagellonis, regis Poloniae, Supremique Ducis Lituaniae, ab auctore ignoto,
foliis integris conscriptum). O kodeksie tym Janockiemu opowiadał Marcin Załuski
– opat komendatoryjny sulejowski i brat Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja463.
Oznacza to, że sam rękopis mógł znaleźć się w zbiorach Biblioteki Załuskich lub
być przedmiotem poszukiwań Lindego w księgozbiorze klasztornym. Nie natrafiłem jednak na żadną informację, która mogłaby rzucić światło na losy tej kroniki.
Już w 1842 r. Michał Wiszniewski odnotował ten rękopis, powołując się na Janociana, wśród kronik zaginionych464.
Warto jeszcze zaznaczyć, że cystersi sulejowscy utrzymywali kontakty z duchownymi i ludźmi świeckimi podążającymi z Krakowa np. na sejm w Piotrkowie
i zatrzymującymi się w klasztorze, ale również cieszyli się opieką dworu królewskiego465. W 1478 r. w klasztorze przebywał m.in. powiązany z dworem malarz
krakowski Stanisław Durink – pictor et illuminator regis Poloniae Casimiri (zmarły
przed 9 lutego 1492 r.), który być może wykonał malowidła ścienne w kościele466.
Niewykluczone, że owe kontakty zaowocowały darami książkowymi do klasztornej
biblioteki.

4.1.2.2.5. Wieleń / Przemęt
Pierwsze próby osadzenia cystersów w okolicach Przemętu miały miejsce w początkach XIII w., kiedy Władysław Odonic polecił rozpoczęcie budowy klasztoru,

462

Canivez, t. 5, s. 554, nr 85.

463

Zob. J. D. J

464

Zob. M. W

465

Zob. J. A

466

Zob. J. G

, Ianociana, t. 3, wyd. S. T. L

, Varsaviae 1819, s. 319–320.

, Historya literatury polskiej, t. 4, s. 2.
, Cysterskie opactwo w Sulejowie, s. 266.
, Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1460–1500, Warszawa 1988, s. 19.
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który mieli zasiedlić mnisi z Pforty467. Fundacja ta jednak się nie powiodła. Do kolejnej próby doszło po kilkudziesięciu latach. Z inicjatywy wojewody poznańskiego
Beniamina z rodu Zarembów, który darował ziemię na potrzeby nowego klasztoru,
pod koniec lat siedemdziesiątych XIII w. sprowadzono cystersów z opactwa paradyskiego, prawdopodobnie do Kaszczoru (Starego Klasztoru). Stamtąd cystersi
przenieśli się do Ptowa, a następnie, na przełomie XIII i XIV w., do pobliskiego
Wielenia. Już po przeprowadzce majątek klasztoru znacznie się powiększył. Kolejna wielka zmiana nastąpiła w latach 1409–1418, kiedy przeniesiono opactwo do
Przemętu. Była to inicjatywa Władysława Jagiełły, który w trosce o bezpieczeństwo
mnichów zezwolił im na translokację w 1409 r.; w roku następnym cystersi uzyskali od papieża potwierdzenie tego nadania. Proces przenosin został zakończony
w 1418 r., wraz z ukończeniem budowy klasztoru i murowanego kościoła. W samym
Wieleniu w 1423 r. powstała natomiast prepozytura cysterska468. Z piętnastowiecznych postanowień cysterskiej kapituły generalnej wynika, że sytuacja w klasztorze
przemęckim była trudna – z jednej strony trwały konflikty wewnętrzne, z drugiej
możliwości finansowe wspólnoty były tak niewielkie, że klasztor nie był w stanie
wysyłać zakonników na studia. Prawdopodobnie nie działała też szkoła klasztorna469. W XV w. atmosfera w klasztorze musiała być rzeczywiście dość napięta, gdyż
mamy informacje o konfliktach wewnątrz wspólnoty i odsuwaniu niewygodnych
opatów. W wypadku jednego z nich, Wacława, w 1446 r. sprawa oparła się o cysterską kapitułę generalną, która poleciła jej rozpatrzenie opatom klasztorów w Jędrzejowie, Paradyżu i Lubiążu470.
Nie wiadomo, jak wielki był księgozbiór średniowieczny Przemętu. Być może
zbiory biblioteki ucierpiały w wyniku wielkiego pożaru miasta (w tym klasztoru
i kościoła cysterskiego) w 1742 r.; odbudowa trwała kilkanaście lat, do 1759 r.471
Klasztor w Przemęcie został skasowany przez władze pruskie w 1835 r. Podobnie
jak w wypadku innych klasztorów wielkopolskich skasowanych w tym okresie doszło do rozproszenia zbiorów bibliotecznych. Nieliczne rękopisy przemęckie, które
467 Zob. K. K
, Proces fundacyjny klasztoru cystersów w Wieleniu (1277–ok. 1285), „Nasza Przeszłość”, 85, 1996, s. 49–73; R. H
, K. K
, Wieleń-Przemęt, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, s. 341–355.
468 Zob. A. M. W
, Uwagi o przyczynach translokacji wielkopolskich klasztorów cysterskich w XIV–
XV wieku, [w:] H. C
(red.), Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich (UAM.
Seria Historia, 117), Poznań 1984, s. 241–242; J. Ł
, Najnowsze badania nad dziejami tzw. kolońskich
klasztorów cysterskich w Wielkopolsce w świetle źródeł, [w:] J. S
(red.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki (UAM. Seria Historia, 135), Poznań 1987, s. 189–191.
469 O sytuacji wewnętrznej klasztoru w Przemęcie w XV w. zob. R. H
-Przemęt, s. 346.
470

, K. K

, Wieleń-

Zob. Canivez, t. 4, s. 598, nr 71, s. 600, nr 77.

471 Zob. J. Ł
, Krótki opis historyczny, s. 267–268, gdzie autor dodał: Bądź to w skutek częstych
pożarów, a następnie przebudowań kościoła klasztornego, bądź też z obojętności zwyczajnej nam na pamiątki po przodkach, dzisiejszy kościół pocysterski w Przemęcie nie zawiera w sobie żadnych zgoła pomników
w przeszłości.
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znalazły się w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej, pochodziły prawdopodobnie z podjętej w czasach Księstwa Warszawskiego akcji zbierania książek
w Bibliotece przy Sądzie Apelacyjnym, przekazanych następnie do Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim. Odnotowałem opisy tylko dwóch łacińskich rękopisów średniowiecznych proweniencji wieleńsko-przemęckiej. Pierwszy
to czternastowieczny kodeks pergaminowy zawierający Dialogi Grzegorza Wielkiego (Lat.Q.v.I.107). Drugi, piętnastowieczny kodeks, zawierał natomiast m.in. tekst,
który opisano w XIX w. jako Speculum humanae conditionis, co może oznaczać
zarówno anonimowe Speculum humanae salvationis, jak i dzieło Innocentego III
De miseria humanae conditionis (Lat.Q.v.I.199). Oprócz tych dwóch zniszczonych
rękopisów zachował się na szczęście trzeci kodeks pochodzący z Przemętu. Zawiera on w głównej części kazania tzw. Graeculus (Piper)472. Po kazaniach znajdują
się drobniejsze teksty, jak np. wykład Modlitwy Pańskiej, inhibiciones a sacra communione, wypisy teologiczne (Auctoritates sanctorum patrum) na temat grzechów
głównych oraz Modlitwa Pańska z interlinearnym tłumaczeniem na język polski
(k. 235v). Kopistą był Maciej Pirnbach de Toeplicz (Cieplice?), profes klasztoru
cystersów w Przemęcie, który kopiował teksty w latach 1437–1449, prawdopodobnie w skryptorium klasztornym w Przemęcie oraz w Wieleniu – po przeprowadzce
stanowiącym prepozyturę klasztoru przemęckiego473. Dobór tekstów i niewielki
format kodeksu (20,5 × 14,5 cm) świadczą o tym, że był on wykorzystywany jako
pomoc kaznodziejsko-duszpasterska dla ludności polskiej.
Wśród innych kodeksów średniowiecznych przechowywanych w bibliotekach
warto odnotować dwa, bodaj najstarsze, rękopisy proweniencji wieleńskiej, znajdujące się w zbiorach poznańskich. Z ok. 1310 r. pochodzi zwyczajnik, na którego końcu ręką z XVI w. wpisano notę: Liber hic usuum scriptus est in Welen a.d.
1310474. Na początek XIV w. datowany jest również iluminowany mszał cysterski,
który mnisi otrzymali z klasztoru macierzystego w Paradyżu, prawdopodobnie już
po translokacji do Przemętu475.

472 Rękopis Lat.Q.ch.I.78, obecnie BN 3028 II – opis rękopisu zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI
wieku, s. 84–85.
473 W rękopisie znajduje się kilka kolofonów, m.in. na k. 135r wymieniono jako miejsce kopiowania Vyelin
(Wieleń), z kolei na k. 196r: Explicit piper per totum annum etc. per manus cuiusdam fratris Mathie Pirnbach
de Toeplicz professi in monasterio Przemath anno gracie etc. XXXVII – zob. Kopiści i kolofony rękopisów
średniowiecznych ze zbiorów polskich, t. 1: Biblioteki Warszawy, red. E. P
(Manuscripta Medii
Aevi Poloniae, 1), Warszawa 1993, s. 34, nr 38. W cytowanej publikacji nie został uwzględniony kolofon na
k. 234v: Suprascripte auctoritates sunt conscripte exceptative anno etc. XXXVIIIo per fratrem M. Pirnbachum.
474 Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Ms. 158 – opis rękopisu zob. M. E. S
Katalog der Raczyńskischen Bibliothek, s. CCXXXII.
475 Poznań, Archiwum Archidiecezjalne, Ms. 67. Zob. Z. R
że literatura).

, L. K

,

, Missale cisterciense, s. 338–339 (tam-
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4.1.2.2.6. Zemsko / Bledzew
Początki klasztoru w Bledzewie owiane są tajemnicą476. W początkach lat trzydziestych XIII w. książę Władysław Odonic miał poczynić nadania ziemskie cystersom z Dobryługu. Mnisi osiedli w miejscu określanym jako Klosterwinkel; nie
była to jednak samodzielna placówka, lecz prawdopodobnie tylko grangia klasztoru. W latach osiemdziesiątych XIII w. mnisi przenieśli się do Ząbrska (Zemska),
które stało się kolejną siedzibą konwentu. Na początku XV w. przeprowadzili się do
Bledzewa, choć zapewne doszło wówczas do podziału wspólnoty – część mnichów
pozostała w Zemsku. Jak stwierdził Andrzej M. Wyrwa, Zemsko stanowiło prawdopodobnie grangię klasztoru bledzewskiego477. Ostateczne połączenie konwentu
nastąpiło dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych XVI w.
Na wielkość biblioteki wpływ mogły wywrzeć liczne klęski, które nawiedzały
klasztor. Po okresie upadku konwentu w czasach reformacji (w 1580 r. w klasztorze
mieszkało pięciu zakonników, w tym dwóch z innych klasztorów) rozwój został zahamowany podczas wojny trzydziestoletniej i potopu szwedzkiego. Kolejne klęski
spadły na klasztor w czasie wojny północnej, kiedy został złupiony przez Szwedów
(1709 r.) i Rosjan (1711).
Po trzecim rozbiorze Bledzew znalazł się w zaborze pruskim. W tym czasie władze nakazały przeprowadzenie inwentaryzacji majątku klasztornego, również biblioteki. Sporządzono wówczas katalog sumaryczny. Obawy przed sekularyzacją
spowodowały rozdanie części księgozbioru478. W 1811 r. zabrano część książek do
Biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, m.in. rękopisy: Anonimi
quaestiones politicae, Anonimi Area et altare, Anonimi Explicatio Nominis, Rhodigeri, Lectionum antiquarum479. Inne książki, w tym rękopisy, trafiły w 1820 r. do
biblioteki Tytusa Działyńskiego oraz w 1829 r. do nowo otwartej Biblioteki Publicznej ufundowanej przez Edwarda Raczyńskiego. Po kasacie klasztoru w 1835 r.
księgozbiór pozostał na miejscu; biblioteka klasztorna szacowana była wówczas na
ok. 6 tys. tomów, przy czym nie wiadomo, jak wiele było tam rękopisów. Księgozbiór przeniesiono w 1843 r. do Międzyrzecza, zapewne do biblioteki szkolnej480.
Niewątpliwie rękopisy bledzewskie „wypływać” musiały z księgozbioru klasztornego znacznie wcześniej, być może na przełomie XVIII i XIX w. W latach dwu476 O klasztorze zob. A. M. W
, Zemsko-Bledzew, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich
i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 370–386.
477

Zob. ibidem, s. 375.

478 Zob. A. C
-Bledzew, s. 379.
479

Cyt. za A. C

, Materiały archiwalne do dziejów bibliotek, s. 457–459; A. M. W

, Zemsko-

, Materiały archiwalne do dziejów bibliotek, s. 458.

480 Zob. P. W
, Kościół i klasztor Księży Cystersów w Bledzewie, „Przyjaciel Ludu”, 10, 1843, 7,
s. 56; J. Ł
, Krótki opis historyczny, s. 271; E. K
, Kościół i klasztor księży cystersów w Bledzewie (dziś nieistniejący), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 124 z 8 lutego 1862 r., s. 57–58.
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dziestych XIX w. Joachim Lelewel, przy omówieniu biblioteki puławskiej Czartoryskich, podał opis szesnastowiecznego druku z pieśniami (kantyczkami) w języku
polskim, która to książka była poprzednio własnością Mon. Bledzoviensis Cisterciensium481. Rękopisy proweniencji bledzewskiej znajdują się również w zbiorach
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie482.
W wykazie odnotowałem tylko jeden rękopis średniowieczny z proweniencją
bledzewską. Był to niewielkiego formatu iluminowany rękopis pergaminowy, zawierający Speculum ecclesiae Honoriusza Augustodunensis, datowany na XII w.
(Lat.Q.v.I.58). Z innych rękopisów pochodzących z klasztoru bledzewskiego wspomnieć należy m.in. Passionale seu vitae sanctorum, datowane na XIII w., z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu483. Z kolei w Bibliotece Kórnickiej PAN przechowywany jest rękopis z przełomu XIII i XIV w., zawierający cztery księgi Dialogów
Grzegorza Wielkiego, z notą proweniencyjną: Liber beate Marie in Nouo Dobrilug484. Rękopisy średniowieczne z Bledzewa znajdują się także w bibliotekach niemieckich, np. w Bibliotece Uniwersytetu Aleksandra Humboldta w Berlinie Tomasz
Jasiński odkrył interesujący łaciński przekaz księgi turniejowej, prawdopodobnie
z pierwszej połowy XVI w., który należał do księgozbioru klasztornego485. Nie wiadomo, w jaki sposób kodeks ten znalazł się w posiadaniu cystersów bledzewskich,
jak też jakie funkcje pełnił.

4.1.2.2.7. Jędrzejów
W zbiorach Biblioteki Narodowej równie nielicznie, bo prawdopodobnie tylko
przez jeden lub dwa kodeksy, był reprezentowany księgozbiór klasztoru cystersów
w Jędrzejowie. Początki klasztoru sięgają lat czterdziestych XII w., kiedy mnisi
z burgundzkiego Morimond przybyli do wsi Brzeźnicy, należącej do rodu Gryfitów. Formalnie dokument fundacyjny został wystawiony przez arcybiskupa Janika
w 1153 r.486 Wkrótce też wieś zmieniła swoją nazwę na związaną z przekazanym
481

J. L

482

Zob. J. K

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 1, s. 153–160.
, Catalogus codicum, s. 115, 117, 215.

483 Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Ms. 157 – opis rękopisu zob. M. E. S
Katalog der Raczyńskischen Bibliothek, s. CCXXXI–CCXXXII.
484

Kórnik, Biblioteka PAN, Ms. 9 – opis rękopisu zob. J. Z

, L. K

,

, Katalog rękopisów, s. 33–34.

485 Zob. T. J
, Księga turniejowa ze zbiorów klasztoru cysterskiego w Bledzewie, „Roczniki Historyczne”, 70, 2004, s. 197–204.
486 O początkach klasztoru jędrzejowskiego zob. J. D
, Proces fundacyjny i pierwotne uposażenie
opactwa cystersów w Jędrzejowie, [w:] D. O
(red.), Cystersi w Polsce w 850-lecie fundacji opactwa
jędrzejowskiego, Kielce 1990, s. 40–79; J. D
, L. W
, Jędrzejów, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich
na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 90–97; J. K
, Wspólnoty zakonne,
s. 68–71.
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cystersom kościołem, którego patronem był św. Andrzej. Mnisi dodali również kolejne wezwania: NMP oraz św. Wojciecha. Opactwo w Jędrzejowie było jednym
z najlepiej uposażonych klasztorów cysterskich na ziemiach polskich. Dobra klasztorne obejmowały ponad 30 wsi (a między XIII i początkiem XVI w. 55 wsi należało w różnych okresach do klasztoru). To zaplecze ekonomiczne spowodowało, że
klasztor mógł stać się matką dwóch filii: w Szczyrzycu oraz Rudach487.
W przeciwieństwie do wielu innych klasztorów opactwo jędrzejowskie w chwili
kasaty należało do najbogatszych488. Wiele strat w samym klasztorze spowodowały jednak pożary z 1734 i 1800 r., zwłaszcza drugi, w którym spłonęła biblioteka.
Do momentu kasaty klasztoru w 1819 r. w księgozbiorze znajdowało się kilkaset książek. W sporządzonym wówczas wykazie podano, że z klasztoru zabrano
łącznie 631 książek, w tym 627 książek drukowanych, a tylko cztery rękopisy489.
W zbiorach przedwojennych Biblioteki Narodowej nie natrafiłem na rękopisy średniowieczne o bezspornej proweniencji jędrzejowskiej. Tajemniczo przedstawia się
kwestia pochodzenia rękopisu zawierającego tekst Ps.-Hegesippa De bello Iudaico
(Lat.F.ch.I.345). W jedynym opisie rękopisu (katalog CBP) odnotowano dość szczegółową notę o przepisaniu rękopisu w 1475 r. dla klasztoru cystersów w Jędrzejowie, wtedy pod rządami Mikołaja Odrowąża. Opat Mikołaj Odrowąż z Rębieszyc
sprawował ten urząd przez niemal 50 lat, do śmierci w 1496 r.490 Jednak rękopis
z takim tekstem i tą samą datą przepisania został odnotowany w wykazie rękopisów
zabranych w 1819 r. z klasztoru kanoników regularnych z Mstowa491. Trudno zatem
rozstrzygnąć tę kwestię.
Z klasztorem jędrzejowskim wiązany jest również jeszcze inny rękopis „warszawski”, który szczęśliwie ocalał z pożogi wojennej492. Jest to znany od dawna w literaturze przekaz kroniki Wincentego Kadłubka (tzw. kodeks Stanisława
Augusta) przepisany w 1456 r. przez Jana z Cerekwicy. W czasach nowożytnych
należał do niejakiego Alberta Zagórskiego, a przed 1735 r. znalazł się w posiadaniu Józefa Andrzeja Załuskiego, ofiarowany przez biskupa inflanckiego Augustyna
Adama Wessela. Marian Zwiercan postawił hipotezę, że kodeks ten mógł pochodzić
z klasztoru jędrzejowskiego, skąd został zabrany przez Wessela, pełniącego funkcję
opata klasztoru jędrzejowskiego493. Trzeba jednak pamiętać, że Wessel piastował tę
godność w latach 1711–1723, następnie był biskupem inflanckim od 1724 r. oraz bi487

Zob. J. D

, L. W

, Jędrzejów, s. 92.

488 Zob. P. P. G
, Opactwo jędrzejowskie w latach kasat zakonnych (koniec XVIII i XIX w.), [w:]
D. O
(red.), Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce 1990, s. 97–126.
489

Zob. M. Ł

, Materiały do dziejów, s. 53; t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

490 Zob. W. B
, Katalog opatów jędrzejowskich. Próba ustalenia chronologii, [w:] D. O
(red.), Cystersi w Polsce. W 850-lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, Kielce 1990, s. 194.
491

Zob. niżej, s. 368–369.

492

Rps BN 3376 II, dawna sygnatura Lat.Q.ch.IV.2.

493

Zob. M. Z

, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 60–63.
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skupem kamienieckim od 1733, który to urząd piastował do swojej śmierci w lutym
1735 r.494 Miał więc dużo możliwości pozyskania rękopisu z innych księgozbiorów,
nie tylko klasztoru jędrzejowskiego.
Z jednym wyjątkiem, nie odnalazłem informacji o rękopisach średniowiecznych
pochodzących z innych klasztorów cysterskich z ziem polskich, zarówno małopolskich, które podległy kasacie w 1819 r., jak i wielkopolskich, skasowanych
w 1835 r. Klasztor w Wąchocku – fundowany prawdopodobnie w ostatniej ćwierci
XII w. – w chwili kasaty miał zbiory niewielkie, co było prawdopodobnie skutkiem grabieży i spalenia klasztoru w 1656 r. przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego495. Samuel Bogumił Linde pisał o tej bibliotece: żadna
z bibliotek dotąd przeze mnie w tej podróży przejrzanych tyle nie była zrabowaną,
wyczerpaną, wyniszczoną, wynędzniałą jak wąchocka, z tym wszystkim zabawiła
mnie dwa dni i zebrałem tam sztuk książek 2438 rozmaitej wielkości i wartości, nie
tyle też natrafiłem rzadkich, jak gdzie indziej, ale dosyć wiele użytecznych a nam
potrzebnych496. Nie wiadomo, czy wśród tych książek znajdowały się rękopisy –
jeżeli takowe były, to nie przykuły uwagi Lindego, który odnotowałby fakt zabrania kodeksu średniowiecznego. Po kasacie klasztoru i wizycie Lindego, w 1820 r.
biblioteka liczyła 1805 woluminów; po 1863 r. zbiory zostały włączone do biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu497. Inne księgozbiory średniowieczne, które nie
były reprezentowane w zbiorach warszawskich, to biblioteki klasztorów cystersów
w Wągrowcu i Obrze, skasowanych w 1835/1836 r.498 Zbiory te, prawdopodobnie częściowo zniszczone lub zagrabione w czasie potopu szwedzkiego w połowie
XVII w., uległy w latach trzydziestych wieku XIX dalszemu rozproszeniu – księgozbiór wągrowiecki liczył w momencie kasaty blisko 1000 woluminów, natomiast
nieznana jest wielkość biblioteki klasztoru w Obrze499. Warto w tym miejscu odnotować istnienie jednego rękopisu z Obry, przechowywanego obecnie w zbiorach
Biblioteki Narodowej500. Jest to pergaminowy kodeks z pierwszej połowy XIV w.,
494

Zob. W. B

, Katalog opatów jędrzejowskich, s. 184–204.

495 Zob. J. D
, L. W
, Wąchock, [w:] A. M. W
, J. S
, K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej
Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 328–340.
496

Zob. M. Ł

, Materiały do dziejów, s. 53.

497 Zob. K. W
, Źródła do dziejów bibliotek, s. 87–103; E. S
Polskim, s. 203–204.

, Biblioteki w Królestwie

498 O klasztorach tych zob. A. M. W
, Łekno-Wągrowiec, [w:] A. M. W
, J. S
,
K. K
(red.), Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na
ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 230–250; I
, Obra, ibidem, s. 256–267.
499 Zob. L. G
s. 209–220.

, Biblioteka klasztorna cystersów w Wągrowcu, „Studia Gnesnensia”, 6, 1981,

500 BN, sygn. 12505 III – zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku, s. 171. Na pochodzenie rękopisu
wskazuje nota na k. 1r: Inscriptus catalogo librorum monasterii Obrensis anno 1598.
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zawierający Dialogi Grzegorza Wielkiego oraz Prognosticon futuri saeculi autorstwa Juliana z Toledo. W połowie XIX w. kodeks ten stał się własnością Wiktora hr.
Baworowskiego i następnie Biblioteki Baworowskich we Lwowie. Brak nowożytnych not proweniencyjnych zarówno w samym kodeksie, jak i w spisach rękopisów
sporządzanych przy okazji zakupu rękopisów do zbiorów Baworowskich, niestety
uniemożliwia odtworzenie wcześniejszych losów kodeksu501. Nie można jednak
wykluczyć, że pojedyncze rękopisy z obu klasztorów wielkopolskich znalazły się
w zbiorach warszawskich, np. w okresie Księstwa Warszawskiego, tak jak część
kolekcji rękopisów z klasztorów w Przemęcie czy Bledzewie502.

4.1.3. Zakony reguły św. Augustyna
Inne rękopisy średniowieczne pochodziły z księgozbiorów zakonów wywodzących się ze zróżnicowanego nurtu kanonickiego. Powstanie i funkcjonowanie ruchu kanonickiego we wczesnośredniowiecznej Polsce było przedmiotem licznych
studiów503. Jerzy Kłoczowski trafnie podsumował stan badań, wskazując na dwa
nurty: 1. duchowieństwo diecezjalne, gromadzące się przy katedrach i tworzące
z czasem kapituły katedralne i kolegiackie, oraz 2. grupę kanoników, żyjących początkowo według reguły akwizgrańskiej, od schyłku XI w. zorganizowanych we
wspólnoty według reguły św. Augustyna. Ta ostatnia grupa tworzyła z czasem regularne klasztory i prepozytury504.
Kazimierz Łatak wyróżnił w obrębie kanonikatu regularnego dwie grupy:
1. prepozytury autonomiczne, powiązane luźno w kongregacji arrowezyjskiej,
a następnie kongregacji laterańskiej, oraz 2. scentralizowane wspólnoty kanonickie, takie jak kanonicy regularni Stróże Grobu Świętego (bożogrobcy – miechowici), kanonicy regularni premonstratensi (norbertanie), kanonicy regularni
Ducha Św. de Saxia (duchacy) oraz kanonicy regularni Błogosławionych Męczenników od Pokuty (markowie)505.

501

Średniowieczne rękopisy w zbiorach Biblioteki Baworowskich będą przedmiotem osobnego studium.

502 Według informacji Sławomira Szyllera, w zbiorach petersburskich znajdowało się ponad 30 kodeksów,
ale nowożytnych, z klasztoru cystersów w Obrze, niemal wszystkie formatu quarto, zawierające teksty szkolne: Lat.Q.ch.I.333, 365, 372, 407, 561, 621, 715, 822, 833, 845, 850, 852, 859, 861, 864, 866, 872, 876, 918,
966, 978, 1033, 1194, 1236, 1248, 1260, 1317; Lat.Q.ch.III.120, 129, 147, 186.
503 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 58–66 (tamże literatura). Znakomitym i zwięzłym wprowadzeniem do historii kanoników regularnych w średniowiecznej Polsce jest praca Kazimierza Łataka – zob.
K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 15–45.
504

Zob. J. K

, Wspólnoty zakonne, s. 59.

505 Zob. K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 25–26; do grupy wspólnot centralistycznych autor zaliczył również krótko działającą na Pomorzu Zachodnim wspólnotę kanoników regularnych św. Wiktora.
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Najstarsze autonomiczne prepozytury na ziemiach polskich powstały na przełomie XI i XII w. w Trzemesznie i w Górce Sobóckiej pod Wrocławiem, skąd
wspólnota przeniosła się do Wrocławia i Czerwińska. Z czasem wykształciły się
obediencje kanonickie, z których najważniejsze były: trzemeszeńska obejmująca
Wielkopolskę, czerwińska – Mazowsze, wrocławska – Śląsk, krakowska – Małopolskę i Wielkie Księstwo Litewskie. Warto odnotować, że klasztory kanonickie
należące do obediencji krakowskiej: zatem oprócz domu krakowskiego, również
klasztory-filie w Kłobucku (1454 r.), Kraśniku (1468 r.) i w Kurozwękach (1487 r.)
posługiwały się statutami klasztoru w Roudnicach, przeniesionymi z klasztoru
w Kłodzku, zmodyfikowanymi jednak przed 1439 r.506 Klasztor w Roudnicach
był jednym z ważniejszych ośrodków odnowy życia religijnego w Europie Środkowej, określanym jako jeden z głównych ośrodków czesko-morawskiej devotio
moderna507. Kontakty klasztorów małopolskich owocowały zarówno przenikaniem
tekstów, jak i szczególną troską o księgozbiór. Zachowany przekaz statutów pochodzący z klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku zawiera m.in. fragment dotyczący księgozbioru, w którym określono zasady dotyczące udostępniania książek
na zewnątrz508.
W pierwszej połowie XVI w. doszło do scalenia tych autonomicznych dotąd prepozytur oraz obediencji i połączenia ich z Kongregacją Laterańską509.
W XV w. wspólnoty kanonickie liczyły ok. 100 domów, w których przebywało
do 1000 zakonników510. Oczywiście wielkość poszczególnych domów była zróżnicowana – większe ośrodki – prepozytury lub kanonie, jak np. klasztor miechowski, liczyły od kilkunastu do kilkudziesięciu zakonników, obok nich funkcjonowały

506 O statutach tych zob. S. W
, Najstarsze statuty (konstytucje) kanoników regularnych laterańskich
obediencji krakowskiej, [w:] K. Ł
(red.), Klasztor Bożego Ciała Kanoników Regularnych Laterańskich
w Krakowie w okresie przedtrydenckim. Ludzie – wydarzenia – budowle – kultura, Łomianki 2012, s. 407–414.
507

Zob. K. Ł

, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 37–45.

508 Rękopis Lublin, Biblioteka UMCS, sygn. III 608: Statuta sive consuetudines canonicorum regularium
sub regula sancti Augustini viventium odkryła Ewa Zielińska – zob. E. Z
, Rękopis średniowiecznych
statutów kanoników regularnych św. Augustyna w Kraśniku, [w:] A. K
(red.), Z książką przez wieki
(Res Historica, 13), Lublin 2002, s. 87–104 (tamże opis katalogowy rękopisu). Odpowiedni fragment statutów
(s. 71–72 rękopisu) brzmi: De conservacione et accomodacione librorum (cap. XXXI). Monasterii ac loci
religionis nostre dispendiis que ex accomodacione seu concessione librorum plerumque contingunt precavere
consultius intendentes conventuali consilio duximus statuendum ut nullatenus libri concedantur extraneis nisi
equivalentes aut meliores alias aliquid competens vadium ipsorum loco in libraria reponatur. Fiat quoque de
personis quibus dicti libri fuerint accomodati et librorum nominibus seu titulis memorialis scriptura, que in
monasterio ad tempus resitucionis eorundem cum diligencia conservetur. Huiusmodi vero librorum concessionem et resumpcionem in presencia saltem aliquorum fratrum fieri volumus ne per oblivionem alias errorem
aliquatenus deperdantur.
509 Zob. S. N
, Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich, [w:] K. Ł
(red.), Mstów. Miasto
– klasztor – parafia na przestrzeni wieków, Łomianki 2013, s. 97–101 (tamże literatura), tu s. 100; K. Ł
,
Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne kanoników regularnych w dawnej Polsce, „Ełckie
Studia Teologiczne”, 2, 2001, s. 107–130.
510

Zob. K. Ł

, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 35.
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również małe, liczące po kilku duchownych dependencje (niekiedy określane również jako prepozytury).
Charakterystyczną cechą wspólnot kanonickich, zarówno autonomicznych, jak
i scentralizowanych, była prowadzona w parafiach działalność duszpasterska. Niektóre zakony prowadziły ponadto szpitale – przytułki dla ubogich i starców – oraz
szkoły parafialne. Ten duszpastersko-kanonicki charakter wspólnot miał wpływ na
kształt i wielkość księgozbiorów.
Poniżej przedstawiam poszczególne wspólnoty kanonickie, w kolejności wielkości zbiorów rękopiśmiennych, które znalazły się w przedwojennym zasobie Biblioteki Narodowej. Największą kolekcją był księgozbiór bożogrobców miechowskich, pozostałe klasztory reprezentowane były przez kilka–kilkanaście rękopisów,
niektóre – wyłącznie przez pojedyncze egzemplarze.

4.1.3.1. Bożogrobcy (Miechów)
Jedną z większych kolekcji rękopisów średniowiecznych w przedwojennej BN
były książki pochodzące z klasztoru bożogrobców w Miechowie511. Fundację
klasztoru kanoników regularnych przeprowadził możnowładca małopolski Jaksa
z Miechowa512. W 1162 r. Jaksa, po powrocie z Ziemi Świętej, osadził przybyłych
z nim kanoników kościoła Grobu Świętego w Jerozolimie, żyjących według reguły
św. Augustyna. Konsekracja kościoła Grobu Świętego przez biskupa krakowskiego
Gedkę nastąpiła w latach siedemdziesiątych XII w. Już pod koniec stulecia klasztor
miechowski stał się głównym ośrodkiem nowej kongregacji, dość bogato uposażonym: ok. 1200 r. na majątek klasztorny składały się 34 wsie, saliny, dziesięciny,
immunitet sądowy i ekonomiczny. Jak zauważył Jerzy Kłoczowski, był to prawdopodobnie najbogatszy klasztor polski w średniowieczu513.
Oprócz klasztoru głównego w Miechowie stworzono również sieć zależnych prepozytur, obejmujących całe państwo polskie (łącznie ze Śląskiem). Początkowo,
w Małopolsce, były to Skaryszew i Chełm nad Rabą, w Wielkopolsce – Gniezno514,
511 O bożogrobcach miechowskich zob. M. S
, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe
na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 73–106 (tamże literatura). Ze starszych pozycji wymienić należy: M. T
, Bożogrobcy w Miechowie (w 800-lecie sprowadzenia zakonu do Polski), „Nasza
Przeszłość”, 17, 1963, s. 5–60; Z. P
, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku
1914, Kraków 1967. Ważnym źródłem do poznania dziejów miechowitów jest siedemnastowieczna kronika
zakonna Samuela Nakielskiego – zob. S. N
, Miechovia sive promptuarium antiquitatum Monasterii
Miechoviensis, Cracoviae 1634.
512

Zob. J. K

513

Zob. ibidem, s. 163.

, Wspólnoty zakonne, s. 62–63.

514 Szpital w Gnieźnie uposażyli książęta wielkopolscy Przemysł oraz Bolesław Pobożny i oddali bożogrobcom. Konwent liczył ok. 10 zakonników. Obok szpitala znajdowała się szkoła dla dzieci mieszczan
gnieźnieńskich, prowadzona przez trzech zakonników, pozostali zajmowali się posługą w szpitalu. Szpital ten
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na Śląsku – szpital w Nysie (potem stamtąd filie w Raciborzu, Rychbachu i Ząbkowicach). Jak podkreślił Zbigniew Pęckowski, parafie zakonne były zróżnicowane
na kościelne i szpitalne, te drugie obejmowały także szpital – przytułek dla ubogich
i starców, z kościołem lub kaplicą515. W późnym średniowieczu funkcjonowało już
w granicach Królestwa Polskiego, a także za granicą, kilkanaście klasztorów-prepozytur zależnych od klasztoru miechowskiego, tworząc – jak trafnie napisała Maria
Starnawska – silną i sprężyście zarządzaną kongregację516. Warto wymienić ważne
klasztory i szpitale na Stradomiu w Krakowie, w Przeworsku i w Leżajsku. Przez
pewien okres (ok. 1290 r.) bożogrobcy sprawowali nadzór nad klasztorem na Zderazie w Pradze oraz kilkoma parafiami na Spiszu.
Ze względu na losy księgozbioru średniowiecznego warto przybliżyć dzieje
niektórych klasztorów obediencji małopolskiej, gdyż ich zbiory biblioteczne znalazły się później w bibliotece miechowskiej. Ważnym ośrodkiem – również ze
względu na położenie geograficzne i związane z tym możliwości utrzymywania
kontaktów intelektualnych z uniwersytetem – był klasztor i szpital na Stradomiu
w Krakowie. Fundacja szpitala pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej, dokonana
przez Kazimierza Wielkiego, miała miejsce ok. 1360 r.517 Szpital był jednak nieukończony jeszcze w 1375 r., kiedy Elżbieta Łokietkówna oddała go konwentowi miechowskiemu, z obowiązkiem dokończenia szpitala i kościoła, co nastąpiło
w latach 1375–1421. Na początku lat dwudziestych XV w. do kościoła stradomskiego przyłączono kościoły parafialne z prawem patronatu w Chodowie, Uniejowie, Wrocieryżu i Chełmie518. Klasztor na Stradomiu został zamknięty w 1808 r.
przez władze austriackie519.
Dwa inne ośrodki miechowitów powstały w końcu XIV w. na Rusi, w ramach
tworzenia administracji kościelnej. Klasztor bożogrobców w Przeworsku ufundowany został w 1394 r. przez wojewodę sandomierskiego Jana z Tarnowa, który przekazał zakonnikom tamtejszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny520.

został im odebrany dopiero przez władze pruskie w 1820 r. – zob. F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu
i upadku zakonu xx. kanoników Stróżów św. Grobu Jerozolimskiego, Kraków 1867, s. 58–59.
515

Zob. Z. P

, Miechów, s. 348.

516 Zob. M. S
, Między Jerozolimą a Łukowem, s. 106. Szczegółowy wykaz parafii zakonnych
(kościelnych i szpitalnych) bożogrobców – zob. ibidem, s. 73–106; Z. P
, Miechów, s 348–357.
517 Pękalski tłumaczył fundację szpitala jako element pokuty Kazimierza za zabójstwo Jana Baryczki –
zob. F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 65–69. O klasztorze zob. S. T
, Klasztor
szpitalny św. Jadwigi, „Rocznik Krakowski”, 22, 1929, s. 59–79; J. R
, Średniowieczne patrocinia krakowskie, Kraków 2002, s. 85–86.
518 Zob. Bullarium Poloniae, t. 4: 1417–1431, ed. I. S
-Lublini 1992, s. 137, nr 728.

-K

, S. K

, H. W

, Romae-

519 Zob. W. C
, Dzieje klasztorów i monasterów galicyjskich w czasach rozbiorowych, cz. 1:
Zakony doszczętnie zniszczone, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU”, 21, 1916, 6, s. 26–40.
520 F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 74; M. T
Z. P
, Miechów, s. 350–351.

, Bożogrobcy w Miechowie, s. 55;
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Kolegium to bożogrobcy utrzymali do 1846 r.521 Inny klasztor – będący prepozyturą
konwentu przeworskiego – powstał ok. 1400 lub 1439 r. w Leżajsku522. Parafia ta
była obsadzona przez bożogrobców do 1839 r.
W XIV i XV w. klasztor w Miechowie stał się głównym ośrodkiem kongregacji.
W 1374 r. patriarcha jerozolimski Wilhelm mianował przeora konwentu miechowskiego przełożonym generalnym i wikariuszem patriarchalnym. Nowo mianowanemu zwierzchnikowi podlegać miały klasztory w Polsce, Czechach, na Morawach,
na Węgrzech i na Śląsku523. Pod koniec tego stulecia zgromadzenie miechowskie,
na mocy bulli Bonifacego IX z 1396 r., stało się bezpośrednio zależne od papiestwa,
zaś w 1412 r. Jan XXIII zezwolił prepozytom miechowskim na używanie insygniów pontyfikalnych524.
Na uwagę zasługuje działalność duszpasterska i edukacyjna bożogrobców525. Jak
podkreślił Zbigniew Pęckowski, w każdej parafii kościelnej prowadzonej przez zakonników znajdowała się szkoła parafialna, choć poziom nauczania – przynajmniej
w czasach nowożytnych – był różny526. W samym klasztorze miechowskim znajdowało się również centralne archiwum zakonu, uporządkowane pod koniec XIV w.,
w którym przechowywano wszystkie dokumenty związane zarówno z głównym
klasztorem, jak i z zależnymi prepozyturami527.
Początki biblioteki klasztoru miechowskiego, według tradycji klasztornej, sięgały czasów fundacji. Samuel Nakielski pisał o pierwszym prepozycie – Marcinie
Gallu, że zbudował on z kamienia klasztor, w którym znajdowały się m.in. cele
i biblioteka528.
521

F. P. P

, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 75.

522 Ibidem, s. 79–80; M. T
, Bożogrobcy w Miechowie, s. 56; Z. P
, Miechów, s. 351;
T. M. T
, Miechowici na ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełły, „Folia Historica
Cracoviensia”, 4–5, 1997–1998, s. 67–98. Wątpliwości związane z datą objęcia parafii przez bożogrobców
wynikają z nikłej podstawy źródłowej. Część badaczy opowiada się za przełomem XIV i XV w., kiedy doszło do lokacji miasta przez Władysława Jagiełłę i do powstania parafii. Bardzo prawdopodobna wydaje się
jednak hipoteza Marii Starnawskiej, dotycząca daty powstania prepozytury w Leżajsku – bożogrobcy mieli
objąć parafię w latach 1433–1439, kiedy miasto należało do rodziny Tarnowskich, zatem naturalne wydaje
się obsadzenie parafii leżajskiej przez zakonników z Przeworska – zob. M. S
, Między Jerozolimą
a Łukowem, s. 101.
523

F. P. P

524

Zob. M. S

, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 72.
, Między Jerozolimą a Łukowem, s. 103–104.

525 Zob. R. S
, Działalność duszpasterska zakonu bożogrobców w średniowiecznym Miechowie, [w:] M. D
, A. P
-L
(red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym.
Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999 przez Instytut
Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Opole 2000,
s. 449–458.
526

Zob. Z. P

527

Zob. ibidem, s. 357–362.

, Miechów, s. 355–356.

528 Zob. S. N
, Miechovia, s. 63: Qui quidem Canonicus obtenta ab eodem Episcopo licentia ac
benedictione, coepit primum ex lapide construere claustrum, beneficio Iaxa Fundatoris benigne adiutus, ubi
refectorium pro Fratribus cellas, librariam, promptuaria, caeterasque commodas Caenobii officinas, per
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Niewiele wiadomo o tym wczesnym księgozbiorze klasztornym, na ten stan
wpływ miały liczne klęski, jakie dotknęły klasztor, począwszy od XIV w. W początkach tego stulecia klasztor i kościół w Miechowie padły ofiarą najazdu Węgrów,
inspirowanego przez Władysława Łokietka. Według tradycji zakonnej najeźdźcy
złupili klasztor i kościół tak doszczętnie, że tylko gołe ołtarze i wypróżniony skarbiec został529. W czasie buntu mieszczan krakowskich, wobec powiązań rodzinnych
wójta Alberta (miał być bratem przełożonego miechowskiego Henryka), Łokietek
wypędził kanoników z Miechowa i ustanowił tam przez krótki czas kasztelanię.
Stan ten utrzymał się, pomimo breve Klemensa V z 10 października 1312 r., w którym papież nakazał zwrot majątku klasztornego. Zakonnicy przenieśli się na Spisz,
skąd po pięciu latach powrócili do Miechowa.
Kolejna większa klęska spadła na klasztor 21 lipca 1379 r., kiedy pożar zniszczył
kościół i klasztor. Spłonęły wówczas nie tylko paramenty kościelne, ale również
księgozbiór530. Odbudowa klasztoru, a właściwie jego przebudowa, gdyż w latach
1385–1389 wzniesiono nowy budynek klasztorny, do którego włączono stary klasztor, trwała jeszcze do początków XV w., kiedy staraniem proboszcza miechowskiego
Michała z Radomska wykończono sale klasztorne, w tym również bibliotekę531.
Kolejne straty w księgozbiorze nastąpiły w wyniku pożarów w czasach nowożytnych: 1505532 i 1732 r. Po tym drugim pożarze częściowo ocalały księgozbiór przeniesiono do innej sali, dawnego refektarza533, dzięki czemu uniknął on całkowitego
zniszczenia w czasie kolejnego wielkiego pożaru 10 kwietnia 1745 r. Kronikarz zakonny pisał, że spłonęło wtedy całe miasto, klasztor i kościół: facyata spadła, mury
kościoła przepalone i wszystkie starożytne pamiątki i ozdoby zniszczone zostały534.
Być może zniszczeniu uległy książki przechowywane w zakrystii.
Pomimo tych klęsk księgozbiór miechowski uważany był przez historyków za jeden z najlepszych i najbogatszych zbiorów na ziemiach polskich. Joachim Lelewel,
który w latach dwudziestych XIX w. opracowywał zbiory klasztorne w Bibliotece
quam apte, qua potuit celeritate excitavit, quae nunc etiam appellationem veteris claustri obtinent. O różnych
aspektach kultury piśmiennej pisał Ryszard Skrzyniarz – zob. R. S
, Początki archiwum zakonnego
bożogrobców w Miechowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 71, 1999, s. 407–411; I
, Działalność duszpasterska zakonu bożogrobców, s. 449–458; I
, Księgozbiór historyczny bożogrobców w parafii
Miechów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 77, 2002, s. 71–76. Zob. też E. T
, Księgozbiór bożogrobców miechowskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 81, 2004, s. 353–369 (tamże charakterystyka księgozbioru nowożytnego).
529

F. P. P

530

Zob. S. N

, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 60.

531

Zob. ibidem, s. 276.

, Miechovia, s. 316; Z. P

, Miechów, s. 250.

532 Samuel Nakielski pisał: tota Ecclesia cum adiuncto Monasterio conflagrauit, illasque nobiles et veteres Conventus Miechoviensis operas, campanas praegrandes, imagines auro argentoque corruscas, libros et
aliam pretiosam, copiosamque Ecclesiae supellectilem, omne denique quod pulchrum erat visu, cum circumpositis aedificiis, edax flamma confestim absorbuit – zob. S. N
, Miechovia, s. 316.
533

Tak J. W

534

F. P. P

, Dekanat miechowski, Radom 1917, s. 129; Z. P
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 55.

, Miechów, s. 362–363.
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Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, pisał, że księgozbiór bożogrobców
liczył w XVIII w. 9 tys. tomów, opisanych w katalogu z 1762 r. Nota bene jedynym
porównywalnym pod względem wielkości księgozbiorem była, zdaniem Lelewela,
tylko biblioteka benedyktynów świętokrzyskich535.
Wspomniany katalog z 1762 r. obejmował książki zarówno drukowane, jak i rękopiśmienne536. Znajdowało się tam, według ustaleń Marii Hornowskiej, łącznie
ponad 470 opisów rękopisów średniowiecznych i nowożytnych. Było to 469 pozycji w dziale Manuscripti Codices oraz trzy pozycje dopisane w części poświęconej
książkom drukowanym. Same opisy były na ogół lakoniczne, choć w wypadku kodeksów średniowiecznych autorzy katalogu starali się odnotowywać, o ile występowały, kolofony. Trzeba jednak zauważyć, że w większości opisów brak informacji
o czasie powstania, dlatego trudno na tej podstawie rozstrzygnąć, jaką część zbioru
tworzyły kodeksy o średniowiecznej metryce.
Na przełomie XVIII i XIX w. księgozbiór padał łupem różnych „książkołapów”.
Wobec utraty źródeł bibliotecznych skala tego zjawiska jest nieuchwytna, jednak
musiała być znaczna, skoro w 1818 r., a więc na rok przed kasatą klasztoru, zwiedzający bibliotekę Jerzy Samuel Bandtkie miał powiedzieć: Wielka szkoda zabranych wam pięknych rękopisów waszych537.
W momencie kasaty klasztoru miechowskiego, w sierpniu 1819 r., Samuel
Bogumił Linde spędził na przeglądaniu zbiorów miechowskich aż trzy dni, choć
jak sam podkreślił, biblioteka przez lubowników, wędrowników i okoliczności czasowe dosyć była nadwyrężona. Do zbiorów warszawskich Linde zabrał z biblioteki
4644 woluminy538. Informacja ta, zawarta w jednym z listów Lindego, opublikowanych przez Mariana Łodyńskiego, wymaga jednak pewnego uściślenia. Według
zestawienia księgozbiorów zabranych z klasztorów suprymowanych, sporządzonego również przez Lindego, liczba książek zabranych z klasztoru miechowskiego
wynosiła 4677 woluminów539. Obie te liczby nie znajdują uzasadnienia w świetle wykazu zbiorów suprymowanych bibliotek kościelnych z ok. 1820 r., według
którego z biblioteki miechowskiej zabrano 4390 książek drukowanych oraz 228
rękopisów – w sumie 4618 tomów (dla porównania, z biblioteki świętokrzyskiej
zabrano wówczas „tylko” 4400 tomów, w tym 255 rękopisów)540. Resztki księgozbioru miały spłonąć w pożarze w 1839 r., ale jeszcze w drugiej połowie XIX w.
w zbiorach kościoła miechowskiego znajdowały się pojedyncze rękopisy liturgicz-

535

Zob. J. L

, Bibljograficznych ksiąg dwoje, t. 2, s. 111.

536

Rękopis niezachowany, sygn. Różn.F.ch.XVIII.89. Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.2, s. 501–525.

537

F. P. P

538

Zob. M. Ł

539

Zob. ibidem, nr 60, s. 74.

540

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 125.
, Materiały do dziejów, nr 54, s. 58–59.
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ne i historyczne541. W 1917 r. Jan Wiśniewski odnotował przechowywany w kościele miechowskim ogromny pergaminowy antyfonarz (64 × 49 cm), na którego
oprawie widniał herby Leliwa i podwójny krzyż bożogrobców oraz data 1562.
Antyfonarz ten pisany był „gockimi” literami oraz bogato iluminowany542. Innym
kodeksem wspomnianym przez Wiśniewskiego był mały kancjonał z drugiej połowy XVI w.543
Odnalazłem informacje o niemal 160 kodeksach średniowiecznych proweniencji
miechowskiej, które znajdowały się w przedwojennym zasobie rękopisów Biblioteki Narodowej – 152 z nich to egzemplarze zniszczone, ocalało z pożogi wojennej
tylko siedem kodeksów i znajdują się one obecnie w Bibliotece Narodowej. Podkreślić trzeba, że zbiór średniowieczny stanowił zatem blisko 70% wszystkich rękopisów zabranych przez Lindego w 1819 r. z biblioteki klasztoru miechowskiego.
Tak duży odsetek rękopisów średniowiecznych świadczy niewątpliwie o dbałości
o „stare” rękopisy, z których korzystali wyłącznie nieliczni historycy klasztorni, jak
też o wielkości samego zbioru, uszczuplanego wszak przez kolejne pożary. Sam
Linde wybierał przecież z księgozbiorów kościelnych tylko co cenniejsze egzemplarze, a według osiemnastowiecznego katalogu biblioteki znajdowało się wówczas w bibliotece aż 471 pozycji rękopiśmiennych. Z powodu zniszczenia samych
zabytków szczątkowe i nieprecyzyjne informacje o rękopisach średniowiecznych
są jedynym źródłem poznania księgozbioru miechowskiego. Podstawowy problem
to samo określenie badanego zbioru – czy proweniencja miechowska oznacza, że
kodeks znajdował się w okresie średniowiecza w Miechowie? W bibliotece miechowskiej znajdowały się przecież również rękopisy średniowieczne powstałe np.
w klasztorze św. Jadwigi na Stradomiu. Na przełomie XVIII i XIX w. konwent ten
został przeniesiony do kościoła św. Barbary w Krakowie, można więc podejrzewać,
że część księgozbioru, zwłaszcza niewykorzystywanego w dydaktyce, mogła zostać
w tym czasie przewieziona do klasztoru w Miechowie544. W księgozbiorze miechowskim – a przynajmniej w tej części, która została przewieziona do Warszawy
– znajdowały się jednak także rękopisy przepisane w prepozyturach skasowanych
541 Zob. Z. P
, Miechów, s. 363. W 1867 r. F. P. Pękalski, przygotowując monografię dziejów
zakonu bożogrobców w Polsce, korzystał z zapisek rocznikarskich znajdujących się w „starym” rękopisie
konwentu – zob. F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 70. Warto nadmienić, że Franciszek
P. Pękalski (ur. 1790) wstąpił do klasztoru w 1816 r. Po złożeniu ślubów i ukończeniu teologii przyjął święcenia kapłańskie w 1818 r. i w 1819 został mianowany prokuratorem klasztoru. Z tego też względu uczestniczył
w pracach związanych z supresją dóbr. Później wykładał języki orientalne (hebrajski, syryjski, chaldejski)
na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszkał wówczas w kolegium św. Barbary w Krakowie – zob. ibidem,
s. 155–158. Z kolei Jan Wiśniewski pisał o bibliotece miechowskiej, że liczyła ona w 1917 r. 787 tomów treści teologicznej i kaznodziejskiej, nie licząc kilku rękopisów archiwalnych i wypisów z dokumentów – zob.
J. W
, Dekanat miechowski, s. 129–130.
542 O kodeksie tym zob. J. Z
, Iluminowane rękopisy księgozbiorów kapitularza katedralnego
i seminarjum duchownego w Kielcach oraz kościoła parafjalnego w Miechowie, Kielce 1929, s. 30–57.
543

Zob. J. W

544 F. P. P

, Dekanat miechowski, s. 128–129.
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 125. O kolegium św. Barbary – ibidem, s. 126–141.
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po 1819 r. (np. Przeworsk). Zatem możliwe, że książki z klasztorów zależnych i prepozytur trafiały do głównego zbioru znacznie wcześniej, być może jeszcze w średniowieczu lub na początku epoki nowożytnej. Niewykluczone, że miało to związek z odnawianiem księgozbioru, niszczonego w czasie pożarów. Powstaje jednak
w tym wypadku pytanie o zasadność praktyki – rękopisy średniowieczne nie były
wykorzystywane w pracy codziennej, zatem z praktycznego punktu widzenia były
zbędne. Wydaje się, że znaczenie mogło mieć dążenie do składania tych książek
w centralnej bibliotece, która pełniła zatem funkcje analogiczne do archiwum miechowskiego – miejsca pamięci wspólnoty. Kodeksy średniowieczne mogły być wykorzystywane jako źródła historyczne przez zakonników, również generałów, zajmujących się dziejami zakonu, jak np. Jakub Paweł Radliński w połowie XVIII w.545
Trzeba jednak zastrzec, że nie mamy żadnego potwierdzenia źródłowego na praktyki gromadzenia przez nich książek na potrzeby pracy dziejopisarskiej.
Największa część rękopisów średniowiecznych proweniencji miechowskiej
w przedwojennej Bibliotece Narodowej pochodziła z XV w. (130 kodeksów), zaś
tylko 29 rękopisów – z wieku XIV. Oczywiście stanowi to potwierdzenie tezy
o gwałtownym rozwoju kultury piśmiennej w Polsce w tym okresie: ok. 80%
wszystkich zachowanych w zbiorach polskich rękopisów średniowiecznych pochodzi z XV w. Natomiast uderzający jest fakt, że najstarszy kodeks pochodził dopiero z lat siedemdziesiątych XIV w. Brak starszych rękopisów to prawdopodobnie
efekt zniszczenia zbiorów wskutek wspomnianych wyżej klęsk, które nawiedziły
klasztor w tym wieku. Możliwa jest też inna interpretacja, jak np. pragmatyczne
podejście zakonników do książek starszych i wykorzystywanie kart rękopisów pergaminowych na makulaturę w oprawach. Podkreślić jednak należy, że w opisach
rękopisów proweniencji miechowskiej nie odnotowano takiej praktyki.
Pod względem materiału piśmiennego dominowały rękopisy papierowe (144 kodeksy wobec 15 pergaminowych). Warto zauważyć, że pergamin nie był stosowany wyłącznie do ksiąg liturgicznych, lecz na materiale tym przepisywano zarówno
tekst Pisma św., jak i różnego typu teksty formacyjne, np. wykłady teologiczne
czy żywoty świętych. W papierowych kodeksach miechowskich wykorzystywano

545 Jakub Radliński (ok. 1684–1762) był generałem miechowskim, autorem m.in. kroniki klasztornej
pisanej w latach 1748–1749, związanym z Biblioteką Załuskich – zob. J. K
, Szkice o dziejach,
s. 36, przyp. 44. Był on również autorem tekstu poświęconego Bibliotece Załuskich zatytułowanego Corona
Urbis et Orbis – zob. J. P. R
, Corona Urbis et Orbis, gloria et gemma Regni Poloniae universitas
scientiarum, Publica, Amplissima et Celeberrima Bibliotheca Zalusciana..., Cracoviae 1748. O utworze tym
zob. B. M
-W
, «Corona Urbis et Orbis» Jakuba Pawła Radlińskiego. Uwagi o poetyckim
pomniku wystawionym Bibliotece Załuskich, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 33–34, 2001, s. 57–65. Rękopiśmienna kronika klasztorna to: Acta seu gesta historica regni et conventus generalis Miechoviensis, scripta
per Jacobum Radliński S.T. Doc. Ord. Canonicorum regularium, Custodum S. Sepulchris, Praepositum generalem Infulatum, inchoata ab A.D. 1748 a mense octobri, et finita in decembri 1749. Rękopis ten należał
w połowie XIX w. do Antoniego Parettiego – fragmenty wydał T. L
, Wyciągi z rękopisu 1749 r., „Biblioteka Warszawska”, 1849, 1, s. 396–404.
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powszechnie pergamin na karty ochronne bloków książek, czasami były to wtórnie
użyte dokumenty notarialne, ale nie karty z rękopisów.
Księgozbiór klasztoru miechowskiego był powiększany metodami typowymi dla
późnośredniowiecznych bibliotek kościelnych, poprzez produkcję własnego skryptorium, dary oraz zakupy. Trudne do interpretacji pozostaje natomiast wspomniane
wyżej zjawisko przekazywania rękopisów z innych klasztorów i prepozytur, gdyż
nie mamy pewności, kiedy i w jaki sposób trafiły do biblioteki miechowskiej.
Ze względu na zasługi w powiększaniu księgozbioru, na uwagę zasługuje działalność generałów konwentu miechowskiego, zwłaszcza z przełomu XIV i XV w.
Droga kariery wiodła zwykle od zarządzania kolejnymi prepozyturami kościoła
św. Jadwigi na Stradomiu czy w Przeworsku do funkcji prepozyta miechowskiego.
Jeden z generałów – Stanisław Stojkowic z Książa Wielkiego (zm. 1395) pełnił
urząd przez 12 lat546. Śluby zakonne złożył 6 lipca 1371 r. i wyjechał na studia do
Perugii, a następnie do Bolonii, gdzie uzyskał w 1381 r. stopień doktora dekretów.
Z czasów studiów Stanisława pochodził kodeks zawierający wykład szóstej księgi
Dekretałów oraz Klementyn (Lat.F.ch.II.116). Rękopis został przepisany w latach
1374–1375 przez brata Stanisława z Miechowa w Perugii (per fratrem Stanislaum
de M. in Perusio). Po powrocie do kraju został on w 1382 r. wybrany na prepozyta
miechowskiego. W czasie swoich rządów przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu: na jego polecenie odbudowano kościół i klasztor w Miechowie, zniszczone
w czasie pożaru w 1379 r., uczestniczył też w założeniu prepozytury w Przeworsku,
powiększył majątek klasztorny przez zakup wsi i gruntów, dążąc do komasacji majątku547. Oprócz inicjatyw gospodarczych Stanisław wpłynął znacząco na rozwój
kultury intelektualnej miechowitów. Według tradycji klasztornej przysporzył on
wiele książek z zakresu prawa kanonicznego i teologii548. Znane były również kazania niedzielne na cały rok kościelny jego autorstwa, o których w XVII w. pisał Samuel Nakielski, że były napisane stylem wysokim i uczonym (gravi et erudito stylo
conscripti, digni qui lucem aspiciant)549. Kazania te zostały przepisane w 1391 r.
przez Wacława ze Zdziechowej (Lat.F.ch.I.38). Dwa tomy obejmowały kazania na
cały rok kościelny: tom pierwszy zawierał kazania od adwentu do Wniebowstąpienia, tom drugi – kontynuację. Odnotowując istnienie tych dwóch rękopisów, bez
podawania szczegółów, Aleksander Brückner określił wykład kazań jako zupełnie

546 Zob. szczegółowy biogram Stanisława, opracowany przez Krzysztofa Ożoga – K. O
, Stanisław
Stojkowic z Książa Wielkiego, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 42, Warszawa-Kraków 2003–2004, s. 45–47
(tamże literatura).
547 O działalności Stanisława zob. S. N
krzewieniu i upadku, s. 77, 142–143.
548

Zob. S. N

, Miechovia, s. 325–352; F. P. P

, O początku, roz-

, Miechovia, s. 351: Libro diversos Sacrorum Canonum et Theologia comparavit.

549 Libros diversos sacrorum canonum et theologie comparavit – zob. S. N
, Miechovia, s. 351,
o Roczniku miechowskim – zob. Z. B
, Rocznik miechowski, „Studia Źródłoznawcze”, 5, 1960, s. 128.
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abstrakcyjny, nie liczący się ze społeczeństwem i jego potrzebami i wadami550. Ze
względu na erudycję Stanisława i rolę, jaką odegrał w rozwoju miechowitów, przypisywano mu, niesłusznie jednak, autorstwo także rocznika klasztornego oraz Kazań świętokrzyskich551. Oprócz wymienionych wyżej rękopisów przepisanych ręką
Stanisława lub zawierających teksty jego autorstwa wymienić można jeszcze jeden
kodeks. W 1392 r. Wacław (ze Zdziechowej) przepisał kazania niedzielne na polecenie (ad mandatum) prepozyta Stanisława (Lat.F.v.I.56).
Po Stanisławie, zmarłym 28 stycznia 1395 r., prepozytem został, wykształcony
na Uniwersytecie Praskim, magister teologii Michał z Radomska, pełniący wcześniej obowiązki kustosza klasztoru552. Piastował on tę godność od 1395 do 1424 r.
W czasie swojego urzędowania przyczynił się do dalszego rozwoju gospodarczego
zakonu – według tradycji klasztornej na zakup wsi i inne transakcje (wykup sołectw
itd.) wydał prawie 8 tys. grzywien, odnowił również budynki klasztorne, m.in. bibliotekę553.
Książki kupował już w czasie studiów w Pradze. Między innymi w 1385 r. kupił postyllę Konrada Waldhausera (Postilla studentium universitatis Pragensis) za
120 groszy (Lat.F.ch.I.27). Rok później nabył za 65 groszy glosę do Psałterza autorstwa ówczesnego rektora Uniwersytetu Praskiego Konrada z Soltau (Lat.F.ch.I.29).
Obie książki ofiarował następnie klasztorowi miechowskiemu, z zastrzeżeniem,
aby służyły one kaznodziejom i nie były stamtąd zabierane (non alibi retineri)554.
Zakupy kontynuował również w czasie sprawowania urzędu prepozyta, m.in. kupił
rękopis zawierający glosę do Psałterza autorstwa Mikołaja de Lira (Lat.F.ch.I.112).
Rękopis został przepisany w 1410 r., a jego poprzednim właścicielem był pochodzący z Kujaw Jan Baruchowski z Brześcia, być może osoba świecka, krewny sędziego
brzeskiego Marcina z Baruchowa herbu Cholewa555. W 1424 r. Michał z Radomska
nabył ten kodeks od wspomnianego Jana w klasztorze św. Jadwigi w Krakowie.
Prawdopodobnie również on zakupił na potrzeby konwentu słownik biblijny Jana
Marchesini de Regio Lapide Mammotrectus totius Bibliae za prawie 9 grzywien
w 1423 r. (Lat.F.v.I.79).

550

Zob. A. B

, Kazania średniowieczne I, s. 47.

551 Zob. Kazania tzw. świętokrzyskie, s. 15–17. O Roczniku miechowskim zob. Z. B
, Rocznik miechowski, s. 119–135; o Kazaniach świętokrzyskich – zob. R. S
, «Kazania świętokrzyskie». Przepowiadanie z XIII wieku, s. 17, gdzie przedstawione zostały koncepcje dotyczące autorstwa kazań.
552

Zob. F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 78. Biogram Michała – zob. B. W
, Michał z Radomska, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław i in. 1962–1964, s. 625–626.

553 Zob. S. N
, Miechovia, s. 418, gdzie oszacowano dobra (bona et possessiones) przysporzone
klasztorowi przez Michała na kwotę 7786 grzywien groszy praskich (marcarum grossorum Pragensium);
Z. B
, Rocznik miechowski, s. 128–133.
554

Zob. notę w rękopisie Lat.F.ch.I.29.

555 O Marcinie z Baruchowa h. Cholewa – zob. S. S
średniowieczu (1370–1501), Gdańsk 2006, s. 606.

, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym
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Także kolejni prepozyci miechowscy dbali o księgozbiór, starając się pozyskiwać potrzebne teksty. Bliżej niezidentyfikowany prepozyt miechowski Jan (może
Oczko?) zlecił przepisanie kodeksu (lub kupił go) zawierającego m.in. Historię kościelną Euzebiusza z Cezarei oraz tekst poświęcony decyzjom Roty papieskiej wraz
z formularzem (Lat.F.ch.I.11).
Aktywni byli w owym czasie także prepozyci innych klasztorów bożogrobców,
m.in. na polecenie Michała, prepozyta w Wyszogrodzie, kleryk diecezji kujawskiej
Dobiesław de Pedimino (co Jerzy Wolny zinterpretował jako z Radzimina) przepisał kazania Peregryna z Opola (Lat.F.v.I.51). W kodeksie tym znajdował się też
przekaz Rocznika miechowskiego556.
Pilnym kopistą był wspomniany wyżej Wacław (Więcesław) ze Zdziechowej,
który po trzech latach na prepozyturze klasztoru św. Jadwigi na Stradomiu przeszedł na prepozyturę w Przeworsku, skąd wrócił do Miechowa w 1428 r., gdy został
tamtejszym prepozytem – pierwszym zatwierdzonym przez biskupa krakowskiego
Zbigniewa Oleśnickiego, a nie jak dotychczas – przez patriarchę jerozolimskiego557. Swoimi działaniami zasłużył na ciepłe słowa siedemnastowiecznego kronikarza klasztornego. Samuel Nakielski pisał, że ów Vir optime de Sancta Religione
meritus liczne książki, tak użyteczne Kościołowi, jeszcze jako szeregowy członek
konwentu własnoręcznie wykonał, co Nakielski widział w starej bibliotece konwentualnej (in veteri Bibliotheca conventuali)558.
Jeszcze jako kleryk Wacław przepisywał rękopisy na polecenie Stanisława Stojkowica. W 1400 r. był jednym z kopistów kodeksu zawierającego postyllę Alberta
z Padwy i traktat Ps.-Anzelma o Poczęciu NMP (Lat.F.ch.I.55). Już wtedy podpisywał się jako Wacław Polak (nacione Polonus). Co najmniej kilka rękopisów przepisał
Wacław w czasie sprawowania urzędu prepozyta stradomskiego. W 1405 r. skopiował on Nowy Testament (Lat.F.ch.I.78), rok później Rationale divinorum officiorum
Wilhelma Durandi (Lat.F.ch.I.88) i rozpoczął przepisywanie tekstów św. Augustyna, ukończone w 1407 r. (Lat.Q.ch.I.21). W tym samym roku przepisał również
kazania niedzielne Jana Sylwana z Pragi (Linea salutis aeternae) (Lat.F.ch.I.104).
Niewątpliwie przepisywał kodeksy potrzebne wspólnocie stradomskiej, ale co interesujące, podobnie jak Michał z Radomska, śledził także nowości: tekst Jana Sylwana skopiował rok po stworzeniu tego zbioru kazań, zresztą w Krakowie. Nie są
znane rękopisy z późniejszego życia Wacława, niewątpliwie jednak kontynuował
zajęcie kopisty. Być może kodeksy ze stradomskiego etapu życia Wacława znalazły
się w bibliotece miechowskiej po jego powrocie do Miechowa.
556 Zob. Z. B
, Rocznik miechowski (tamże literatura); A. C
, Dwie wersje «Rocznika miechowskiego» oraz jego nieznana kontynuacja (w świetle analizy «Miechovii» Samuela Nakielskiego), „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 57–71.
557 Zob. S. N
s. 130–131.

, Miechovia, s. 425; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 2, nr 281,

558

, Miechovia, s. 381.

Zob. S. N
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Już praca wspomnianych wyżej trzech generałów z drugiej połowy XIV i pierwszego trzydziestolecia XV w. ukazuje znaczenie, jakie przypisywano w środowisku
bożogrobców kopiowaniu książek. Oprócz własnej pracy w charakterze kopistów,
prepozyci klasztorów bożogrobców zlecali i finansowali przepisywanie tekstów
przez innych, często młodych kleryków. Na przykład dwa rękopisy polecił przepisać lub zakupił (comparavit) Marcin (Matern), określony jako niegdysiejszy kustosz miechowski z Żarnowca (olim custos Miechoviensis de Zarnowecz)559. Jeden
z tekstów znajdujących się w najbardziej znanym kodeksie miechowskim (z racji
tego, że zawierał Rocznik miechowski), a mianowicie kazania Peregryna z Opola, został przepisany przez kleryka z diecezji kujawskiej Dobiesława z Radzimina
(? łac. Pedimino) na polecenie Michała – prepozyta w Wyszogrodzie. Wreszcie,
kazania niedzielne prepozyta Stanisława Stojkowica z Książa przepisał w 1391 r.
kleryk diecezji gnieźnieńskiej Wacław ze Zdziechowej, zresztą późniejszy prepozyt
miechowski. Tenże Wacław ze Zdziechowej skopiował również kazania niedzielne na polecenie (ad mandatum) prepozyta miechowskiego Stanisława Stojkowica
w 1392 r. (Lat.F.v.I.56). W 1439 r. tekst Opus ruralium commodorum Piotra de
Crescentiis przepisał brat Andrzej z Sempolna (de Sampelborg) na polecenie Jana
Oczki, prepozyta miechowskiego w latach 1432–1452, na użytek klasztoru (pro
utilitate monasterii)560. Dodatkowo, w inicjale R(everendo) na k. 1r i bezpośrednio
nad kolofonem na k. 184r zamieszczono herb Tarnawa, którym pieczętował się ten
prepozyt. Spośród innych kleryków, występujących bez określenia miechowskiego,
spotkać można Wawrzyńca z Żarnowca w 1444 r. (Lat.Q.ch.I.67).
W sumie wymienić można co najmniej kilkunastu kopistów ze środowiska bożogrobców. Byli to nie tylko wspomniani wyżej zakonnicy obejmujący urzędy
zakonne (generałowie, prepozyci, kustosze), ale również szeregowi zakonnicy
i klerycy. Wspomnieć warto o trzech z nich, którzy przepisywali teksty, a także
w inny sposób przyczyniali się do wzrostu księgozbioru miechowskiego.
Być może klerykiem miechowskim był Stanisław z Miłakowa, syn Przybysława
z Miłakowa, wpisany na Wydział Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w 1406 r.561
Jeszcze przed studiami, w 1405 r., uczestniczył w powstawaniu kodeksu zawierającego postyllę niedzielną (Lat.F.ch.I.77). Użyte sformułowanie postilla... comparata per Stanislaum, wraz ze stwierdzeniem, że przepisywanie zostało ukończone
w dniu translacji relikwii św. Stanisława (in Autumpno in die sancti Stanislai –
27 września) w Miechowie, pozwala sądzić, że był on raczej kopistą niż zleceniodawcą. Co więcej, kopista zamieścił wierszyk, który pojawił się również w ręko-

559

Były to kodeksy: Lat.F.ch.I.10, Lat.F.ch.I.463.

560 Lat.F.ch.XVII.76 – kodeks zachowany sygn. 3012 III. Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku;
Kopiści i kolofony, s. 19.
561

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 61.
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pisach bezspornie przepisanych ręką Stanisława562. Już w trakcie studiów, których
zapewne nie ukończył, przepisał teksty teologiczne; na końcu jednego z nich podał
w kolofonie, że zakończył pracę w 1407 r. w folwarku (in praedio majori) klasztoru
miechowskiego, określając się jako kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Lat.Q.ch.I.22).
W 1410 r. przepisał teksty teologiczne i kaznodziejskie (m.in. kazania Jana Milicza
z Kromieryża), podając, że był wówczas kaznodzieją w Kłobucku, i dodał prośbę
skierowaną do braci w Chrystusie o modlitwę (orate pro eo fratres in Christo carissimi) (Lat.F.ch.I.118). Przepisał on także kazania niedzielne Jakuba de Voragine, stwierdzając na końcu, że poprawił tekst (correcti per...), i prosząc o modlitwę
(orate pro eo patres dilecti) (Lat.F.ch.I.24). Wreszcie, w latach trzydziestych XV w.
Stanisław z Miłakowa przepisał wykład Idziego Rzymianina; przebywał wówczas
w Uniejowie koło Miechowa, dobrach należących do klasztoru miechowskiego,
o które toczył się zresztą spór między Miechowem a klasztorem św. Jadwigi na
Stradomiu (Lat.F.ch.I.180).
W połowie XV w. jednym z bardziej aktywnych kopistów był bożogrobiec Julian z Kruchowa, który przepisał co najmniej sześć rękopisów, zarówno w samym
Miechowie, jak i w prepozyturach w Leżajsku i Przeworsku. Około połowy XV w.
przepisał kazania m.in. autorstwa Mateusza z Krakowa oraz Szymona z Kremony,
dołączając kazanie o św. Stanisławie wraz z żywotem563. Wkrótce, w 1455 r., Julian stworzył w skryptorium miechowskim kodeks zawierający teksty gramatyczne,
m.in. Liber derivationum Hugutia z Pizy oraz dwa słowniki, w tym jeden łacińsko-polski (Lat.F.ch.I.254). W czasie pobytu w prepozyturze przeworskiej, w 1459 r.,
Julian przepisał kazania niedzielne Hugona de Prato Florido oraz kazania de sanctis Jana Kontrakta (Lat.F.ch.I.266). W kolofonach podkreślał, że był duchownym
z Miechowa (per Julianum religiosum de Myechow, finitus et regrossatus in Przeworsko). Z kolei cztery lata później, w 1463 r. Julian z Miechowa – prawdopodobnie Julian z Kruchowa – ukończył przepisywanie słownika Ex quo, tym razem
w prepozyturze w Leżajsku (Lat.Q.ch.XVI.1). Jego prace nie koncentrowały się
wyłącznie na tekstach gramatycznych i hagiograficznych. Przepisał również teksty
potrzebne do pracy duszpasterskiej, m.in. Sacramentale Mikołaja z Błonia, summy
spowiednicze (Henricus de Barben, Casus super summam Henrici de Merseburg
oraz kwestie do summy Raymunda de Pennaforte). Wśród tych tekstów znalazła
się także Bogurodzica. Kodeks ten, niewielkich rozmiarów (21 × 14,5 cm), służył
ewidentnie jako pomoc w prowadzeniu parafii564.
W drugiej połowie XV w. wyróżnił się brat Andrzej z Miechowa. W 1473 r.
przepisał on co najmniej dwa rękopisy: słownik łaciński (Dictionarium ad instar
562 Wierszyk: Flegeton hunc urat, opus hoc qui tollere curat zamieszczony został również w rękopisie
Lat.F.ch.I.118.
563

Lat.F.ch.I.501 – kodeks zachowany, sygn. BN 3023 III.

564

Lat.Q.ch.I.89 – kodeks zachowany, sygn. BN 3016 II.
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Catholiconis) (Lat.F.ch.I.338) oraz kazania o świętych (Lat.F.ch.I.498). W drugim
kodeksie określony został jako niegdysiejszy kantor chóru kościoła miechowskiego. Dwa lata później skopiował wykład Apokalipsy i Listów, określając się w rozbudowanym kolofonie jako brat Andrzej, crucifer monasterii Myechowiensis ordinis sacrosancti sepulcri dominici ierosolimitani sub regula sancti Augustini degens
(Lat.F.ch.I.344)565. Właśnie ten rozbudowany tekst kolofonu pozwala połączyć
osobę kopisty Andrzeja z zakupieniem przez niego co najmniej dwóch inkunabułów, które znajdowały się w Cesarskiej Bibliotece Publicznej w Sankt Petersburgu.
W wydaniu Explanatio in Psalterium Jana de Turrecremata (Kraków, Kasper Straube, ok. 1475) na ostatniej karcie dopisano minią notę: Et comparata per fratrem Andream Cruciferum [!] monasterii miechoviensis ordinis sacrosancti sepulcri dominici Jerosolimitani [...] in Przeworszko sub regula sancti Augustini cantoris chori
[...] monasterii miechoviensis anno domini Mo CCCCo LXXVIo566. Z kolei w innym
inkunabule proweniencji miechowskiej, zawierającym Dekretały (Basel, Michael
Wenssler, 1477), znajdowała się nota (na ostatniej stronie): Hoc opus constitutionum est comparatum per fratrem Andream cruciferem monasterii Mochoviensis [!]
ordinis sacro sancti Sepulcri dominici ierosolimitani sub regula Sancti Augustini in
Przeworsko tunc temporis degentem. Anno domini M. CCCC. LXX. octavo. Co interesujące, w inkunabule tym była rycina przedstawiająca św. Hieronima z lwem oraz
dwie karty pergaminowe z trzynastowiecznym fragmentem legendy o św. Szczepanie567. Na podstawie informacji z kolofonów w tych inkunabułach można zatem
założyć, że Andrzej z Miechowa, który pełnił funkcję kantora w kościele miechowskim, po 1475 r. przeszedł do prepozytury w Przeworsku.
Książki kopiowali kanonicy w samym klasztorze, prepozyturach, a także w czasie studiów teologicznych w Pradze (w XIV i początkach XV w.) i w Krakowie.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza kopiowanie tekstów w czeskiej Pradze nie tylko
w środowisku uniwersyteckim, ale także, a może przede wszystkim, w klasztorze
bożogrobców pod wezwaniem św. Wacława na Zderazie (obecnie Nowe Miasto
w Pradze)568. Właśnie tam profes klasztoru miechowskiego Wojciech przepisał
w 1407 r. postyllę Johlina z Vodňan (tzw. Postilla Zderaziensis), powstałą niespełna

565 Kolofony te zostały przytoczone również w katalogu miechowskim – zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.2,
s. 501–525, Miechów nr 10.
566

[S. P

567

Zob. R. M

], Cesarska Biblioteka Publiczna, s. 14, przyp. 1.
, Souvenir, s. 5–7.

568 W księgozbiorze miechowskim było kilka rękopisów, które pochodziły z Pragi, m.in. w 1388 r. Mikołaj
Kanap de Brosl. przepisał kazania (Lat.F.ch.I.32); w 1389 r. Maciej z Książa przepisał Manipulus florum
(Lat.F.ch.I.33); w 1400 r. postyllę Macieja z Legnicy przepisał student praski Mikołaj Wacław (syn Wacława?) z Szadka. O zakupach Michała z Radomska wspomniano wyżej. Być może z Czech pochodził, przynajmniej w części, rękopis zawierający m.in. Quaestiones Jana Stekny i Quaestiunculae Stefana z Roudnic
(Lat.F.ch.I.7).
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trzy lata wcześniej (Lat.F.ch.I.97569). Być może pomagał mu i podawał uzupełnienia
sam autor, będący wówczas prepozytem zderaskim570.
Książki ofiarowywane były także przez duchownych diecezjalnych, związanych
z Miechowem, choć były to pojedyncze wypadki, np. powstały w latach 1455–1461
mszał darował kościołowi Św. Ducha wicekustosz katedry krakowskiej Franciszek
Sartoris z Miechowa, w zamian za msze codzienne w intencji zbawienia jego oraz
jego rodziców.
W bibliotece miechowskiej znajdowały się również rękopisy z rzadko spotykaną
w zbiorach polskich proweniencją. Rękopis z przełomu XIV i XV w. zawierający
Concordia evangelistarum Zachariasza Chryzopolitana został zakwalifikowany
przez Marię Hornowską do zbiorów miechowskich (Lat.F.v.I.40). W osiemnastowiecznym katalogu podano opis kodeksu pergaminowego formatu folio, w którym
znajdował się tekst Concordia Evangelistarum seu unum ex quatuor, przepisany
pięknie literami majuskulnymi (nr 424)571. Rękopis ten, według not na końcu tekstu,
pochodził z klasztoru NMP (Liber sancte Marie) oraz klasztoru z doliny św. Antoniego (vallis s. Antonii). Niejasny zapis tych not: Iste liber est vallis sancti Antonii
consuetui ad landem (laudem?) nie ułatwia interpretacji. Klasztor NMP i sformułowanie ad landem mógłby wskazywać na klasztor cystersów w Lądzie. Ale w notach
proweniencyjnych rękopisów zawsze dodawano drugie wezwanie kościoła lądzkiego – św. Mikołaja. Drugie określenie jest znacznie prostsze i odnosi się do klasztoru
kartuzów w Lechnicy (na Spiszu), ufundowanego w 1319 r. Kościół i klasztor miały
wezwania NMP, św. Jana Chrzciciela oraz św. Antoniego572. Zastanawiające jest,
dlaczego rękopis trafił z Lechnicy do Miechowa. W XV w. kierunek przepływu
książek był odwrotny – to dary duchownych polskich, profesorów Uniwersytetu
Krakowskiego trafiały do księgozbioru kartuskiego573. Warto odnotować jeszcze
jedną możliwość pozyskiwania książek z terenów południowych: być może niektóre książki pochodziły z klasztorów śląskich bożogrobców, zniszczonych w czasie
wojen husyckich574.
569 Była to część druga postylli. Część pierwsza, niestety bez określenia imienia kopisty ani czasu powstania, to rękopis Lat.F.ch.I.462.
570 O Johlinie z Vodňan zob. R. Ř
, Johlín z Vodňan, křížovník kláštera zderaského, „Věstník Královské České Společností Nauk. Třída Filosofico-Historicko-Jazykozpytna”, 1, 1929, s. 1–160. Autor datował
powstanie postylli na lata 1403–1404 – zob. ibidem, s. 18.
571

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.2, s. 501–525.

572 Zob. B. F. R
, G. S
, Lechnic / Lechnitz, [w:] G. S
, J. H
(red.), Monasticon
Cartusiense (Analecta Cartusiana, 185/2), Salzburg 2004, s. 70–76; R. W
, Praedicare manibus.
Zakon kartuzów, s. 354–359 (charakterystyka kartuzji), s. 429–434 (proces fundacyjny), s. 613–615 (architektura), s. 674–685 (przeorzy kartuzji), s. 1122–1127 (kasata).
573 S. S
, Kartuzi w Lechnicy i ich kontakty z Krakowem, [w:] S. L
, E. P
Teksty – książki – biblioteki, Warszawa 1999, s. 137–143, zob. też niżej, s. 553–554.

(red.), Kartuzi.

574 O konwentach śląskich w czasie wojen husyckich zob. F. P. P
, O początku, rozkrzewieniu
i upadku, s. 83–84. Między innymi husyci spalili przedmieścia Nysy i zabili Jana Grwec oraz 13 kanoników
z tamtejszego szpitala. Kanonicy ci przybyli z Miechowa – ibidem, s. 84.
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Liczniejsze od darów osób z zewnątrz były zakupy książek. Ponownie ważną
rolę odgrywali miechowscy prepozyci generalni. Jak już wspomniano, Michał z Radomska, pełniący w latach 1395–1424 funkcję prepozyta generalnego, w czasie
swoich studiów teologicznych w Pradze w latach osiemdziesiątych XIV w. kupił
kilka rękopisów papierowych. Książki – nie tylko rękopisy, ale również inkunabuły – bożogrobcy kupowali w drugiej połowie XV w., jak np. wspomniany wyżej
Andrzej z Miechowa, kantor chóru w Przeworsku. W inkunabule zawierającym Dekret Gracjana (Venetiis, Nicolas Jenson, 1477) znajdowała się nota o zakupie książki w 1480 r. przez bożogrobca Michała: Iste codex decretorum est comparatus in
Przevorsko pretio decem florenorum per fratrem Michaelem ordinis Sacri Sepulcri
ierosolimitani. Anno Domini Mo CCCCo LXXXo575.
Wspomnieć wreszcie należy o innym kodeksie, znanym wyłącznie z literatury.
J. D. Janocki napisał krótko o rękopisie z biblioteki bożogrobców: Summa decretalium per domnum Nicolaum archidiaconum Cracouiensem collecta, przepisanym
przez Alberta z Perugii (Albertum de Perusio) w 1467 r. Wymieniony w tytule Mikołaj Polak, archidiakon krakowski, miał w 1271 r. nauczać prawa (kanonicznego?)
w Padwie. Sam rękopis został kupiony 13 sierpnia 1534 r. w Ferrarze przez kanonika sandomierskiego Tomasza z Oświęcimia. W bliżej nieokreślonym czasie książka
znalazła się w bibliotece miechowskiej, gdzie w 1746 r. pokazywał go J. A. Załuskiemu ówczesny prepozyt generalny zakonu Jakub Paweł Radliński576.
W literaturze przedmiotu z klasztorem miechowskim wiązany był jeden z najstarszych kodeksów z tekstem niektórych ksiąg Starego Testamentu (Genesis – 4 Reg.
17, 16), datowany na koniec XII w. (Lat.F.v.I.32)577. Rękopis ten w czasach nowożytnych znajdował się w posiadaniu biskupa warmińskiego i generała klasztoru
miechowskiego Andrzeja Batorego, który polecił jego oprawienie w deski obciągnięte skórą z odciśniętym superekslibrisem. Później był w posiadaniu jezuitów sandomierskich, skąd za pośrednictwem Jana Feliksa Tarnowskiego trafił do zbiorów
poryckich Tadeusza Czackiego. Hipoteza o miechowskiej proweniencji rękopisu
– postawiona już przez Feliksa Koperę – oparta została prawdopodobnie na fakcie, że Batory był od 1583 r. również generałem klasztoru miechowskiego, a przed
wyruszeniem na Węgry zrezygnował z tej funkcji (Batory zginął w 1599 r.)578.
Niestety, trudno zdecydowanie potwierdzić tę hipotezę – Andrzej Batory, bibliofil
i kolekcjoner, miał wiele możliwości tworzenia swojej kolekcji choćby na obszarze Warmii, wykorzystując piastowane od 1589 r. stanowisko579. Odnotować trzeba

575

Zob. R. M

, Souvenir, s. 8–9.

576

Zob. J. D. J

, Ianociana, t. 2, nr XCV, s. 190–191.

577 Zob. np. Z. P
miechowskiej.
578

Zob. F. P. P

579

Zob. T. G

, Miechów, s. 368, który pisał, że kodeks ten być może pochodził z biblioteki
, O początku, rozkrzewieniu i upadku, s. 98–100.
, Batory Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 351–353.
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również istnienie odrębnej hipotezy dotyczącej pochodzeniu tego rękopisu. Na podstawie analizy reprodukowanej w publikacjach dekoracji – powstałej w kręgu szkoły mozańskiej – Teresa Mroczko przypuszczała, że książka pochodziła z klasztoru
kanoników regularnych św. Augustyna w Czerwińsku580. Z powodu braku samego
rękopisu nie sposób wyjaśnić tej kwestii.
Profil księgozbioru miechowskiego odzwierciedlał ściśle kapłańsko-duszpasterski charakter zakonu. Przypomnieć warto, że sama parafia bożogrobców miechowskich, istniejąca prawdopodobnie co najmniej od drugiej połowy XIII w., obejmowała pod koniec średniowiecza niemal 20 miejscowości, będących własnością
bożogrobców581. Ponadto trzeba doliczyć jeszcze inne parafie utrzymywane przez
ten zakon w całym Królestwie. Choć w zbiorach przeważały teksty teologiczne służące własnej formacji intelektualno-duchowej, to z racji prowadzenia posługi przez
zakonników obecne były tam również zbiory kazań, podręczniki duszpasterskie
(np. Sacramentale Mikołaja z Błonia, Ad celebrantes missam Bartłomieja z Jasła),
wreszcie liczne teksty z zakresu prawa kanonicznego. Bardzo często w rękopisach
znajdowały się wypisy, które miały ułatwiać pracę duszpasterską (np. wskazówki
dla kapłanów dotyczące sakramentów, spowiedzi, grzechów itp.). Na uwagę zasługują również teksty historiograficzne, gdzie obok kronik uniwersalnych funkcjonowały np. roczniki czy kronika Wincentego Kadłubka.
Na podstawie zebranych informacji można sformułować następujące wnioski
dotyczące zbiorów bożogrobców miechowskich. Przede wszystkim na wielkość
i kształt księgozbioru wpływ miały profil zakonu oraz indywidualna działalność
prepozytów miechowskich, zwłaszcza w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie
XV w. Dostrzec można w tym wypadku podobieństwo w roli władz klasztornych
patronujących produkcji książek z innymi klasztorami, np. z klasztorem kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu za rządów opata Ludolfa czy biblioteką
świętokrzyską za czasów opata Michała z Kleparza. Sam księgozbiór miechowski składał się z rękopisów powstałych zarówno w skryptorium klasztornym, jak
i w skryptoriach prepozytur. Książki trafiały do biblioteki również drogą zakupów
oraz darów, były także prawdopodobnie kopiowane i przywożone przez kanoników
z innych klasztorów. Pewien wpływ miały kontakty kanoników ze środowiskiem
uniwersyteckim (Praga, Kraków) oraz z innymi klasztorami bożogrobców (Czechy, Polska). Płynące stamtąd prądy intelektualne (nowe teksty) przejmowane były
przez bożogrobców i twórczo wykorzystywane, zwłaszcza w kaznodziejstwie.
Średniowieczny księgozbiór miechowski nie ustępował największym bibliotekom klasztornym Królestwa Polskiego. Łączył najlepsze tradycje nauki na poziomie uniwersyteckim z wysokim poziomem opieki duszpasterskiej nad wiernymi.
580

Zob. T. M

, Czerwińsk romański (Klejnoty Sztuki Polskiej), Warszawa 1972, s. 57–62.

581 Zob. L. W
, Parafia w Miechowie w okresie przedrozbiorowym, [w:] Bożogrobcy w Polsce. Praca zbiorowa, Miechów-Warszawa 1999, s. 57–78.
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Tak wielki zbiór rękopisów średniowiecznych, który przetrwał do 1944 r., świadczy
niewątpliwie o dużym znaczeniu, jakie przypisywano książkom w środowisku bożogrobców. Liczba ta potwierdza również znaczne możliwości finansowe klasztoru.

4.1.3.2. Kanonicy regularni
Kolejną gałęzią zakonów opartych na regule św. Augustyna byli kanonicy regularni. W średniowieczu tworzyli oni samodzielne kongregacje, z których na
ziemiach polskich najsilniejszą stanowiły kongregacje: starsza – arrowezyjska
(klasztor we Wrocławiu na Piasku oraz prepozytury w Mstowie i Żaganiu) oraz
młodsza kongregacja kanoników regularnych laterańskich, skupiona wokół klasztoru krakowskiego. Obok tych wspólnot autonomicznych „starego typu”, w XII w.
na ziemiach polskich pojawiły się także zakony o strukturze centralistycznej (ordines novi), m.in. wspomniani wyżej bożogrobcy, a także premonstratensi (norbertanie). Księgozbiory klasztorów obu gałęzi ruchu kanoniczego znajdowały się
w przedwojennym zbiorze BN, choć reprezentowane były w bardzo nierównym
stopniu.

4.1.3.2.1. Czerwińsk
Istnieją co najmniej dwie hipotezy dotyczące powstania klasztoru kanoników
regularnych św. Augustyna w Czerwińsku582. Według starszej początki klasztoru
sięgają prawdopodobnie schyłku XI w., kiedy to płoccy duchowni diecezjalni mieli
opuścić stolicę diecezji, aby wieść życie klasztorne. Według innej dom w Czerwińsku powstał w wyniku sprowadzenia zakonników z opactwa Arrouaise, położonego
w północno-wschodniej Francji, co miało nastąpić w latach 1127–1138. Niezależnie
od tego pierwsze informacje źródłowe dotyczące klasztoru czerwińskiego pochodzą
dopiero z połowy XII w. Biskup płocki Aleksander z Malonne sprowadził zakonników prawdopodobnie z klasztoru św. Idziego w Leodium583. Do końca średniowiecza klasztor zyskał solidne podstawy materialne, stając się najbogatszym domem
zakonnym na Mazowszu. Pod koniec XV w. na uposażenie klasztoru składało się
46 wsi oraz pół miasta Nasielska, ponadto klasztor cieszył się immunitetem sądo582 Hipotezy te przedstawili: J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 60–61; M. S
, Opactwo czerwińskie w średniowieczu. Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku w średniowieczu, Warszawa 2007.
Stawski przyjął, że fundacja klasztoru miała miejsce między 1129 a 1155 r.
583 Zob. C. D
, Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku, „Roczniki Humanistyczne”, 8, 1959
(1960), 2, s. 94–103; A. R
, Związki klasztoru czerwińskiego z instytucjami kościelnymi Płocka
w średniowieczu, [w:] E. O
(red.), Dzieje klasztoru w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 97; M. S
,
Opactwo czerwińskie, s. 112–123.
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wym i gospodarczym584. W świetle badań Marka Stawskiego stwierdzić można, że
w XV w. liczba powołań do klasztoru w Czerwińsku była stabilna. Sam konwent
liczył w latach siedemdziesiątych tego stulecia 20–30 zakonników, w większości
braci chórowych585.
Pod względem organizacji do końca okresu średniowiecza klasztor w Czerwińsku
nie należał do żadnej kongregacji, podlegając wyłącznie biskupowi płockiemu, był
klasztorem kanonikatu autonomicznego586. W XIII w. zaczęto zakładać w dobrach
klasztornych domy do obsługi duszpasterskiej, z których część z czasem została
przekształcona w prepozytury. W XV w. klasztor w Czerwińsku posiadał siedem
prepozytur, w tym w archidiakonacie warszawskim cztery (św. Jerzy w Warszawie, Błonie, Borzęcin i Łomno), w diecezji płockiej w Czerwińsku i Pomnichowie
(obecnie Pomiechówek) oraz Zuzeli. Tworzyły one rodzaj sieci podległej oczywiście klasztorowi czerwińskiemu, z tym zastrzeżeniem, że nie każda prepozytura,
przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania, stanowiła jednocześnie
parafię587. Zarówno przy klasztorze, jak i w poszczególnych prepozyturach funkcjonowały szkoły parafialne. Także szkoła wewnętrzna miała charakter otwarty
i kształciła dzieci świeckich588. W 1513 r. kanonicy uzyskali od papieża Leona X
potwierdzenie włączenia klasztoru do kongregacji laterańskiej. Kontakty z Włochami były jednak prawdopodobnie utrzymywane znacznie wcześniej589.
Od początku funkcjonowania wspólnoty w Czerwińsku istniało skryptorium
i biblioteka klasztoru590. Jednak średniowieczny księgozbiór pozostaje praktycznie
nieznany591. Cechą charakterystyczną książek czerwińskich była umieszczana na
584

Zagadnienia te przedstawił szczegółowo M. S
, Opactwo czerwińskie, s. 125–191; zob. też K. P , Uposażenie klasztoru czerwińskiego w XII–XVI wieku, [w:] E. O
(red.), Dzieje klasztoru
w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 15–24.
585

Zob. M. S

586

Zob. ibidem, s. 196–197.

, Opactwo czerwińskie, s. 262–265.

587 Np. kościół św. Jerzego w Warszawie został przejęty przez kanoników w 1388 r., ale dopiero w 1454 r.
ustanowiono tam prepozyturę konwentualną, inkorporując parafię w Borzęcinie – zob. M. S
, Prepozytura czerwińskiego opactwa kanoników regularnych pod wezw. św. Jerzego w Warszawie, [w:] M. D
,
A. P
-L
(red.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Turawie w dniach 6–8 V 1999 przez Instytut Historii Uniwersytetu
Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław-Opole 2000, s. 401–406.
588

Zob. M. S

589

Zob. ibidem, s. 201–203.

, Opactwo czerwińskie, s. 348.

590 Zob. M. S
, Pragmatyczna działalność skryptorium klasztornego w Czerwińsku w średniowieczu,
[w:] J. G
, A. W
(red.), Piśmiennictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle
porównawczym, Olsztyn 2006, s. 168–192.
591 O zbiorach czerwińskich, i wyłącznie rękopisach zachowanych, zob. m.in. J. K
, Średniowieczna
biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku. Analiza zawartości treściowej, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 33–34, 1987–1988, s. 229–253; M. S
, Opactwo czerwińskie, s. 250–255. Interesujące
uwagi na temat niektórych kodeksów z Czerwińska ogłosiła Grażyna Klimecka – zob. G. K
, Statuty
kanoników regularnych w Czerwińsku na tle piśmiennictwa tego klasztoru drugiej połowy piętnastego wieku,
[w:] E. O
(red.), Dzieje klasztoru w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 31–48.
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pierwszej karcie każdego rękopisu nota o wpisaniu do katalogu książek w 1603 r.
(1603 Inscriptus bibliothecae Cervenensis). Pierwsze dane na temat wielkości zbioru pochodzą z lat dwudziestych XIX w.: w chwili kasaty klasztoru księgozbiór szacowany był na ok. 3 tys. książek592. W sprawozdaniu Samuel Bogumił Linde pisał,
że zabrał stamtąd 39 pak książek, dodając: prawda, że wiele książek stąd biorę
jedynie dlatego, żeby ich nie zostawić na wieczną zgubę, lecz są i bardzo rzadkie
i ważne593. Według wykazu książek z ok. 1820 r., w czasie kasaty zabrano z klasztoru 1615 książek drukowanych oraz 27 rękopisów, w sumie 1642 woluminy594.
Tak niska liczba zabranych i złożonych w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie
Warszawskim kodeksów była prawdopodobnie nie tylko efektem fatalnego stanu
zachowania, ale także skutkiem nieco wcześniejszej akcji podjętej przez Stanisława Kostkę Zamoyskiego, który kupował rękopisy z księgozbiorów klasztornych.
Zamoyski kupił archiwum klasztorne oraz grupę kodeksów, w tym m.in. kopiariusze klasztorne595. Rękopisy te szczęśliwie ocalały z pożogi wojennej i znajdują się
obecnie w charakterze depozytu wieczystego w Bibliotece Narodowej.
W grupie rękopisów rewindykowanych odnotowałem tylko siedem łacińskich
kodeksów średniowiecznych – pięć zniszczonych (jeden prawdopodobnie proweniencji czerwińskiej) oraz dwa, które ocalały596. Sześć egzemplarzy to kodeksy pergaminowe, tylko jeden rękopis prawniczy był papierowy. Kodeksy te pochodziły
z okresu od XI do XV w. Z powodu braku wpisów kopistów trudno rozstrzygnąć,
w jakiej części rękopisy te powstały w skryptorium klasztornym, a które i kiedy
zostały ofiarowane lub pozyskane w inny sposób597.
Najstarszy z rękopisów to Collationes Jana Kasjana – przekaz datowany na koniec XI w. (Lat.Q.v.I.49). Z XIV w. pochodziły dwa kolejne pergaminowe kodeksy:
jeden zawierający żywoty świętych (Lat.F.v.I.75) oraz drugi z Liber sententiarum
Piotra Lombarda (Lat.Q.v.I.151). Interesujący kodeks papierowy z tekstami prawniczymi, m.in. formularzami, decisiones, był błędnie datowany przez Gołębiow592 Zob. W. H. G
, Opis topograficzno-historyczny Ziemi Wyszogrodzkiey na teraz w obwodzie
i województwie płockiem położoney, Warszawa 1823, s. 35–36; E. S
, Biblioteki w Królestwie
Polskim, s. 200. Z kolei M. Łodyński podał, że w sprawozdaniu Lindego znajdował się wykaz zawartości 13
szaf biblioteki – w sumie 2433 woluminów – zob. M. Ł
, Materiały do dziejów, s. 33.
593

Zob. ibidem.

594

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

595 O działalności kolekcjonerskiej Stanisława Kostki Zamoyskiego zob. K. A
, Stanisława Kostki
Zamoyskiego życie i działalność 1775–1856, Warszawa 2010. O kopiariuszach klasztornych zob. G. K
, Statuty kanoników regularnych; tamże na s. 41–47 edycja statutów z lat 1471–1529.
596 Te dwa ocalałe kodeksy to: 3304 III (dawna sygn. Lat.F.v.I.45) i 3307 II (Lat.Q.v.I.65), które przed wojną przechowywane były w szafie pancernej i zostały wywiezione w 1939 r. najpierw do Francji, a następnie
do Kanady.
597 Z niezachowanych kodeksów trzeba również odnotować powstały w skryptorium czerwińskim rękopis
z 1488 r., zawierający kopię Tractatus de tentationibus et consolationibus Jakuba z Paradyża – kodeks znajdował się przed wojną w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w Warszawie i prawdopodobnie został zniszczony
w 1944 r. – zob. F. P
, Opis 815 rękopisów, s. 52, sygn. 46 (45).
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skiego na 1376 r. (Lat.F.ch.I.13). Data ta została zaczerpnięta zapewne z pierwszego
tekstu w rękopisie: Decisiones Rotae Romanae, ułożonych przez Wilhelma Horborcha i obejmujących rozstrzygnięcia Roty z lat 1376–1382598. Rękopis ten był prawdopodobnie późniejszy. Z 1476 r. pochodził brewiarz, w którym znajdowała się kopia bulli jubileuszowej, określonej jako bulla iubilei Czyrwenensis – być może bulli
Sykstusa IV z 15 grudnia 1475 r., w której papież nadawał odpusty nawiedzającym
w określone dni kościół w Czerwińsku (Lat.O.v.I.123).
Szczęśliwie ocalały z grupy rewindykatów dwa najcenniejsze rękopisy z klasztoru w Czerwińsku. Pierwszym z nich jest słynny Ewangeliarz Anastazji z XII w.
– rękopis znany nie tyle ze względu na treść (cztery Ewangelie z komentarzami),
ile przede wszystkim z powodu srebrnej oprawy z przedstawieniami Ukrzyżowania
i Maiestas Domini na oprawie (BN 3307 II)599. W scenie Ukrzyżowania znajduje się
wyobrażenie prawdopodobnie fundatorki z podpisem Anastazja, którą utożsamia
się z księżniczką ruską Wierzchosławą, od 1137 r. żoną Bolesława Kędzierzawego600. Nie wiadomo, gdzie ten rękopis powstał – Marian Morelowski wskazywał
na wpływy sztuki nadmozańskiej, jakkolwiek inni uczeni podkreślali możliwość
powstania – przynajmniej oprawy – w płockim środowisku katedralnym601. Niezależnie od kwestii pochodzenia zauważono, że rękopis ten w początkach XIX w.
przechowywany był w skarbcu kościoła czerwińskiego. Stamtąd został zabrany
i złożony w katedrze w Płocku, skąd na początku lat dwudziestych XIX w. biskup
Adam Michał Prażmowski przekazał książkę do księgozbioru Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego zresztą był członkiem602.
Drugim z zachowanych kodeksów jest datowany na lata 1320–1328 pergaminowy brewiarz czerwiński (BN 3304 III)603. Według historyków sztuki kodeks ten
powstał pod wpływem sztuki mozańskiej, zatem prawdopodobnie w skryptorium
czerwińskim. Co interesujące, rękopis, w którym na siedmiu początkowych kartach
znajduje się kalendarz, służył także do celów memoratywnych: niemal od początku
wprowadzano w wolne miejsca noty obituarne – miejscowe i dotyczące Trzemeszna – klasztoru będącego w konfraterni, a także zapiski o ważnych wydarzeniach,
jak przyjęcie do wspólnoty czy włamanie do skarbca kościoła w 1446 r. Ta ostatnia
598

Tytuł właściwy brzmi: Decisiones Rotae ab anno 1376 ad annum 1381.

599 O rękopisie zob. B. J
, Ewangeliarz Anastazji, [w:] E. O
w Czerwińsku, Lublin 1997, s. 49–53.
600 Zob. m.in. K. A
2 (139), s. 7–18.

(red.), Dzieje klasztoru

, Srebrna okładka Ewangeliarza Księżnej Anastazji, „Notatki Płockie”, 34, 1989,

601 Zob. M. M
, Płaskorzeżby ewangeliarza t.zw. Anastazji a sztuka leodyjsko-mozańska XII
wieku, „Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Sztuki Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 2, 1935,
s. 259–265; K. A
, O niektórych zabytkach rzemiosła artystycznego epoki romańskiej w Płocku, „Notatki Płockie”, 13, 1968, 4, s. 28–33; I
, Sztuka Płocka, wyd. 3, Płock 1991, s. 54–57 (tamże dyskusja na
temat pochodzenia kodeksu).
602

Zob. T. M

603

Zob. ibidem, s. 55–58; Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.

, Czerwińsk romański, s. 47–48.
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zapiska została dodana ku ostrzeżeniu kolejnych pokoleń zakonników (Ad futurorum premonicionem hoc curavimus annotare)604. Oba rękopisy – o ile Ewangeliarz
Anastazji był w średniowieczu w zbiorach czerwińskich – znajdowały się zapewne
nie w księgozbiorze wspólnym (bibliotece), lecz w skarbcu, ewentualnie w zakrystii kościoła.
Kolejne zachowane rękopisy czerwińskie nie należały do grupy rewindykatów.
Wytworem skryptorium czerwińskiego były prawdopodobnie dwie zachowane
księgi liturgiczne – graduał i antyfonarz, obejmujące cykle de sanctis i de tempore.
Pierwszy z nich, opracowany gruntownie przez Bolesława Bartkowskiego, powstał
po 1436 r., a przed 1459 r.605 Drugi z rękopisów – dwutomowy antyfonarz, datowany na drugą połowę XV w., znalazł się w zbiorach norbertanek, które w 1819 r.
przybyły z Płocka do Czerwińska, a następnie został przekazany do zbiorów klasztoru norbertanek przy kościele św. Augustyna i Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu
w Krakowie606. Marek Stawski postawił interesującą hipotezę dotyczącą powstania
tych trzech kodeksów w skryptorium czerwińskim, być może na zamówienie norbertanek płockich. Jego zdaniem możliwe jest też, że rękopisy te zostały przekazane
przez kanoników klasztorowi płockiemu w XVI w. Odzwierciedleniem związków
między tymi klasztorami są zawarte w antyfonarzach dwie tradycje liturgiczne – kanoników regularnych w Czerwińsku i premonstratensów – oraz wpisane w XVII w.
dwa oficja o św. Norbercie. Można tylko powtórzyć za autorem, że kwestia ta wymaga dalszych badań607.
Inna grupa zachowanych rękopisów średniowiecznych pochodzi z kolekcji Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, w której zachowało się 20 kodeksów powstałych
do połowy XVI w.608, z czego 17 to rękopisy przepisane do końca XV w. Spośród
tych 17, powstałych od XII do XV w. – sześć stanowią kodeksy pergaminowe, a 11
papierowe, co jest odwróceniem proporcji pod względem materiału piśmiennego
– w wypadku siedmiu wymienionych wyżej rękopisów rewindykowanych tylko je-

604 Zob. Kalendarz czerwiński, wyd. A. B
s. 945–946.

, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872,

605 Rękopis ten znajduje się obecnie w zbiorach muzeum klasztoru XX. Salezjanów w Czerwińsku, bez
sygn. Zob. B. B
, Graduał kanoników regularnych z Czerwińska, „Musica Medii Aevi”, 3, 1969,
s. 130–151; A. P
, Graduale de tempore et de sanctis, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 3, 2), Warszawa 2004,
s. 312–313.
606 Kraków, Klasztor norbertanek przy kościele św. św. Augustyna i Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu,
cz. 1 – sygn. 505 (Ms. 6), cz. 2 – sygn. 504 (Ms. 18). Zob. B. M
, Antiphonarium de tempore et de
sanctis, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje
Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 3, 2), Warszawa 2004, s. 313–314.
607 Zob. M. S
, Skryptorium czerwińskie jako miejsce powstania rękopisów liturgicznych norbertanek płockich, [w:] A. R
, D. K
, Z. Z
(red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie
w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 469–480.
608

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.
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den egzemplarz był spisany na papierze609. Są to książki z biblioteki klasztornej:
zbiory kazań, teksty z zakresu prawa kanonicznego, zabytki historiografii (kronika
płocka) i praktyczne zbiory tekstów medycznych610.
Dzięki informacjom zawartym w tych rękopisach, powstałych zasadniczo
w XIV i XV w., wymienić można kilku kopistów, niekoniecznie związanych zresztą z klasztorem czerwińskim. Pod koniec lat sześćdziesiątych XV w. część dzieł
teologicznych w jednym z kodeksów przepisał kanonik regularny Piotr Mioduski
(BOZ 52). Po ukończeniu przepisywania Liber de scriptoribus ecclesiasticis Gennadiusza z Marsylii Piotr zamieścił kolofon z informacją o ukończeniu w 1468 r.
wraz z cenną notą, że w tym roku świeżo konsekrowany opat Rafał przyczynił się
do wzbogacenia księgozbioru klasztornego o dużą liczbę (maxima copia) książek
drukowanych z zakresu prawa i teologii611. Po oprawieniu książek Piotr Mioduski
sporządził wykaz tych inkunabułów – rodzaj katalogu rzeczowego (compotum secundum divisiones)612. Nota bene, do samego rękopisu BOZ 52 dołączony został
druk: Tractatus de Iudaeorum et christianorum communione et conversatione wydany w Bazylei w drukarni Martina Flacha, i datowany non post 1474613, zatem nota
Piotra Mioduskiego umożliwiałaby przesunięcie daty powstania tego inkunabułu
na co najmniej sześć lat wcześniej, oczywiście przy założeniu, że kodeks został
oprawiony w tymże 1468 r.
W połowie XV w. inny interesujący kodeks teologiczno-medyczny został przepisany niemal w całości przez Klemensa kapłana in Lompny, czyli w Łomnej – prepozyturze klasztoru czerwińskiego (BOZ 67)614. Prawdopodobnie tenże Klemens,
choć teza ta wymaga pogłębionych studiów paleograficznych, przepisał w 1454 r.
tekst Legenda aurea Jakuba de Voragine, do której dołączył Kronikę płocką z opisem cudów biskupa Wernera oraz żywot i cuda św. Jadwigi (BOZ 54)615.

609

Zob. J. K

610

Analizą treści kodeksów czerwińskich z BOZ zajęła się Joanna Kiwilszo – zob. ibidem, passim.

, Średniowieczna biblioteka klasztoru, s. 237.

611 Henryk Folwarski odnalazł dokument z 7 września 1470 r. potwierdzający wybór Rafała na opata czerwińskiego, natomiast Rafał był wcześniej prepozytem kościoła św. Wojciecha w Czerwińsku, a w 1469 r.
– przeorem konwentu czerwińskiego – zob. H. F
, Poczet opatów kanoników regularnych w Czerwińsku, „Nasza Przeszłość”, 6, 1957, s. 14–15. Zatem albo Piotr Mioduski się pomylił w podaniu daty ukończenia tekstu (co mało prawdopodobne), albo też Rafał pełnił funkcję opata przed 1470 r. O opacie Rafale
zob. S. M. S
, Rafał opat klasztoru w Czerwińsku, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 30, Wrocław
i in. 1987, s. 429–431.
612

Zob. Kopiści i kolofony, nr 60, gdzie tekst kolofonu, z drobną literówką dicisiones zamiast divisiones.

613 Zob. Gesamtkatalog der Wiegendrucke on-line [http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de], nr 7258 (dostęp: 23.04.2016).
614

O tym nadaniu zob. M. S

, Opactwo czerwińskie, s. 128–129 (tamże literatura).

615 Zob. Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884, s. 748–754. M. Stawski stwierdził, że Klemens
był kopistą obu kodeksów – zob. M. S
, Opactwo czerwińskie, s. 252–253. Moim zdaniem jednak,
wobec lakonicznego kolofonu – per manus Clementis w rękopisie BN BOZ 54 – rozstrzygnięcie tej kwestii
wymaga przeprowadzenia analizy paleograficznej.
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Nie wiadomo, czy to w skryptorium czerwińskim lub w prepozyturze tego
klasztoru powstał jeszcze inny kodeks (BOZ 68)616. Jest to rękopis zawierający
interesującą kolekcję tekstów teologicznych, m.in. traktat Bartłomieja z Jasła Ad
celebrantes missam i Liber de officio missae Mikołaja Stoera, a także Gesta Romanorum i apokryfy: Visio Tundali i Narratio Iosephi de paradiso terrestri. Przy
oprawianiu tego kodeksu wykorzystano w charakterze karty ochronnej ogłoszenie
o wykładach na Uniwersytecie Krakowskim (k. 490), co wskazuje na możliwe
związki właściciela (osoby prywatnej, ale również być może instytucji – klasztoru?) z tym ośrodkiem uniwersyteckim. Wiadomo, że jednym z kopistów był
niejaki Hieronim z O., zaś właścicielem prawdopodobnie kanonik regularny Jakub z Zuzoli, który podpisał się na desce okładziny przedniej (Jacobus de Zuzola
frater Canonicus Regularis sancti Augustini). Położona na północno-wschodnim
Mazowszu miejscowość Zuzola – Zuzela należała do posiadłości klasztoru czerwińskiego617.
Prawdopodobnie jako dary dostały się do zbiorów klasztoru w Czerwińsku co
najmniej dwa rękopisy. Pierwszym z nich jest rękopis prawniczy, przepisany w latach 1409–1410 w Pradze przez Stanisława de Branki (z Branek?) (BOZ 51)618.
Właścicielem książki, jak wynika z piętnastowiecznej noty na wyklejce okładziny
przedniej, był kustosz płocki Jakub – być może Jakub z Miszewa herbu Lubicz,
który będąc od 1404 r. kanonikiem płockim, w okresie między 1411 a 1413 r. objął
tę prałaturę, by w 1431 r. osiągnąć prepozyturę płocką619. Inny interesujący kodeks
został przepisany przez kilka osób, w części przez bakałarza Pawła w Ciechanowie w 1440 r., i zawiera teksty z zakresu sztuk wyzwolonych, np. Wilhelma Brito
Vocabularius, Jana Balbi z Genui Catholicon i Doctrina musicae, a także formuły
egzorcyzmów i traktat na temat Mszy św. oraz formularz listów i dokumentów –
tzw. formularz ciechanowski (BOZ 61)620. W 1467 r. właścicielem książki był kapłan płocki Marcin. Nie wiadomo zatem, kiedy i w jakich okolicznościach znalazł
się ten kodeks w zbiorach czerwińskich.
Jakkolwiek niewiele można stwierdzić o środowisku pisarzy książek wśród kanoników regularnych albo o sposobach pozyskiwania książek przez zakonników
z Czerwińska, to sam księgozbiór klasztoru – choć reprezentowany przez niewielką
liczbę woluminów – jest bardzo interesujący ze względu na swoją różnorodność.
616

Kodeks ten będzie przedmiotem odrębnego studium.

617 Zob. M. S
, Opactwo czerwińskie, s. 141; K. P
, Zuzela, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, t. 7,
Wrocław i in. 1982, s. 172–173.
618

Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku; Kopiści i kolofony, nr 67.

619 Zob. A. R
, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i 1 poł. XV w. Studium
prozopograficzne, t. 1: Prałaci, Toruń 1991, s. 88–90.
620 Zob. G. K
, Formularz ciechanowski. Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków
średnich, Warszawa 1997 (tamże literatura). Autorka zidentyfikowała kopistę jako Pawła z Gostynina, który
uzyskał bakalaureat w 1439 r.
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W zbiorach tych znalazły się np. rzadko spotykane piętnastowieczne rękopisy medyczne, w których obok uczonych traktatów umieszczano także herbariusze łacińsko-polskie (BOZ 66).

4.1.3.2.2. Mstów
Położony na granicy Wielkopolski i Małopolski Mstów od drugiej połowy XII w.
stanowił prepozyturę potężnego opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na
Piasku we Wrocławiu, utrzymując stosunek zależności do końca średniowiecza621.
Prepozytura ta, ustanowiona prawdopodobnie w drugiej połowie XII w., posiadała
własną parafię622. Stan prawny prepozytury do 1440 r. był klarowny, jak określiła
to Anna Pobóg-Lenartowicz, niewielka wspólnota nie miała własnej osobowości
prawnej – nie prowadziła nowicjatu, a wszelkie decyzje podejmowane były przez
opata klasztoru wrocławskiego623. W 1440 r., wskutek zerwania przez opata klasztoru wrocławskiego Jodoka z Głuchołaz związków z klasztorem macierzystym
w Arrovaise, to właśnie klasztor wrocławski stał się główną siedzibą nowej kongregacji. Spowodowało to w wypadku prepozytury mstowskiej (podobnie i kaliskiej)
uzyskanie autonomii – niezależności prawnej od klasztoru wrocławskiego, z prawem przyjmowania do nowicjatu i samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących życia wspólnoty624. Ostatecznie zerwanie związków prepozytury mstowskiej
z klasztorem macierzystym we Wrocławiu nastąpiło w XVI w., w następstwie reformacji na Śląsku.
Prepozytura w Mstowie była stosunkowo niewielka – liczba zakonników wahała
się od pięciu (w końcu XIV w.) do dziewięciu–dziesięciu w XV w., nie licząc kleryków i konwersów625. Klasztor mstowski posiadał parafię, która w 1456 r. została
podzielona między arcybiskupstwo gnieźnieńskie a biskupstwo krakowskie. O ile
621 Zob. A. P
-L
, Fundacja mstowskiej prepozytury kanoników regularnych i jej dzieje
w okresie zależności od opactwa macierzystego we Wrocławiu, [w:] K. Ł
(red.), Mstów. Miasto – klasztor
– parafia na przestrzeni wieków, Łomianki 2013, s. 103–111; A. S
, Mstów w czasach staropolskich,
[w:] K. Ł
(red.), Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków, Łomianki 2013, s. 19; A. P -L
, Prepozytura kanoników regularnych w Mstowie (do początku XVI w.), [w:] A. O
-K
(red.), Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, Warszawa 2010, s. 577–588
(tamże lista prepozytów oraz zakonników – s. 587).
622

Zob. K. Ł

, Sanktuarium Matki Boskiej Mstowskiej, Ełk 2000, s. 33.

623

Zob. A. P

-L

, Fundacja mstowskiej prepozytury, s. 107.

624 Zob. K. Ł
, Prepozytura mstowska od uzyskania autonomii do kasaty (1441–1819), [w:] I
(red.),
Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków, Łomianki 2013, s. 123–178; A. P
-L
, Próby reform w klasztorach kanoników regularnych w Polsce i na Śląsku w XV wieku, [w:] K. Ł
,
I. M
(red.), Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce,
Kraków 2008; E
, Kanonicy regularni na Śląsku. Życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników
regularnych w średniowieczu (Uniwersytet Opolski, Studia i Monografie, 269), Opole 1999, s. 177–188.
625

Zob. K. Ł

, Prepozytura mstowska, s. 126–127; I

, Sanktuarium Matki Boskiej, s. 26.
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klasztor znalazł się na obszarze archidiecezji gnieźnieńskiej, o tyle miasto, położone
na południowym brzegu Warty, należało do diecezji krakowskiej. W części „krakowskiej” wzniesiono wówczas drugi kościół parafialny pod wezwaniem św. Stanisława
(według wyroku sądu: ecclesiam sive oratorium). Ostatecznie wyrok wydany przez
kanoników płockich w tymże roku utrzymał podział między dwie diecezje626. Od lat
osiemdziesiątych XIV w. poświadczona jest źródłowo szkoła prowadzona przez kanoników – w 1382 r. wystąpił tamtejszy rector scholae627. O poziomie szkoły mstowskiej świadczy fakt, że na studia do Krakowa wyruszyło stąd 14 uczniów628.
Dzieje księgozbioru klasztoru kanoników regularnych w Mstowie zostały ostatnio opracowane przez Michała Łobazę, zatem skoncentruję się na przedstawieniu
zbioru rękopisów średniowiecznych629. Niewątpliwie na wielkość księgozbioru
miały wpływ zniszczenia spowodowane przez Szwedów w 1655 r. oraz kilka pożarów, m.in. w połowie XVI w. W 1704 r., kiedy sporządzono katalog biblioteki,
wymieniono 830 pozycji w 901 woluminach630. W początkach XIX w. księgozbiór
uległ rozproszeniu; przed 1813 r. klasztor przekazał część swojego zbioru (444
książki) Bibliotece przy Sądzie Apelacyjnym. Sama biblioteka klasztorna została
zlikwidowana ostatecznie w 1819 r., kiedy S. B. Linde wybrał blisko 1000 książek
do Biblioteki Publicznej. W ten sposób do zbiorów Biblioteki Publicznej trafiły
książki mstowskie pochodzące z dwóch partii. Z większych kolekcji z księgozbioru
mstowskiego w zbiorach warszawskich wymienić należy renesansowy księgozbiór
Jana Strzembosza (1545–ok. 1606), przejęty przez jego syna Andrzeja, przeora
klasztoru kanoników regularnych w Mstowie631.
W zestawieniu książek ze skasowanych bibliotek kościelnych podano ogólną
liczbę 990 tomów zabranych z Mstowa przez Lindego, w tym 962 to książki dru626 Zob. A. S
s. 147–149, 160–163.

, Mstów w czasach staropolskich, s. 23–24; J

D

, Liber beneficiorum, t. 3,

627 Zob. Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 4, Wrocław i in. 1969, s. 215–216, nr 1064; A. S
,
Mstów w czasach staropolskich, s. 25; Ł. K
, Nauczanie parafialne w Mstowie w czasach staropolskich
i podczas zaborów, [w:] K. Ł
(red.), Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków, Łomianki
2013, s. 37.
628 Zob. J. R
, Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
KEN w Krakowie, Prace Monograficzne, 245), Kraków 1998, s. 242; Ł. K
, Nauczanie parafialne
w Mstowie, s. 38–39; I. P
, Nauczanie w klasztorze kanoników regularnych w Mstowie na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, [w:] K. Ł
, I. M
(red.), Przemijanie i trwanie. Kanonicy Regularni Laterańscy w dawnej i współczesnej Polsce, Kraków 2008, s. 451–464.
629 Zob. M. Ł
, Książka i książnica w klasztorze Kanoników Regularnych Laterańskich w Mstowie
w czasach staropolskich, [w:] K. Ł
(red.), Mstów. Miasto – klasztor – parafia na przestrzeni wieków,
Łomianki 2013, s. 311–323.
630 Zob. Cathalogus librorum conventus nostri Mstoviensis Ordinis Canonicorum Regularium Lateranensium anno 1704, [w:] Privilegia et munimenta conventus mstoviensis, rękopis Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, sygn. 27 – opis rękopisu zob. Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, s. 45–50.
631

O. B
, Biblioteka Liceum Warszawskiego, s. 78. O księgozbiorze Strzemboszów zob. E. B , Renesansowy księgozbiór rodziny Strzemboszów, [w:] Kolekcje historyczne. Księgozbiory szlacheckie XVI–XVII wieku (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, 32), Warszawa 2004, s. 17–105.
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kowane, zaś 28 to rękopisy632. Nieco więcej informacji odnoszących się do kodeksów znajduje się w wykazie książek sporządzonym przez S. B. Lindego po 8 lipca
1819 r. W inwentarzu tym wyodrębniono rękopisy, które wyliczone zostały według
formatu: quarto – 16 woluminów, w tym przynajmniej dwa średniowieczne (Passio
domini Jesu Christi z datą 1484 oraz Thomae Aquinatis Breviloquus z datą 1482);
formatu folio – 13 woluminów, w tym co najmniej dziewięć średniowiecznych. Co
więcej, w dziale książek drukowanych in octavo dopisano dwie pozycje z adnotacją
Manuscr. – Regula s. Augustini (nr 398) oraz Herbarz (nr 399), niestety bez podania
daty powstania. W sumie wyliczono 31 pozycji, choć w podsumowaniu tej części
wykazu podano 28 (29) pozycji, gdyż nie uwzględniono dwóch dopisanych wśród
książek drukowanych633.
Zidentyfikowałem dziewięć kodeksów, których proweniencję mstowską udało
się potwierdzić. Rękopisy te zawierały osiemnastowieczne noty proweniencyjne na
k. 1: Ex libris conventus Mstoviensis (np. Lat.F.ch.I.48) lub: Ex catalogo librorum
conventus Mstoviensis (np. Lat.F.ch.I.184). Niekiedy tego typu nota, sporządzona
prawdopodobnie wcześniej (XVII w.), wpisywana była między kolumnami tekstu:
Sum conventus Mstoviensis (Lat.F.ch.I.261). Wszystkie zidentyfikowane kodeksy
były papierowe i pochodziły z XV w., z jednym czternastowiecznym wyjątkiem.
Tylko w jednym wypadku znalazłem informację o przepisaniu kodeksu w Mstowie, choć bez bliższego określenia. Interesujący kodeks z 1447 r., zawierający kolekcję tekstów służących praktyce duszpasterskiej (m.in. prawdopodobnie fragmenty Manipulus curatorum Guidona de Monte Rocherii oraz Sacramentale Mikołaja
z Błonia) został przepisany przez kopistę ukrytego pod skrótem: Stu. Zastosowane
w opisie rękopisów skrócenia: liber sacramentalis sub compendio ven. egregii viri
M.[magistri] N. de B. [Nicolai de Błonie] Decr. D. scr. [decretorum doctorem scriptus], w wypadku skrótu Stu. mogą sugerować rozwiązanie: studentis, jednak brak
możliwości sprawdzenia zapisu uniemożliwia weryfikację.
Najstarszy rękopis, datowany na koniec XIV w., to przekaz De civitate Dei św.
Augustyna, sporządzony na zlecenie Jana z Raciborska w 1398 r. (Lat.F.ch.I.48)634.
Kodeks ten funkcjonował prawdopodobnie przez dłuższy czas w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego, na co wskazywała kolejna nota z 1483 r. Wówczas to bakałarz teologii Błażej z Kazimierza ofiarował rękopis w testamencie kanonikom
632

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

633 Zob. t. 3, Aneks, ibidem i 2.3, s. 525–526. Dziękuję Pani Elżbiecie Bylinowej z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego za udostępnienie mikrofilmu z wykazem Lindego.
634 Zleceniodawca, czyli Jan z Raciborska, prawdopodobnie nie był tożsamy z imiennikiem, bakałarzem
od 1429 r., magistrem sztuk od 1433, bakałarzem teologii od połowy lat czterdziestych. W nocie z kodeksu
podana została znacznie wcześniejsza data, choć Gołębiowski odnotował stopień naukowy: magister. O Janie
z Raciborska – bakałarzu teologii zob. M. M
, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego
w latach 1397–1525 (Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2), Kraków
1996, s. 163; J. L
, Quaestiones super duodecim libros «Metaphysicorum» Aristotelis Joannis de Raciborsko (editio critica), „Acta Mediaevalia”, 19, 2006, s. I–L, 1–164.
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mstowskim. Błażej, syn Jana z Kazimierza, profesor krakowski, zmarły w 1505 r.,
swój księgozbiór ofiarował kolegium artystów Akademii Krakowskiej właśnie
w 1483 r.635 Zatem – podobnie jak większość profesorów Uniwersytetu Krakowskiego – zasadniczą część księgozbioru Błażej ofiarował uczelni, pojedyncze
egzemplarze rozsyłał zaś w darze do różnych klasztorów (w tym wypadku do
Mstowa), w zamian oczekując odmawianej przez mnichów modlitwy w intencji
darczyńcy (orent pro eo).
Pośrednio z kręgiem Uniwersytetu Krakowskiego związany był także inny kodeks z księgozbioru mstowskiego. Zbiór kazań niedzielnych autorstwa Mikołaja
z Błonia został przepisany w 1458 r. przez określającego się jako honorabilis bakałarza sztuk Stanisława (Lat.F.ch.I.261). Brak innych danych – miejsce pochodzenia
kopisty czy miejsce przepisania – uniemożliwia zarówno identyfikację kopisty, jak
i określenie, gdzie powstał kodeks.
Kolejny rękopis z Postilla studentium universitatis Pragensis Konrada Waldhausera ofiarował konwentowi mstowskiemu prepozyt przemyski Piotr z Brzezin
(Lat.F.ch.I.184). Ofiarodawca po studiach na Uniwersytecie Krakowskim (immatrykulowany w 1429 r., bakałarz – 1435 r., magister sztuk – 1445 r.) był prepozytem
przemyskim i kanonikiem sandomierskim. W latach sześćdziesiątych XV w. swoje
książki ofiarował Uniwersytetowi Krakowskiemu oraz jeden kodeks klasztorowi
paulinów na Skałce636. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi również dar dla
kanoników mstowskich.
W niewiadomy sposób, zapewne w formie daru, w księgozbiorze mstowskim
znalazł się rękopis z postyllą Mikołaja z Liry, przepisany w 1428 r. przez notariusza
miasta Opatowa – Piotra, na zlecenie Grzegorza, plebana kościoła św. Pawła, kanonika i oficjała sandomierskiego (Lat.F.ch.I.190). Inne rękopisy należące do Grzegorza znalazły się w bibliotece klasztoru świętokrzyskiego.
W wypadku kilku rękopisów nie znamy okoliczności ich powstania (Lat.F.ch.I.251,
Lat.F.ch.I.458). Maria Hornowska podejrzewała, że drugi z wymienionych kodeksów był pochodzenia obcego, jednak nie uzasadniła swojej hipotezy. Jeszcze inny
kodeks, mszał papierowy powstały w latach 1455–1461, określony został jako Missale conventus Mstoviensis (Lat.F.ch.I.270).
Być może, z księgozbiorem mstowskim można łączyć rękopis z przekazem tekstu
De bello Iudaico Ps.-Hegesippa przepisanym w 1475 r. (Lat.F.ch.I.345). Zapisana
w katalogu CBP nota o powstaniu tego rękopisu wskazywałaby na Jędrzejów jako
miejsce przechowywania. Jednak w wykazie rękopisów mstowskich z 1819 r. odnotowano następującą pozycję: Egesippi de Bello Judaico 1475. Tak duża zbieżność
635 Zob. J. Z
, Biblioteka Jagiellońska, s. 118–119; S. W
biblistyka, s. 130; M. M
, Dzieje Wydziału Teologii, s. 185.

, Średniowieczna łacińskojęzyczna

636 Są to rękopisy: BJ 1243, 1332, 1364, 1365, 1667; Kraków, Klasztor OO. Paulinów na Skałce, sygn.
B 12 – zob. opisy w Catalogus BJ oraz Z. K
-U
, J. Z
, Katalog rękopisów biblioteki paulinów w Krakowie na Skałce, „Studia Claromontana”, 8, 1987, s. 310.
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nakazuje daleko posuniętą ostrożność – trudno założyć, że w tymże roku przepisano
ten sam tekst w dwóch różnych ośrodkach kościelnych. Zatem, wobec braku innych
wskazówek, proweniencja tego rękopisu pozostaje kwestią otwartą.
Ta niewielka liczba informacji o rękopisach i okolicznościach, w jakich znalazły się w księgozbiorze klasztornym w Mstowie, zmusza do dalszych poszukiwań.
Można założyć, że w niezbędne teksty zaopatrywano się w klasztorze macierzystym
kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu. Związki obu klasztorów – przynajmniej do początku lat czterdziestych XV w. – były dość intensywne, w dwóch
wypadkach prepozyci mstowscy zostali opatami klasztoru wrocławskiego: byli to
w pierwszej ćwierci XV w. Piotr Czartewicz i Maciej Hering z Trzebnicy. Nota bene
za rządów drugiego opata, w 1416 r., klasztor wrocławski został hojnie obdarowany
na mocy legatu testamentowego kanonika wrocławskiego Mikołaja Gleiwicza zarówno kwotą pieniędzy, jak i liczącą ponad 100 rękopisów biblioteką. Wykonawcą
testamentu miał być właśnie Maciej Hering637.
Duże znaczenie miały również kontakty kanoników mstowskich ze środowiskiem
Uniwersytetu Krakowskiego. Mikołaj Isner – pierwszy autonomiczny prepozyt
mstowski, pełniący funkcję od 1440 do śmierci w 1457 r., był krewnym profesora
Jana Isnera638. Tenże Mikołaj zawarł w 1454 r. konfraternię z klasztorem paulinów
w Częstochowie oraz klasztorem kanoników Bożego Ciała w Krakowie639. Inny
prepozyt mstowski, sprawujący urząd od 1469 r., Mikołaj Buchner (Bitner) z Sycowa,
utrzymywał kontakty z Janem Długoszem, informując go o dziejach klasztoru640.

4.1.3.3. Premonstratensi (Witów)
W XII w. na ziemie polskie dotarł kolejny zakon – premonstratensów, zwanych u nas norbertanami641. W kolejnym stuleciu ukształtowała się ostatecznie
cyrkaria polska z trzema klasztorami męskimi (Wrocław, Brzesko, Witów) oraz
637 O darowiźnie Mikołaja Gleiwicza zob. Chronicon abbatum beatae Marie Virginis in Arena, wyd.
G. A. H. S
, [w:] Scriptores rerum Silesiacarum, t. 2, Breslau 1839, s. 216–218; o działalności tych
opatów wrocławskich – zob. A. P
-L
, A czyny ich były liczne i godne pamięci. Konwent
klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku (Z dziejów kultury
chrześcijańskiej na Śląsku, 40), Opole 2007, s. 165–169.
638 Zob. J. Z
, Jan Isner, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław i in. 1962–1964, s. 434–436;
A. P
-L
, Jan Isner, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] E
(red.), Opolanie znani i nieznani, cz. 1: Średniowiecze, Opole 2009, s. 129–132.
639

Zob. K. Ł

, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 205.

640 Wspominał o tym Długosz w Liber beneficiorum: Nicolaus de Szyczow modernus praepositus, sub
cuius regimine praesens registrum eius fideli narratione edocti confecimus – zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 3, s. 148.
641 O premonstratensach w Polsce zob. J. R
, Norbertanie polscy w XII wieku. Możni wobec «ordinis
novi», [w:] S. K. K
(red.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 7, Warszawa
1996, s. 71–105 (tamże literatura); M. D
, Die Prämonstratenserorden im mittelalterlichen Polen. Sei-
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liczniejszymi – ośmioma prepozyturami żeńskimi. Na początku XV w. Władysław Jagiełło ufundował kolejny męski klasztor norbertański w Nowym Sączu642.
Zauważono, że na przełomie XIV i XV w. doszło do kryzysu klasztorów polskich, spowodowanego nie tylko rozluźnieniem dyscypliny klasztornej, ale także przemianami gospodarczymi i sporami wewnątrzkościelnymi (jak np. walka
w pierwszej połowie XV w. o dominację w obrębie cyrkarii między klasztorami
w Brzesku-Hebdowie i Witowie)643.
W przedwojennym zbiorze rękopisów BN znalazło się tylko kilka kodeksów tej
proweniencji zakonnej – były to przede wszystkim książki pochodzące z klasztoru
w Witowie.
Według tradycji przekazanej przez Jana Długosza klasztor premonstratensów
w Witowie został ufundowany przez biskupa płockiego Wita w 1179 r.644 W świetle
ustaleń Józefa Dobosza fundacja klasztoru ok. 1185 r. była prawdopodobnie dziełem braci z rodu Janinów – biskupa Wita oraz jego brata Dzierżka, który zresztą
fundował inny klasztor norbertanów w Busku645. Najstarsze dzieje klasztoru pełne
są tajemnic i sprzeczności, ale przyjmuje się, że z pewnością od połowy XIII w.
w Witowie istniało opactwo646. Rozwój gospodarczy klasztoru witowskiego, pomimo niewielkiej własności ziemskiej i konfliktów granicznych z sąsiednim klasztorem cystersów w Sulejowie, przebiegał pomyślnie. Wcześnie też norbertanie zaczęli
sprawować prawo patronatu nad kościołami parafialnymi w Ręcznie i Milejowie647.
W początkach XV w., z inicjatywy króla Władysława Jagiełły, inspirowanego
być może przez spowiednika królewskiego, norbertanina Hieronima z Pragi, doszło
do reorganizacji klasztorów polskich. W ich wyniku w obrębie cyrkarii polskiej

ne Rolle in Kirche und Gesellschaft, [w:] I. C
serorden, Göttingen 2003, s. 311–347.

, H. F

(red.), Studien zum Prämonstraten-

642 Zob. J. R
, Szpital i klasztor św. Ducha w Nowym Sączu w późnym średniowieczu, „Rocznik Sądecki”, 20, 1992, s. 41–67.
643

Zob. J. R
, Kryzys polskich klasztorów norbertańskich w XIV–XV wieku, [w:] A. P
-L
, M. D
(red.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji
naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP
w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Opole 1995, s. 29–39.
644 J D
, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, lib. 5–6, Varsaviae 1973, s. 120; I
,
Liber beneficiorum, t. 3, s. 85. Podstawowymi opracowaniami historii opactwa witowskiego w średniowieczu
są K. G
, Kościół św. Małgorzaty i dawny klasztor norbertanów w Witowie, Piotrków 1984; M. K , Średniowieczne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie, „Nasza Przeszłość”, 85, 1996, s. 5–48
(tamże literatura).
645

Zob. J. D

, Monarchia i możni, s. 395–398.

646 Problemy interpretacyjne pojawiają się nie tylko w określeniu fundacji klasztoru witowskiego, ale
również jego charakteru (jeden konwent męski czy konwent podwójny: męski i żeński), „zależności” od
klasztoru w Brzesku czy wydarzeń w 1241 r., kiedy to Tatarzy mieli wymordować niemal wszystkie zakonnice z klasztoru w Witowie – o tych problemach zob. M. K
, Średniowieczne dzieje klasztoru
norbertanów, s. 5–48.
647

Zob. ibidem, s. 38–40.
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premonstratensów dominującą pozycję uzyskało opactwo w Witowie, które przeżywało wtedy okres świetności648.
Księgozbiór klasztoru witowskiego pozostaje nierozpoznany. Wiadomo, że
w 1680 r. sporządzono katalog biblioteki649. W 1819 r., w momencie kasaty klasztoru, wielkość księgozbioru szacowana była na ok. 7 tys. woluminów, przy czym
według Lindego książki stały podwójnymi lub nawet potrójnymi rzędami na półkach650. W zestawieniu książek zabranych z klasztoru witowskiego odnotowano
łącznie liczbę 3976 tomów, z czego 3964 stanowiły książki drukowane, tylko zaś
12 jednostek to rękopisy651.
Z tej liczby rękopisów w przedwojennych zbiorach BN zidentyfikowałem pięć
kodeksów średniowiecznych, pochodzących z XV w. Co interesujące, kodeksy te
w katalogu CBP zostały zaopatrzone zarówno w siglum Z, oznaczające Bibliotekę
Załuskich (3 rękopisy), jak i literę W – czyli zbiory zabrane w 1832 r. (2 rękopisy).
Może to sugerować, że jakaś część zbiorów znalazła się już w XVIII w. w Warszawie, choć równie prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że wynikało to
z pośpiechu, niedbalstwa lub braku orientacji rosyjskich bibliotekarzy sporządzających katalog. W jednym wypadku (Lat.F.ch.XV.13) proweniencja witowska została podana dodatkowo przez Bronisława Ussasa. Spośród tych pięciu kodeksów
tylko dwa zawierały noty bezpośrednio odnoszące się do klasztoru. W 1438 r. brat
Andrzej, profes klasztoru witowskiego, przepisał Passionale, czyli Złotą legendę
Jakuba de Voragine (Lat.F.ch.I.213). Inny z kodeksów (Lat.Q.ch.I.147), zawierający interesujące komentarze do Pięcioksięgu Mojżeszowego nieznanego autorstwa,
został sporządzony staraniem innego premonstratensa, Stanisława (comparatus per
fr. Stanislaum fratrum Can. Ord. Prem. in mon. Wythoviensi). Być może, ten sam
Stanisław w 1458 r. zlecił przepisanie lub zakupił inny rękopis zawierający m.in.
Vitae patrum (Lat.Q.ch.I.178). W kodeksie tym na k. 1v znajdowała się nota historiograficzna odnosząca się do najstarszych dziejów polskich.
Dwa pozostałe rękopisy, powstałe w latach sześćdziesiątych XV w., nie miały
żadnych not. Pierwszy z nich zawierał popularne w średniowieczu Gesta Romanorum (Lat.F.ch.XV.13); w drugim – znanym w literaturze od połowy XIX w.
– znajdowały się: przekaz Rocznika świętokrzyskiego, Spominki sochaczewskie
oraz niezidentyfikowany antyheretycki traktat polemiczny, określony jako Tractatus contra haereticos et incredulos de corpore Christi (Lat.Q.ch.XVII.148). Rękopis, liczący zaledwie 43 strony, został w XIX w. przeoprawiony, trudno jednak
określić, kiedy to dokładnie nastąpiło. August Bielowski podał, że rękopisem tym
648

Zob. ibidem, s. 40–47.

649 M. L
, Catalogus librorum Bibl. Mon. Vitoviensis C.O. Praem., 1680 – Rps Różn.F.ch.XVIII.79
(zniszczony w 1944 r.).
650 Zob. M. Ł
s. 204.
651

, Materiały do dziejów, s. 45; E. S

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

, Biblioteki w Królestwie Polskim,
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interesował się Joachim Lelewel, który w 1820 r. przepisał go do swego użytku. Lelewel sporządził wówczas notatki, które przesłał Bielowskiemu, określając
sam kodeks m.in. jako brulion tekstu nieukończonego, z błędami, poprawkami,
złym szykiem zdań, czyli, używając słów Lelewela, w niezgrabnej tej ramocie
najdziksze obałamucenia rażą, ale jednocześnie kodeks ten zawierał informacje
o nieznanych skądinąd wydarzeniach652.
Oczywiście liczba pięciu kodeksów nie wyczerpuje wszystkich rękopisów proweniencji witowskiej. W Petersburgu pozostał co najmniej jeden rękopis łaciński.
Jest to kodeks przepisany w 1468 r., liczący 39 kart, zawierający wykład reguły
premonstrateńskiej (być może wykład Hugona ze Św. Wiktora) oraz traktat Jana
Hieronima Sylwana z Pragi, określony jako Tractatus de heremita et de angelo
(czyli Linea salutis heremitarum) (Lat.Q.ch.I.221). Na pochodzenie kodeksu wskazuje kolofon po pierwszym z tekstów, przepisanym ręką brata z klasztoru witowskiego653. W dziewiętnastowiecznym katalogu biblioteki petersburskiej kodeks ten
został zaopatrzony w siglum D, czyli miał pochodzić ze zbiorów Dubrowskiego,
jednak z dużym prawdopodobieństwem atrybucja ta została nadana mylnie – podobnie jak w przedstawionych wyżej trzech rękopisach – i ten kodeks mógł także
pochodzić z Biblioteki Załuskich.
Być może z innym klasztorem premonstrateńskim – norbertanek w Płocku
można łączyć trzynastowieczny rękopis z tekstami Grzegorza Wielkiego: kazaniami oraz Pastorale (Lat.Q.v.I.87). Norbertanki zostały sprowadzone do Płocka
prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w. i osadzone przy istniejącym kościele
Najświętszej Marii Panny w Płocku654. W końcu XVI w. odnotowano księgi kościelne: sześć mszałów (rzymski, gnieźnieński, płocki, dwa norbertańskie i jeden
stary mszał pisany na pergaminie), dwa graduały norbertańskie, dwa antyfonarze
pergaminowe norbertańskie (niedzielne i świąteczne) oraz stary rękopiśmienny
brewiarz norbertański. Ponadto każda z zakonnic miała własny brewiarz norbertański i psałterz655. Klasztor ten skasowano w 1819 r. i w tym samym roku Samuel
Bogumił Linde zabrał z klasztoru norbertanek 440 książek, z czego 18 wolumi652 Zob. Rocznik świętokrzyski, wyd. A. B
s. 58–59.

, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878,

653 Lat.Q.ch.I.221, k. 22v: Expl. expositio regulae fratrum ordinis praemonstratensis per manus cujusdam
fratris ejusdem ord. mon. Wythoviensis a. 1458. Zob. E. B
, XV-wieczne polonica, s. 15, gdzie
odnotowano także kolofon z k. 22v: Explicit exposicio regule fratrum ordinis premonstratensis per manus
cuiusdam fratris eiusdem ordinis monasterii Wythowiensis anno domini MoCCCCo sexagesimo octavo.
654 Zob. W. M
, Kościół św. Marji Magdaleny i klasztor panien norbertanek zakonu premonstrateńskiego za murami miasta w Płocku, [w:] A. J. N
, Płock. Monografia historyczna, wyd. 2, Płock
1931, s. 586–596. Okoliczności fundacji przedstawił M. S
, Początki klasztoru norbertanek w Płocku,
[w:] J. R
(red.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej (Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis 40. Studia Historica, 5), Kraków 2007, s. 36–51 (tamże literatura).
655

Cyt. za W. M

, Kościół św. Marji Magdaleny, s. 591.
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nów stanowiły rękopisy656. Resztki księgozbioru zabrały norbertanki, przenosząc
się do Czerwińska657.
Jedyną wskazówką dotyczącą pochodzenia wspomnianego wyżej rękopisu
(Lat.Q.v.I.87) mogłaby być nota na k. 2, gdzie późniejszą ręką wpisano: Liber ecclesiae Sanctae Marie Ploc. Niestety, nie wiadomo, w jakim czasie powstała ta
nota, w innych źródłach średniowiecznych pisano o siostrach św. Marii Magdaleny
zakonu premonstrateńskiego (sorores s. Marie Magdalene ordinis premonstratensis)658. Co więcej, wezwanie maryjne miał również kościół katedralny, lakoniczność zapisu uniemożliwia więc rozstrzygnięcie kwestii proweniencji tego kodeksu.
Wśród bibliotek klasztorów suprymowanych, które odwiedził Linde w 1819 r.,
był również księgozbiór norbertanów w Brzesku-Hebdowie659. Klasztor ten został
ufundowany przez rycerzy Wrocisława (Wrocisza) i Strzeżysława, którzy w połowie XII w. sprowadzili zakonników ze Strahova. Wspólnotę przekształcił w pełnoprawne opactwo biskup krakowski Iwo Odrowąż. W XVIII i XIX w. biblioteka
padła łupem kolekcjonerów prywatnych660. To, co pozostało, przewieziono do Warszawy. W sprawozdaniu Lindego podana została liczba 1930 książek, w tym jednak
tylko pięć rękopisów. Niestety, nie udało się ich zidentyfikować.

4.1.3.4. Duchacy (Kraków)
Zakon Św. Ducha powstał w końcu XII w. jako instytucja opiekująca się ludźmi
chorymi i opuszczonymi, przede wszystkim w szpitalach i hospicjach661. Zakonników obowiązywała reguła św. Augustyna oraz ślub służenia ubogim i chorym. Na
ziemie polskie sprowadził duchaków biskup krakowski Iwo Odrowąż, osadzając
ich w podkrakowskim Prądniku. W 1244 r. kolejny biskup Prędota przeniósł klasz656

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

657 Zob. W. M
, Kościół św. Marji Magdaleny, s. 593. Z kręgiem norbertanek płockich łączył Marek Stawski dwa inne kodeksy – graduał i antyfonarz, o których była mowa wyżej przy okazji charakterystyki
księgozbioru czerwińskiego – zob. M. S
, Skryptorium czerwińskie jako miejsce powstania rękopisów
liturgicznych norbertanek płockich, [w:] A. R
, D. K
, Z. Z
(red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz-Toruń
2010, s. 469–480.
658 Tak np. w trzynastowiecznych cudach biskupa Wernera, znanych z przekazu piętnastowiecznego, wystąpił z takim określeniem Klemens, pleban klasztoru norbertanek płockich – zob. Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis auctore Iohanne, decano Plocensi, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae
Historica, t. 4, Lwów 1884, s. 753.
659 Zob. J. R
, Początki opactw norbertańskich w Strahovie i Brzesku, „Nasza Przeszłość”, 78, 1992,
s. 5–25; J. D
, Monarchia i możni, s. 404 (gdzie przedstawiona dyskusja na temat początków klasztoru
w Brzesku-Hebdowie).
660

Zob. J. W

, Dekanat miechowski, s. 34.

661 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 164–165; K. A
w Polsce średniowiecznej, „Nasza Przeszłość”, 23, 1966, s. 167–176; M. S
a Łukowem, s. 128–144.

, Zakon Ducha Św. de Saxia
, Między Jerozolimą
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tor, lokując go przy kościele Św. Krzyża. Tam też powstał „wielki szpital” oraz
parafia, którymi opiekowali się zakonnicy. Kolejne klasztory powstały pod koniec
XIII i w początkach XIV w. – Sławków (który szybko upadł), Sandomierz, a być
może i Kalisz – były to filie klasztoru krakowskiego. Odrębna grupa klasztorów
duchaków to klasztory-szpitale w księstwie głogowskim.
Warto wspomnieć, że w klasztorze krakowskim Św. Ducha funkcjonowała szkoła
klasztorna, poświadczona źródłowo od lat dwudziestych XV w.662 W 1474 r. magister Michał z Opawy – pleban kościoła i przełożony szpitala – zbudował w miejsce
drewnianego dom murowany dla uczniów, co oznaczało prawdopodobnie budowę
murowanego szpitala dla ubogich uczniów pod wezwaniem św. Rocha, a nie jak
sądzono – budynku szkoły klasztornej663.
Nieznana jest wielkość średniowiecznego księgozbioru klasztoru duchaków664.
Prawdopodobnie znaczne straty w księgozbiorze powstały wskutek wielkiego pożaru Krakowa 28 kwietnia 1528 r., kiedy spaliły się kościół, klasztor i szpital Św. Ducha665. Po kasacie zakonu w Polsce w 1788 r. zbiory archiwalne i biblioteczne klasztoru krakowskiego uległy rozproszeniu666.
W zbiorach Biblioteki Narodowej znajdowały się dwa rękopisy średniowieczne,
które uległy zniszczeniu w 1944 r. Oba kodeksy należały wcześniej do zbiorów
poryckich Tadeusza Czackiego, a potem – do biblioteki puławskiej Czartoryskich.
Nie wiadomo, w jaki sposób Czacki pozyskał te książki, być może miało to miejsce
bezpośrednio po zamknięciu klasztoru.
Pierwszym z nich był pergaminowy kodeks zawierający Nowy Testament, datowany przez dziewiętnastowiecznych autorów katalogów na połowę XIII w., a więc
początki funkcjonowania klasztoru Św. Ducha w Krakowie (Lat.O.v.I.50). Interesujące są losy kodeksu piętnastowiecznego, zawierającego teksty ascetyczne i być
może również przekaz De modo confitendi Mateusza z Krakowa (Lat.O.v.I.151).
Został on zakupiony w 1621 r. w Rzymie przez Grzegorza Wierzbickiego i ofiarowany w 1654 r. krakowskiemu klasztorowi duchaków. Wierzbicki, który był prepozytem klasztoru i kościoła Św. Ducha w Krakowie, ofiarował bibliotece również

662 Zob. J. K
, Z dziejów budownictwa szkolnego w Krakowie. Budynek szkoły przy kościele
św. Ducha, [w:] J. C
, A. J
, M. Ś
(red.), Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne
ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1993, s. 535–546.
663

Zob. ibidem, s. 537.

664 Podstawowym opracowaniem do dziejów bibliotek duchackich jest K. A
, Biblioteki Zakonu Ducha Świętego w Polsce, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 41, 1980, s. 351–400; 42, 1981,
s. 151–183, gdzie autorka wymieniła dziewięć zachowanych rękopisów z XVII i XVIII w. i kilkaset druków.
665 Zob. K. A
, Zakon Ducha Św. de Saxia, s. 171; J. K
, Z dziejów szkolnictwa parafialnego Krakowa w okresie Odrodzenia (Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 74), Kraków 1986, s. 151.
666 Zob. K. A
, Zachowane źródła do dziejów zakonu Ducha Św. De Saxia w Polsce, „Archiwa,
Biblioteki i Muzea Kościelne”, 20, 1970, s. 95–134.
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inne książki – drukowane667. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Samuel Nakielski,
określający Wierzbickiego towarzyszem i najdroższym przyjacielem (comes et familiaris meus charissimus), pisał, że duchak odbył podróż do Rzymu około jubileuszowego 1625 r., kiedy otwarto Porta Sancta668.
Jeszcze inny kodeks – zniszczony w 1944 r. – znajdował się w Bibliotece Ordynacji Krasińskich. Była to przepisana w latach 1417–1447 kolekcja żywotów świętych (Passionale), oparta na Złotej legendzie Jakuba de Voragine, z wplecionymi
żywotami świętych środkowoeuropejskich669. Na k. 1v ręką XVI w. widniała nota:
Conventus Cracoviensis S. Spiritus.
Wśród innych, tym razem zachowanych, rękopisów średniowiecznych z klasztoru duchaków krakowskich warto wspomnieć o księdze reguły z przełomu XIV
i XV w.670 W tym niewielkim, liczącym 60 kart rękopisie po regule klasztornej
dodano współcześnie zwód wiślicki statutów Kazimierza Wielkiego (nota bene
uznany przez wydawców za najstarszy przekaz rękopiśmienny) i nieznany traktat
z zakresu teologii moralnej. Sam kodeks używany był przez blisko 300 lat, gdyż
w XVI w. wpisano na marginesach informacje związane z postanowieniami soboru trydenckiego, a jeszcze w XVII w. dodano Obligationes konfratrów klasztoru
(k. 60v)671.

4.1.3.5. Paulini
Odmianą ruchu kanonickiego był zakon paulinów – Zakonu Świętego Pawła
Pierwszego Pustelnika672. Wywodził się on z węgierskich wspólnot eremickich
i powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w. Łączył elementy pustelnicze oraz kanonickie (reguła św. Augustyna). Sprowadzenie zakonu na ziemie

667 Zob. S. S
, Monumenta Sarmatarum, Viam universae carnis ingressorum, Cracoviae 1655,
s. 209 (opis epitafium wystawionego przez Grzegorza ojcu Stanisławowi Wierzbickiemu w kościele Św. Ducha); K. A
, Biblioteki Zakonu Ducha Świętego, s. 151–183 (opisy druków m.in. Rafaello della
Colomba, Delle prediche sopra tutti gli Evangeli, Firenze 1619 – obecnie w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie, sygn. XVII.69).
668

Zob. S. N

, Miechovia, s. 124.

669 Kodeks zniszczony w 1944 r. – Warszawa, Biblioteka Ordynacji Krasińskich, ms. 17 (32) – opis rękopisu zob. F. P
, Opis 815 rękopisów, s. 18–31.
670 Rękopis Wrocław, Biblioteka Ossolineum 633/I – opis rękopisu zob. W. K
sów, s. 90.

, Katalog rękopi-

671 Podobne noty z XVI i XVII w. znajdują się na innych kartach rękopisu, np. k. 9r, 13v. Przy niektórych
rozdziałach reguły narysowano także, prawdopodobnie w XV w., „rączki”.
672 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 222–224. O paulinach w średniowiecznej Polsce zob. m.in.
J. W
, Fundacje XIV i XV w. na tle ruchu fundacyjnego klasztorów w Polsce, „Studia Claromontana”, 6, 1986, s. 145–159; L. W
, Najstarsze klasztory paulinów w Polsce. Fundacja – uposażenie – rozwój do około 1430 roku, „Studia Claromontana”, 11, 1991, s. 5–217.
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polskie związane było z działalnością Władysława Opolczyka673. Ten ambitny
książę sprowadził pierwszych paulinów i osadził ich w ufundowanym w 1382 r.
klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie. W ciągu kilku kolejnych lat Opolczyk ufundował klasztory w Głogówku na Śląsku (1388 r.) i Wieluniu (przed
1391 r.); następnie refundowane przez Władysława Jagiełłę. Prawdopodobnie
już w 1395 r. doszło do utworzenia prowincji polskiej z główną siedzibą w Częstochowie, zaś w 1401 r. powiązany z Opolczykiem ród Wieruszów ufundował
klasztor w Wieruszowie. Szybki rozwój zakonu paulinów na ziemiach polskich
wynikał w znacznej mierze z poparcia dworu królewskiego Jagiellonów oraz – od
drugiej ćwierci XV w. – kręgu osób skupionych wokół biskupa krakowskiego
Zbigniewa Oleśnickiego674.
Na mocy bulli Bonifacego IX w 1401 r. paulini jasnogórscy otrzymali przywileje i uprawnienia na wzór kartuzów. Oznaczało to m.in. możliwość wysyłania
zakonników na nauki oraz prawo głoszenia słowa Bożego – kazań675. W 1421 r.
paulini przejęli parafię w Beszowej. Było to, jak stwierdził Jacek Wiesiołowski,
pierwsze zaangażowanie się paulinów w duszpasterstwo i sygnał wejścia na drogę rozwoju, charakterystyczną dla wspólnot kanoniczych676. Kolejne konwenty paulińskie łączone były już z parafiami: Brdów (ok. 1436), Pińczów (1436),
Oporów (1453), Wielgomłyny (1463), Kraków na Skałce (1471), Uchanie (1484)
oraz Sienno (przed 1500). Z reguły były to małe, kilkuosobowe wspólnoty prowadzące parafie. Funkcje takiej wspólnoty zostały scharakteryzowane w dokumencie arcybiskupa Władysława Oporowskiego wydanym w 1453 r. na potrzeby fundacji klasztoru w Oporowie. Według wystawcy przeor miał obowiązek
utrzymania siedmiu mnichów (w tym pięciu kapłanów), którzy będą spełniać
obowiązki parafialne; ponadto miała być zorganizowana szkoła. Jak podkreślił
Jerzy Kłoczowski, był to model ówczesnej wzorowej parafii prowadzonej przez
grupę kanonicką677.
W każdym klasztorze paulińskim znajdowała się biblioteka. Niekiedy, w wypadku przejęcia okręgów parafialnych, podstawę księgozbioru – obok książek
zabranych z klasztoru macierzystego – stanowiły książki znajdujące się już w parafii. Klasycznym – i pierwszym – przykładem jest fundacja klasztoru paulinów
w Beszowej.

673 O Opolczyku zob. A. P
-L
(red.), Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. Próba oceny w sześćsetlecie śmierci, Opole 2001; J. S
, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński,
pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012.
674

Zob. J. W

, Fundacje XIV i XV w., s. 158.

675 Zob. Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów w Polsce, oprac. J. N. F
1938, nr 46, s. 91–93.
676

J. W

677

Zob. J. K

, Fundacje XIV i XV w., s. 151.
, Wspólnoty zakonne, s. 224.

, z. 1: 1328–1464, Kraków
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4.1.3.5.1. Beszowa
Klasztor w Beszowej został ufundowany przez biskupa krakowskiego Wojciecha
Jastrzębca w 1421 r.678 Zakonnicy przybyli z klasztoru na Jasnej Górze, na miejscu
zaś, co było precedensem w dziejach zakonu, podjęli pracę duszpasterską w parafii. Umożliwił to wydany przez papieża Bonifacego IX w 1401 r. i ponowiony
przez Marcina V w Konstancji w 1418 r. przywilej na prowadzenie działalności
kaznodziejskiej679. Prawo patronatu nad klasztorem do 1478 r. sprawował ród Jastrzębców, choć patronat ten był problematyczny, zwłaszcza po śmierci arcybiskupa
Wojciecha, wobec odmówienia przez rodzinę (zwłaszcza Dziersława z Rytwian)
oddania zapisanych w testamencie dóbr. Dopiero Jan Zborowski z Rytwian, stryjeczny prawnuk Wojciecha Jastrzębca, przekazał należne wsie zakonnikom oraz
oddał prawo patronatu plebana w kościele beszowskim680. W wypadku Beszowej
zakon stanął przed trudnym zadaniem: ideałem paulińskim było życie pustelnicze,
zaś praca miała utrzymywać zakonnika w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Jak pogodzić życie w otoczeniu świeckich, prowadzenie parafii i duszpasterstwo
z ascezą, kontemplacją i oficjum? Jak już wielokrotnie podkreślano, fundacja beszowska spowodowała ewolucję zakonu w kierunku wspólnoty kanoniczej.
Biblioteka klasztorna umieszczona była w północnym skrzydle klasztoru, razem
z kapitularzem, skarbczykiem i zakrystią, przez pewien czas był to jedyny murowany budynek klasztorny, powstały prawdopodobnie jeszcze przed sprowadzeniem
paulinów681. W wypadku księgozbioru beszowskiego dysponujemy unikatowym
świadectwem z czasów fundacji. Przy okazji przekazania kościoła paulinom sporządzono wykaz znajdujących się w kościele parafialnym książek. Wykaz ten, zapisany na końcu mszału z biblioteki katedry krakowskiej, był już wielokrotnie przedmiotem analiz682. Przypomnieć tylko warto, że wymieniono w nim 36 kodeksów,
zarówno księgi liturgiczne (mszały, antyfonarze, graduał, brewiarze), jak i zbiory
kazań (sermones, omelie) i pomoce duszpasterskie – summy – potrzebne spowied678 Zob. M. G
, Kościół i klasztor popauliński w Beszowej, „Studia Claromontana”, 10, 1989,
s. 454–478; G. L
-N
, Wojciech herbu Jastrzębiec, arcybiskup i mąż stanu (ok. 1362–1436)
(Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4), Kraków 1996, s. 118–122.
679

Zob. Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, nr 74, s. 132.

680 Zob. Zbiór dokumentów zakonu paulinów w Polsce, t. 2: 1464–1550, oprac. J. Z
2004, s. 176–181.

, Warszawa

681 Zob. M. G
, Architektura klasztoru Paulinów w Beszowej, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 10–
11, 2011, s. 29–55, s. 41, gdzie autor stwierdził, że najbardziej enigmatyczną częścią klasztoru w Beszowej
jest skrzydło północne z kapitularzem i biblioteką; M. G
, Kościół i klasztor popauliński, s. 470, 473,
wskazywała na tzw. dawną bibliotekę, która w 1810 r. pełniła funkcję zakrystii.
682 Kraków, Biblioteka Kapitulna, Ms. 8, k. 427v–428r – opis rękopisu oraz pierwsze, z licznymi pomyłkami, wydanie dokumentu, zob. I. P
, Katalog rękopisów, s. 29–31. Drugie, znacznie lepsze
wydanie: Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, nr 82, s. 148–153. O inwentarzu tym zob. M. H , H. Z
-J
, Zbiory rękopiśmienne, s. 305–306; E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 217–218.
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nikowi i kaznodziei, np. Summa pisana, Manipulus florum Tomasza de Hibernia,
Compendium theologicae veritatis Hugona Ripelina oraz teksty historyczne: Historia scholastica Piotra Komestora i Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka.
Edward Potkowski podkreślił wyjątkowy charakter tego księgozbioru parafialnego,
wynikający z faktu, że plebanami byli tam ludzie z wykształceniem uniwersyteckim
(m.in. Łukasz z Wielkiego Koźmina)683. Jan Fijałek przypisał największe zasługi
w powstaniu księgozbioru beszowskiego ostatniemu przed przybyciem paulinów
plebanowi, Fridonowi z Jarosławia, skądinąd miłośnikowi ksiąg684. Jerzy Wolny stwierdził jednak, że prawdopodobne było zabranie książek z Beszowej przez
Fridona, odchodzącego na scholasterię skarbimierską, zatem książki wymienione
w inwentarzu były w znacznej mierze zgromadzone przez jego poprzednika w parafii – Łukasza z Wielkiego Koźmina. Wolny oparł swoją hipotezę na interpretacji
opisu kodeksu Lat.F.ch.I.127 dokonanego przez Bohumila Vydrę, gdzie odczytał,
że kodeks ten ofiarował Łukasz kościołowi beszowskiemu. Jednocześnie badacz
wskazywał na podobieństwa tytułów kodeksów wspomnianych w inwentarzu z rękopisami uniwersyteckimi685. Problem w tym, że w cytowanym fragmencie opracowania Vydry nie ma mowy o darowaniu książki przez Łukasza kościołowi w Beszowej, co więcej, sam rękopis według Marii Hornowskiej należał do księgozbioru
bożogrobców miechowskich. Rzeczywiście natomiast zawierał postyllę Łukasza
z Wielkiego Koźmina.
Jak się wydaje, rację miał Jerzy Wolny, przypisując Łukaszowi z Wielkiego Koźmina znaczne zasługi w tworzeniu księgozbioru beszowskiego. Wywodzący się
z Wielkopolski Łukasz (pisał się także: z Jarosławia) miał ścisłe związki z Uniwersytetem Krakowskim: nie tylko tam wykładał, a w 1412 r. piastował urząd rektora, ale również utrzymywał więzi przyjaźni z najwybitniejszymi uczonymi tego
okresu, m.in. Bartłomiejem z Jasła czy Stanisławem ze Skarbimierza. Miał również doświadczenie dydaktyczne – przez kilka lat był rektorem szkoły kolegiackiej
w Sandomierzu. Od 1405 r. aż do śmierci był plebanem w Beszowej Rycerskiej,
nota bene rodzinnej parafii biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca. Łukasz
zmarł prawdopodobnie po 1412 r., mając niewiele ponad 40 lat. Po jego śmierci
książki trafiły do biblioteki uniwersyteckiej oraz biblioteki kapituły krakowskiej686.
Wspomniana postylla to zbiór kazań de tempore i de sanctis dedykowanych przez
683

Zob. ibidem, s. 217.

684 Zob. Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, nr 82, s. 149. Fridon z Jarosławia ofiarował mszał
i psałterz katedrze przemyskiej – zob. ibidem, s. 146.
685 Zob. J. W
, Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. «kazaniami gnieźnieńskimi»,
[w:] J. L
(red.), Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 1, Warszawa 1961, s. 216–217; B. V
, Polská
středověká literatura kazatelská, s. 44. Hipoteza J. Wolnego została podjęta później przez Jerzego Zatheya –
zob. J. Z
, Biblioteka Jagiellońska, s. 71.
686 Zob. J. Z
, Biblioteka Jagiellońska, s. 71–72; M. K
, Mowy i kazania uniwersyteckie
Łukasza z Wielkiego Koźmina, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 12, 1960, 2, s. 7–20; S. W
, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka, s. 44–48.
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Łukasza patronowi biskupowi Wojciechowi Jastrzębcowi. W prologu do kazań Łukasz, określający się jako kleryk i kapelan biskupa (suus clericus et capellanus),
stwierdził, że zredagował w jednym tomie kazania wygłaszane do ludu w języku
polskim (vulgariter) w kościele w Łubnicach położonych nieopodal Beszowej. Sam
tekst zapisany w języku łacińskim ukończony został w 1412 r., w kościele parafialnym w Beszowej687. Wbrew twierdzeniom Stanisława Wielgusa, który uważał, że
ze względu na naukowy charakter treści ten zbiór kazań nie cieszył się tak wielką
popularnością, jak kolekcja Mikołaja Wigandi, trzeba stwierdzić, że liczba co najmniej 10 kopii rękopiśmiennych świadczy o dość dużym zainteresowaniu nią również w kręgu zakonnym, zwłaszcza wśród bożogrobców (trzy kodeksy).
Już w czasach nowożytnych – w 1663 r., z uzupełnieniami dodanymi w 1673 r.
– sporządzono katalog biblioteki paulińskiej w Beszowej688. W 1819 r., po kasacie
klasztoru, z biblioteki klasztornej zabrano 620 książek drukowanych, ale nie odnotowano, aby zabierano również rękopisy689. Resztki księgozbioru w końcu XIX w.
zostały włączone do biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu690.
W wykazie odnotowałem 15 rękopisów proweniencji beszowskiej, w tym trzy,
o których jedynie możemy domniemywać, że znajdowały się w bibliotece klasztoru
paulinów w Beszowej. Do tej liczby dodać należy jeszcze jeden zachowany kodeks
z grupy rewindykatów, który znajduje się w zbiorach BN691. Podkreślić należy, że
wszystkie kodeksy mają charakter duszpasterski, brak całkowicie ksiąg liturgicznych.
Pod względem chronologii znakomita większość rękopisów pochodziła z XV w.,
tylko jeden – zresztą również jedyny pergaminowy – datowany był na XIV w.
(Lat.F.v.I.73). Połowa z tej grupy to kodeksy, które powstały do 1421 r. Powstaje
oczywiście pytanie, czy zebrane informacje o 16 (19) kodeksach z proweniencją
beszowską umożliwią powiązanie przynajmniej części rękopisów z książkami wymienionymi w inwentarzu z 1421 r. Jak postaram się wykazać dalej, tylko w dwóch
wypadkach można ostrożnie sugerować ewentualne związki.
Nie wiadomo, czy w księgozbiorze parafii beszowskiej przed 1421 r. znajdowała się Summa confessorum Jana z Fryburga w pergaminowym rękopisie z XIV w.
(Lat.F.v.I.73). Nota proweniencyjna odnotowana w katalogu CBP: Conventus Bischoviensis, świadczyć może jedynie o fakcie przynależności książki do księgo687 Tekst prologu został wydany przez W. Kętrzyńskiego – E codicibus Kielcensibus, wyd. W. K
[w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 999–1002.

,

688 Catalogus librorum Bibliothecae Bessouiensis w żółtej oprawie – wspomniał o tym katalogu J. Fijałek
– zob. Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, nr 82, s. 149. Katalogu tego nie odnalazłem.
689

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

690 Zob. W. W
, Włączenie zbiorów poklasztornych do biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 1, 1960, s. 50–65; K. W
, Źródła do dziejów bibliotek,
s. 87–103.
691

Lat.F.ch.I.496 – BN 3024 III. Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.
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zbioru klasztoru paulinów. Z kolei w 1405 r. niejaki Jan przepisał Distinctiones
exemplorum oraz Auctoritates. Książka ta zdaniem Łukasza Gołębiowskiego (co
odnotowała M. Hornowska) należała do Dziersława Rytwiańskiego wojewody sieradzkiego (Lat.F.ch.I.79). Określenie sprawowanego przez Dziersława urzędu sugeruje, że wpis dokonany został w latach 1455–1460692. Jeśli uznamy słuszność
hipotezy Gołębiowskiego, to można założyć, że kodeks trafił do księgozbioru beszowskiego najwcześniej w drugiej połowie XV w. Druga możliwość to wypożyczenie książki przez Dziersława z księgozbioru należącego do krewnego Wojciecha
Jastrzębca (niekoniecznie z Beszowej).
W wypadku rękopisów z Beszowej podstawowym problemem jest brak określenia przynależności zakonnej w kolofonach. Oznacza to, że nie wiadomo, gdzie
dany tekst został przepisany i przez kogo – duchownego czy świeckiego. Wiadomo za to, że żaden z odnotowanych w kodeksach beszowskich kopistów nie odbył
studiów uniwersyteckich. W kościele parafialnym w Beszowej, jeszcze w czasach
przedpaulińskich, w 1419 r. Paweł z Tarnowa przepisał kazania Jakuba de Voragine
(Lat.F.ch.I.152). Przed przejęciem kościoła przez paulinów – ok. 1417 r. nieznany
kopista skopiował wierszowaną Aurora Piotra Riga (Lat.Q.ch.I.26); w księgozbiorze beszowskim znalazła się także postylla Mikołaja Wigandi, którą przepisał kaznodzieja proszowiecki Maciej syn Szymona ze Skarbimierza w 1417 r. (Lat.F.ch.I.145).
Z drugiej połowy tego stulecia mamy informacje o trzech kopistach: w 1467 r. niejaki Piotr z Pleckiej Dąbrowy ukończył przepisywanie Compendium theologicae
veritatis Hugona Ripelin de Argentina (Lat.F.ch.I.307), w 1480 r. kazania przepisał
Stanisław syn Tomasza ze Szczekocin (Lat.F.ch.I.361), a w 1495 r. kazania na rok
kościelny przepisali kleryk Jan de Doszowo (Dobrowo) oraz Bogusław z Kościana,
zwany Babińskim (Lat.F.ch.I.373).
W księgozbiorze paulinów beszowskich znajdowały się również rękopisy, o których wiemy, że zostały ofiarowane klasztorowi przez duchownych niebędących
zakonnikami. Mamy informację o rękopisie zawierającym Hieronymianus Jana
Andrzejowego, kupionym w 1445 r. przez prebendarza w Rytwianach Mikołaja
z Chełma i ofiarowanym klasztorowi w 1458 r. z obowiązkiem odprawienia 30
mszy za duszę darczyńcy (Lat.F.ch.I.255). Warto wspomnieć, że prebendarza do
Rytwian, do obsługi zarówno kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha,
jak i kaplicy zamkowej, w świetle dokumentu fundacyjnego prebendy z 1416 r. miał
prawo wyznaczać pleban kościoła Beszowej693. Zatem istniały prawdopodobnie
wcześniejsze związki Mikołaja z Chełma z beszowskimi paulinami, zaś ofiarowana
książka stanowiła tylko ich potwierdzenie.
692 Zob. W. F
1992, s. 583–588.

, Rytwiański Dziersław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 33, Wrocław i in. 1991–

693 Zob. Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, wyd. F. P
, t. 2 (Monumenta
Medii Aevi Historica, 8), Kraków 1883, s. 408–409, nr DLXIV; Zbiór dokumentów zakonu OO. Paulinów, nr
67, s. 125–126. O prebendzie w Rytwianach zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 2, s. 387.
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Część rękopisów beszowskich wpłynęła do księgozbioru klasztornego prawdopodobnie później. Z przełomu XIV i XV w. pochodził kodeks zawierający kazania
niedzielne (Sermones dominicales), poprzedzone Tabula vocabulorum autorstwa
Bertranda de Turre. Rękopis należał w XVI w. do Andrzeja de Orzeliocza, a dopiero później trafił do księgozbioru beszowskiego (Lat.F.ch.I.383). Odnotowano,
że w kodeksie znajdował się fragment dokumentu krakowskiego, możliwe więc, że
rękopis pochodził z terenów Małopolski.
Odnotowałem również dwa rękopisy średniowieczne, które nie miały żadnych
not proweniencyjnych i zostały zaliczone w literaturze do grupy rękopisów beszowskich. Jeden z rękopisów, zawierający kazania de sanctis Leonarda de Utino, przepisane w 1446 r., posiadał sygnaturę nowożytną podobną do sygnatur kodeksów
pochodzących z Beszowej (Lat.F.ch.I.228). Tajemniczo wygląda kwestia pochodzenia i losów kodeksu z kazaniami przepisanymi w 1462 r. przez Wojciecha w Żukowie (Lat.F.ch.I.460). W 1511 r. Jan z Żukowa, przebywający w Solcu (tu zapiska
niejasna), otrzymał ten rękopis od Jana z Błonia, altarysty w kolegiacie św. Jana
w Warszawie. W XVIII w. kodeks znalazł się w zbiorach Biblioteki Załuskich. Maria Hornowska podejrzewała, że rękopis mógł pochodzić z biblioteki beszowskiej,
jednak nie wiadomo, na jakiej podstawie. Byłby to jedyny rękopis beszowski, który
znalazł się w zbiorach Biblioteki Załuskich. Co więcej, krąg twórców i użytkowników książki wskazuje raczej na środowisko kolegiaty warszawskiej.
Jedyny zachowany rękopis (BN 3024 III) powstał w pierwszej połowie XV w.
(ok. 1414 r.)694. Kazania, w tym fragment postylli Łukasza z Wielkiego Koźmina powstałej w 1412 r., zostały przepisane przez kilku kopistów. Prawdopodobnie rękopis oprawiono pod koniec XV w., na co wskazują doszyte kartki z notami
z lat sześćdziesiątych i dziewięćdziesiątych XV w. Kodeks pozostał nieukończony,
pozostawione zostały miejsca na tytuły i inicjały, które miał wykonać iluminator.
Można zatem założyć, że pierwotnie służył kaznodziei w postaci luźnych składek
lub miał inną oprawę.

4.1.3.5.2. Brdów
Kościół parafialny w Brdowie został przekazany paulinom z Jasnej Góry,
z fundacji kasztelana sądeckiego Krystyna z Kozichgłów – właściciela Brdowa,
w 1437 r.695
694 O rękopisie tym zob. A. J
, Kazanie o św. Wojciechu z rękopisu paulinów w Beszowej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 49, 1999, 1–2, s. 85–94.
695 Zob. J. W
, Fundacje XIV i XV w., s. 151–152; J. M
[J. Z
], Dzieje konwentu
paulinów w Brdowie, „Studia Claromontana”, 5, 1984, s. 394–470. Źródła do dziejów konwentu w Brdowie
scharakteryzował Janusz Zbudniewek – zob. Inwentarz Archiwum klasztoru Paulinów i parafii w Brdowie,
oprac. J. Z
, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 46, 1983, s. 371–383.
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Być może z konwentem brdowskim wiązać można rękopis przepisany w latach
1444–1451 przez Benedykta syna Jakuba de Lancz (Lat.F.ch.I.240)696. Na ostatniej
karcie kopista odnotował, że w 1451 r. paulin Piotr syn Stanisława odprawił pierwszą mszę w Brdowie. Byłaby to jedyna wskazówka zakonnej proweniencji kodeksu.
Inną ręką wpisano jednak notę wskazującą, że kodeks należał do Mikołaja syna
Wacława z Rosprzy. Właściciel to być może student Uniwersytetu Krakowskiego, który rozpoczął studia w semestrze zimowym 1448 r., następnie odnotowany
w 1471 r. jako notariusz publiczny, a możliwe, że później również pleban kościoła
parafialnego w Łasku od 1484 r.697
Drugi rękopis (Lat.F.ch.I.450) pochodził z kościoła w Brdowie i należał do tamtejszego plebana Jakuba, który zastawił kodeks swojemu wikariuszowi i plebanowi
w Koziegłowach – Stanisławowi. Podstawowy problem to brak daty powstania kodeksu; co prawda w kolofonie po tekście postylli kopista Jakub odnotował ukończenie pracy w 1307 r., to jednak data ta nie zasługuje na zaufanie – możliwe, że
została błędnie zapisana. Prawdopodobnie jednak kodeks powstał przed przejęciem
kościoła parafialnego przez paulinów, gdyż brak jakiejkolwiek informacji o zakonnych powiązaniach obu duchownych – wikariusza i plebana.

4.1.3.5.3. Kraków-Skałka
Jeden lub dwa rękopisy pochodziły z klasztoru paulinów na Skałce698. Pozostaje kwestią otwartą, czy paulini, obejmując kościół św. św. Michała i Stanisława
w 1472 r., otrzymali w spadku istniejący księgozbiór parafialny. Paweł Skalski podejrzewał, że niechętny oddaniu parafii pleban Jan Szebieński mógł zabrać ze sobą
książki699. Nota bene w zbiorach BN znajdował się należący do Szebieńskiego kodeks duszpasterski, jednak brak informacji o jego losach uniemożliwia określenie,
czy był on także w księgozbiorze klasztornym (Lat.F.ch.I.249)700.
Niewątpliwie do księgozbioru skałeckiego paulinów należał duży (45,8 ×
34,2 cm) pergaminowy kodeks, zawierający homilie św. Augustyna do Ewangelii
696 Miejscowość z której pochodził kopista, M. Hornowska zinterpretowała jako Łęczycę, opatrując tę
identyfikację znakiem zapytania. Możliwe są również inne rozwiązania: Łączny Młyn (obecnie część Poznania), Leńcze (w Małopolsce).
697 Zob. A. G
, Notariusze publiczni w Wielkopolsce schyłku wieków średnich. Katalog admisji
w Gnieźnie i w Poznaniu 1420–1500, Poznań 1993, s. 55, nr 503.
698 O klasztorze na Skałce zob. K. S
, Fundacja paulinów na Skałce, „Studia Claromontana”,
17, 1997, s. 307–328. O bibliotece paulinów zob. P. S
, Biblioteka Klasztoru Paulinów w Krakowie na
Skałce do połowy XIX wieku, „Studia Claromontana”, 23, 2005, s. 273–564 (tamże literatura). Katalog zachowanych rękopisów biblioteki klasztornej został opracowany przez Z. Kowalską-Urbankową i J. Zbudniewka
– zob. Z. K
-U
, J. Z
, Katalog rękopisów biblioteki paulinów, s. 269–500.
699

Zob. P. S

700

Zob. niżej rozdział Rękopisy polskiego pochodzenia, nieustalonej proweniencji, s. 523–528.

, Biblioteka Klasztoru Paulinów, s. 331–332.
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św. Jana (Lat.F.v.I.58). Na wyklejce okładziny przedniej znajdowała się naklejona
karta pergaminowa, na której dużymi (ponadcentymetrowej wysokości) literami
zapisano, że była to książka Jana Długosza zapisana przez niego testamentem paulinom na Skałce. Długosz, fundator klasztoru paulinów na Skałce, w wystawionym
22 czerwca 1472 r. dokumencie fundacyjnym przekazał partię książek, tworząc tym
samym podstawy księgozbioru. Rękopis „warszawski”, zabrany z klasztornego
księgozbioru przez Tadeusza Czackiego, w późniejszym czasie znalazł się w zbiorach puławskich Czartoryskich.
Z klasztoru paulinów na Skałce pochodzi prawdopodobnie jeszcze inny rękopis
z grupy rewindykatów, który szczęśliwie ocalał (BN 3022 III)701. Rękopis ten, powstały w drugiej połowie XV w., zawiera głównie kazania niedzielne i świąteczne –
tzw. kolekcję Piotra z Miłosławia. Na uwagę zasługuje występowanie w nim tekstów
modlitw w języku polskim oraz licznych glos zamieszczanych przy tekstach kazań
– w sumie 1936 glos702. Niejasne są losy tego rękopisu – w trzecim dziesięcioleciu
XIX w. znajdował się w Bibliotece Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim,
gdyż 1 września 1831 r. opisał go Łukasz Gołębiowski (G 644). O wcześniejszej historii kodeksu informują wyłącznie dwie noty – na k. I ochronnej w 1544 r. wpisał się
nieznany Jakub, zaś na górnym marginesie k. 261r szesnastowieczną ręką wpisano
Liber domus Rupelle. Pewną wskazówką może być dołączona karta (obecnie k. 262),
na której znajduje się znak i fragmentaryczny podpis notarialny Macieja, niestety
niezidentyfikowanego.
W 1819 r. do zbiorów warszawskich trafiły również inne księgozbiory paulińskie:
z Pińczowa (357 książek, w tym 3 rękopisy), Wielgomłynów (668 książek, brak
rękopisów), Warszawy (1160 książek drukowanych, bez rękopisów), Oporowa
(413 woluminy, w tym 2 rękopisy) oraz Łęczeszyc (215 woluminów, w tym 6 rękopisów). Nie udało się stwierdzić, aby którykolwiek z rękopisów paulińskich miał
metrykę średniowieczną, poza jednym piętnastowiecznym rękopisem, którego zawartość określono jako Astrologia (Lat.Q.ch.III.585), pochodzącym, według Bronisława Ussasa, z klasztoru paulinów w Pińczowie.
Pojedyncze rękopisy średniowieczne w przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej pochodziły z innych niż wymienione klasztorów kanoników regularnych.
Było to związane zarówno z podziałem terytorialnym, jak i perturbacjami w czasie
przewożenia księgozbiorów klasztornych.

701 Sygnatura petersburska – Lat.F.ch.I.449. Opis rękopisu i kazania przedstawił K. Bracha – zob. K. B
,
Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. Sermones dominicales et festivales z tzw. kolekcji
Piotra z Miłosławia, Kielce 2007, s. 48–49, 427–446.
702 Zob. E. B
s. 101–154.

, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych, cz. 4, Kraków 2001,
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Być może niektóre z rękopisów średniowiecznych należały do biblioteki kanoników regularnych w Trzemesznie703. Warto pamiętać, że w ramach akcji podjętej
w okresie Księstwa Warszawskiego na polecenie Feliksa Łubieńskiego do Warszawy miały być przewiezione również, przynajmniej w części, interesujące zbiory
tego klasztoru. Transport ten jednak nie dotarł do celu, lecz złożony w budynku
sądu ziemskiego w Poznaniu został przejęty przez Tytusa Działyńskiego i trafił do
Biblioteki Kórnickiej.
W odniesieniu do biblioteki klasztoru w Trzemesznie Ryszard Marciniak zauważył, że książki trafiały tam m.in. za pośrednictwem plebanów należących do wspólnoty okręgów parafialnych, np. Łąkoszyna, Góry, Wylatowa, Kłodawy, Kamionka
i Modliszewka704. W zbiorach przedwojennych BN znajdował się psałterz z glosą
interlinearną, przepisany w latach 1430–1432 przez Mikołaja z Wałów, wikariusza
(coadiutor) magistra Macieja – kanonika regularnego i rektora kościoła parafialnego w Łąkoszynie. W czasach nowożytnych – co zostało odnotowane w osiemnastowiecznych katalogach rękopisów – kodeks ten znajdował się w zbiorach benedyktynów w Sieciechowie (Lat.Q.ch.I.45). Nieznane są okoliczności, w jakich znalazł
się w tej bibliotece – brak noty wskazującej, że właściciel kodeksu ofiarował go
klasztorowi benedyktyńskiemu, być może nastąpiło to już w czasach nowożytnych.
Nie sposób natomiast wyrokować na podstawie podanego wyłącznie miejsca
przepisania (w Górze – in Gora) o trzemeszeńskim pochodzeniu innych rękopisów.
Przekaz Pisma św. przepisany został w 1470 r. przez Jana de Odrzyboy (być może
z Odrzywołu w woj. sandomierskim) w Górze (in Gora) – niestety, z powodu braku
innych danych trudno stwierdzić, o którą miejscowość chodzi. W 1568 r. książkę
tę ofiarował duchowny Maciej Drzymałka z Piotrkowa Wawrzyńcowi Kulkiczowi,
nieznane są dalsze losy kodeksu, który w 1819 r. znalazł się w Bibliotece Publicznej
przy Uniwersytecie Warszawskim (Lat.F.ch.I.323). Natomiast kodeks przepisany
w Górze (in Gora) w latach 1472–1474 przez Wincentego należał do kustosza opatowskiego i plebana w Miechocinie Wojciecha z Tarnowa, który przekazał rękopis
do zbiorów klasztoru łysogórskiego (Lat.F.ch.I.335).
Prawdopodobnie z bogatego zbioru bibliotecznego klasztoru kanoników regularnych na krakowskim Kazimierzu pochodził jeden rękopis, który przed wojną znajdował się w Bibliotece Narodowej705. Wyjątkowo nie był to łup Tadeusza Czackiego i w konsekwencji nie należał do grupy rękopisów rewindykowanych. Znalazł się

703 Stan badań nad biblioteką klasztoru w Trzemesznie przedstawiła I. P
, Źródła do badań
bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:]
J. G
, E. R
(red.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–
XX wiek). Paralele i różnice, Katowice 2004, s. 441–442.
704 Zob. R. M
, Piętnastowieczny regulamin biblioteczny z klasztoru kanoników regularnych
w Trzemesznie, [w:] Discernere vera ac falsa (Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, Sectio
F, vol. 45), Lublin 1990, s. 226.
705

O bibliotece tego klasztoru zob. I. P

, Biblioteka kanoników regularnych.
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w zbiorach BN jako depozyt Biblioteki Wilanowskiej (W 704 – 4o). Datowany był
na połowę XV w. i zawierał traktaty: De imitatione Christi, wykład alchemiczny,
traktaty i modlitwy w języku łacińskim oraz łacińską wersję z przekładem polskim
dzieła Ps.-Bernarda z Clairvaux Epistola de cura rei familiaris – Epistoła o rządzeniu czeladnem.

4.1.4. Mendykanci
W przedwojennej kolekcji rękopisów średniowiecznych BN stosunkowo nieliczne były rękopisy pochodzące z klasztorów żebraczych, przede wszystkim
dominikanów i franciszkanów (a także od XV w. – bernardynów). Warto przypomnieć, że funkcjonujący od początku XIII w. mendykanci stworzyli nową jakość,
zarówno w modelu życia zakonnego – ich klasztory lokowane były w ośrodkach
miejskich, a sami zakonnicy utrzymywali się z jałmużny – jak i w kształceniu
wewnątrz wspólnoty i w nauczaniu wiernych. Jednym z zadań powierzonych
mendykantom była pomoc duchowieństwu diecezjalnemu w prowadzeniu pracy
duszpasterskiej w parafiach. Trzeba pamiętać, że mendykanci pojawili się w czasie, gdy rozwinięta była kultura piśmienna: pismo stawało się praktyką dnia codziennego, zaś książki były obecne w życiu nie tylko duchowieństwa. Co więcej,
od pierwszej ćwierci XIII w. realizowany był program edukacji szerokich warstw
społeczeństwa, w którym jedną z głównych ról miały odgrywać właśnie zakony żebrzące. Program ten zakładał katechizację (np. nauczanie modlitw, podstaw
doktryny) i otoczenie wiernych staranną opieką duszpasterską. Do spełnienia tych
postulatów niezbędne były różnego typu książki, zarówno przeznaczone do użytku wewnętrznego wspólnot (np. księgi liturgiczne), jak i uławiające kontakty ze
światem zewnętrznym. Odzwierciedleniem zadań duszpasterskich mendykantów
było tworzenie podręczników kaznodziejskich, kolekcji egzemplów i kazań. Jakkolwiek nowe modele kazań i egzemplów zostały wykształcone w innych środowiskach: w środowisku uniwersyteckim czy cysterskim w XII w., to mendykanci
przejęli je i w znacznym stopniu rozwinęli.
Jak podkreśliła Annette Kehnel w odniesieniu do franciszkanów, choć można tę
obserwację odnieść do pozostałych zakonów mendykanckich, w XIII w. środowiska te wykształciły nowe sposoby komunikacji. Mendykanci siłą rzeczy działali
w środowisku miejskim i w konsekwencji nieustannie obcowali ze świeckimi; sam
klasztor (męski) przestał zatem pełnić funkcję wyłącznie miejsca doskonalenia duchowego, lecz stał się przede wszystkim miejscem, gdzie zakonnicy spali i jedli706.

706 Zob. A. K
, The Narrative Tradition of the Medieval Franciscan Friars on the British Isles. Introduction to the Sources, „Franciscan Studies”, 63, 2005, s. 462–464.
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Odrębnym problemem jest funkcjonowanie tekstów i książek w żeńskich klasztorach mendykanckich, mających inny charakter niż konwenty męskie.
Na ziemiach polskich największą rolę odgrywali dominikanie, franciszkanie,
a od połowy XV w. również franciszkanie obserwanci (bernardyni). Istniały też
konwenty augustianów-eremitów, karmelitów oraz kanoników regularnych od pokuty (cyriakowie lub markowie)707. Jak podkreślił Jerzy Kłoczowski, mendykanci
zdominowali przestrzeń zakonną w późnośredniowiecznej Polsce, stanowili już ok.
1300 r. 40–50% liczby wszystkich zakonników708. Pod koniec średniowiecza w obrębie dwóch metropolii, gnieźnieńskiej i halicko-lwowskiej, było ponad 200 konwentów (dominikanie to 63 klasztory męskie i 3 żeńskie; franciszkanie (konwentualni) – 69 męskich i 6 żeńskich, bernardyni – 37 klasztorów, augustianie eremici
– 31 klasztorów oraz karmelici – 9 klasztorów). Dostrzec można pewną dynamikę
rozwoju zakonów mendykanckich (dominikanie, franciszkanie i bernardyni) w późnym średniowieczu (XIV–początek XVI w.), związaną przede wszystkim z fundowaniem klasztorów na ziemiach ruskich709.
Wewnątrz poszczególnych prowincji zakonnych występowało duże zróżnicowanie pod względem wielkości ośrodka i liczby zakonników, jak też podstaw ekonomicznych. Oczywistym centrum aktywności zakonów mendykanckich był Kraków, gdzie znajdowało się pięć domów710. Najsilniejszą pozycję zajmowały domy
w dużych ośrodkach miejskich, stanowiących lepszą podstawę do rekrutowania
kandydatów (według zasady rekrutowania z własnego okręgu klasztornego) i zapewniających utrzymanie. Klasztory te liczyły po kilkudziesięciu zakonników, np.
dominikańskie klasztory krakowski i wrocławski liczyły 60–80 zakonników, przyjmuje się, że ok. 1531 r. krakowski konwent bernardynów liczył ok. 100 członków,
podczas gdy poznański – ok. 80, warszawski – ok. 50, zaś lwowski – ok. 40711.
Obok tych wielkich klasztorów funkcjonowały jednak, zwłaszcza na ziemiach
wschodnich, mniejsze wspólnoty, złożone z kilku–kilkunastu zakonników.
Podstawę utrzymania klasztorów mendykanckich stanowiła przede wszystkim
kwesta prowadzona przez zakonników we własnych okręgach klasztornych712.
707 Przy czym markowie mieli tylko dwa klasztory w Polsce: kościół św. Marka w Krakowie oraz
w Trzcianie.
708

Zob. J. K

709

O mendykantach w średniowiecznej Polsce zob. ibidem, passim.

, Wspólnoty zakonne, s. 206.

710 Krzysztof Ożóg podkreślił pierwszorzędną rolę klasztorów mendykanckich w średniowiecznym Krakowie, gdzie dominikanie i franciszkanie posiadali klasztory w samym centrum Krakowa, natomiast inne
zakony obsadzały klasztory raczej na peryferiach – zob. K. O
, Klasztorna geografia średniowiecznego
Krakowa, s. 217–234.
711 J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 242, 269. O liczbie 60–100 bernardynów w konwencie krakowskim pisał Jan Długosz – zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 3, s. 479.
712 Jerzy Kłoczowski podkreślił: Brak dotąd poważnych badań porównawczych nad sytuacją gospodarczą
klasztorów różnego typu i ich gospodarczego charakteru u schyłku średniowiecza. Wiele danych wskazuje,
że najlepiej przedstawiała się ona w pozbawionych zupełnie bądź prawie zupełnie własności ziemskiej kon-
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Model ten w małym stopniu sprawdzał się na ziemiach wschodnich, gdzie z racji
przewagi ludności prawosławnej, jak też słabszego zaludnienia konieczne okazało
się zastosowanie modelu opartego na własności ziemskiej, np. klasztor dominikanów we Lwowie utrzymywany był w znacznym stopniu z dochodów osiągniętych
z pięciu wsi713. Podobna sytuacja była zresztą w wielu klasztorach diecezji krakowskiej, łącznie z głównymi klasztorami krakowskimi: Św. Trójcy dominikanów czy
św. Katarzyny augustianów714. Zasadniczo jednak podstawą utrzymania konwentów mendykanckich była jałmużna wiernych oraz opłaty za różnego typu czynności liturgiczne i duszpasterskie. Opisując w drugiej połowie XV w. stan kościołów
i klasztorów diecezji krakowskiej, Jan Długosz podkreślał, głównie przy okazji
charakterystyki klasztorów franciszkańskich, że nie posiadały one żadnej własności
i utrzymywały się wyłącznie z kwesty i jałmużny715. Stan finansowy tych klasztorów był często opisywany jako opłakany, np. w klasztorze franciszkanów w Zawichoście bracia żyli wyłącznie z jałmużny, w wielkim ubóstwie i niedostatkach (sola
stipe quotidiana in maxima paupertate et maximis defectibus vivunt)716.
Mniejsze klasztory czerpały dochody z różnego typu posługi duszpasterskiej
i liturgicznej (altarie), przywilejów odpustowych, ale posiadały również własność
ziemską. Jednak ta własność ziemska często była ograniczona do ogrodu czy sadu,
pozwalającego jedynie na złagodzenie trudów utrzymania wspólnoty. Na przykład
dominikanie w Bochni, zasobnym mieście położonym nieopodal Krakowa, kupili
ogród oraz pola. Stało się to w 1489 r. za pieniądze (40 florenów węgierskich) ofiarowane przez kierującego warzelnią soli (warcabnika żup) Jana Banika z Wrocławia
pro relevatione paupertatis konwentu717.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie konwentów mendykanckich w obrębie prowincji jest pochodzenie społeczne i wykształcenie zakonników.
Wielokrotnie podkreślano, że znaczną grupę wśród mendykantów stanowiły osoby pochodzenia mieszczańskiego. Można założyć, że w większości byli to ludzie,
którzy otrzymali wykształcenie, choćby w stopniu elementarnym. Elitę tworzyli
zakonnicy po studiach uniwersyteckich. Teoretycznie każdy klasztor dominikański miał być szkołą prowadzoną przez profesora z czteroletnimi studiami teologii

wentach żebraczych największych miast, najliczniejszych, żyjących z ofiar ludności składanych przy różnych
okazjach w ich kościołach i zbieranych przez samych braci w obrębie własnego okręgu klasztornego – J. K , Wspólnoty zakonne, s. 300–301.
713

Ibidem, s. 238.

714

Zob. J

715

Zob. ibidem, t. 3, od s. 447.

D

, Liber beneficiorum, t. 3, s. 453–454.

716 Zob. ibidem, t. 3, s. 465. Uwagi dotyczące niedostatku materialnego zakonników, a zwłaszcza zakonnic
pojawiały się m.in. w ustawodawstwie synodalnym np. Mikołaja Trąby z 1420 r. – zob. Statuty synodalne
wieluńsko-kaliskie, s. 64.
717 Zob. S. B
, Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu, Lwów 1884, s. 4–6, dokument prowincjała Alberta z Siecienia dotyczący darowizny Jana Banika z Wrocławia – s. 246–247.
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na uniwersytecie718. Edukacyjne wzorce dominikańskie wykorzystano później przy
reorganizacji ruchu franciszkańskiego (lata czterdzieste XIII w.), jak również przy
powołaniu kolejnych zakonów: augustianów-eremitów oraz karmelitów719.
W każdym konwencie mendykanckim znajdował się księgozbiór. Według konstytucji zakonnych wszystkich zakonów rozróżniano – ze względu na funkcje – dwa
księgozbiory, kierowane przez dwóch zakonników. Księgami chórowymi, przechowywanymi w zakrystii lub chórze, zajmował się kierownik chóru – kantor. Drugi
księgozbiór obejmował pozostałe książki wspólne (libri communes, armarium),
kierowany był przez bibliotekarza720. Oba te księgozbiory, zróżnicowane według
funkcji, ale również materialnej postaci książek, należy traktować odrębnie.
W wypadku bibliotek konwentów polskich stajemy przed bardzo trudnym zadaniem. Kasaty klasztorów w XIX w., działania wojenne i zmiany granic po 1945 r.
spowodowały, że niemal wszystkie księgozbiory uległy zniszczeniu lub rozproszeniu. Stosunkowo najlepiej przedstawia się sytuacja na Śląsku, gdzie w początkach
XIX w. nastąpiła komasacja zbiorów różnych klasztorów w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (tzw. akcja Büschinga). W wypadku wielu konwentów dysponujemy zaledwie kilkoma rękopisami średniowiecznymi, co utrudnia jakiekolwiek
wnioskowanie na temat funkcjonowania biblioteki w konkretnym klasztorze. Na
przykład w archiwum prowincji dominikanów w Krakowie nie dominują rękopisy
z konwentu Św. Trójcy, lecz przewiezione z dwóch innych klasztorów dominikańskich: ze Lwowa i z Raciborza721.
Zasadniczo w przedwojennych zbiorach BN kodeksy proweniencji mendykanckiej pochodziły z dwóch księgozbiorów: Biblioteki Załuskich oraz Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.

4.1.4.1. Dominikanie
W przedwojennej kolekcji BN odnalazłem tylko sześć kodeksów proweniencji
dominikańskiej, w tym cztery pochodziły z Biblioteki Załuskich, a dwa z Biblioteki
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim722.

718

J. K

719

Ibidem, s. 85.

, Wspólnoty zakonne, s. 84.

720

Zob. wyżej, s. 259, przyp. 148.

721 Zob. Katalog rękopisów z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, red. A. Z
(w druku). Dla bernardynów krakowskich zob. W. F. M
, Księgozbiory krakowskie zakonu braci
mniejszych – bernardynów i reformatów – w świetle not proweniencyjnych w XVI–XVIII wieku, „Folia Historica Cracoviensia”, 2, 1994, s. 41–59.
722 Ponadto zachował się jeszcze jeden – rękopis dominikański znajdujący się obecnie w bibliotece petersburskiej (sygn. Lat.F. ch.I.212), a pochodzący z klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu – zob. E. B
,
XV-wieczne polonica, s. 8–10.
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Być może czternastowieczny rękopis pergaminowy Lat.Q.v.I.157, określany
w literaturze jako Regulae officii monastici conventus Sandomiriensis, pochodził
z klasztoru dominikanów pod wezwaniem św. Jakuba w Sandomierzu lub, co mniej
prawdopodobne, zależnego od niego konwentu św. Marii Magdaleny (funkcjonującego od ok. 1334 r.)723. W 1819 r. S. B. Linde odnotował, że księgozbiór konwentu
nie był zbyt liczny, ale interesujący ze względu na piękne edycje tekstów patrystycznych. Linde zdecydował się nie zabierać tych książek, gdyż im, jako niesuprymowanym, zostawić je wypadało. Inną, bodaj poważniejszą przyczyną pozostawienia tej części księgozbioru był fakt, że książki te Linde już posiadał. Ostatecznie
zabrał stamtąd 208 woluminów: druków z różnych dziedzin w języku włoskim,
francuskim i niemieckim. Linde zanotował, że sami zakonnicy nie wiedzieli, w jaki
sposób powstał tak niezakonny zbiór724. Prawdopodobnie z partią tych książek zabrany został również ten rękopis, który znalazł się następnie w zbiorach Biblioteki
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Z innego konwentu dominikańskiego pochodził pergaminowy kodeks zawierający Legenda aurea Jakuba de Voragine, do której dołączone były nieznane bliżej
noty (historiograficzne?) związane z biskupstwem płockim z lat 1337–1442 (sygn.
Lat.Q.v.I.170). Możliwe zatem, że podana proweniencja (w katalogu CBP: Fratrum
Praedicatorum) odnosi się do jednego z konwentów dominikanów w Płocku. Pierwszy z nich pod wezwaniem św. Dominika, fundowany był w latach trzydziestych
XIII w., drugi, zdecydowanie mniejszy, pod wezwaniem Św. Trójcy – w początkach
XV w.725 Podobnie jak w wypadku rękopisu sandomierskiego, również tutaj opowiadam się raczej za księgozbiorem większego konwentu. Rękopis ten znajdował
się później, w XVIII w., w Bibliotece Załuskich. Wiadomo, że oba klasztory zostały
zamknięte na polecenie władz pruskich w początkach XIX w. (1804–1805), zaś
księgozbiór klasztoru św. Dominika, liczący wówczas ok. 120 tomów (niestety nie
wiadomo, czy były wśród nich kodeksy średniowieczne), został przekazany do biblioteki seminaryjnej w Płocku726.
Dysponujemy również lakonicznymi informacjami dotyczącymi innych rękopisów dominikańskich, jakkolwiek niemożliwe jest określenie dokładnej prowenien-

723 Zob. J. K
, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Lublin 1956, s. 292 (św. Jakub),
s. 310 (św. Maria Magdalena). O fundacji klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu zob. D. A. D
, Początki
zakonu dominikanów prowincji polsko-czeskiej, Gdańsk 1999, s. 103–106.
724 Zob. M. Ł
, Materiały do dziejów, s. 63–64. Po kasacie klasztoru w 1864 r. pozostały księgozbiór, liczący 880 tomów, przekazano seminarium sandomierskiemu – zob. E. S
, Biblioteki
w Królestwie Polskim, s. 219–220; L. P
, Biblioteka w Seminarium Sandomierskim, „Przegląd Katolicki”, 1881, 29, s. 475–476; 31, s. 508–511, K. W
, Źródła do dziejów bibliotek, s. 87–103.
725 Zob. J. K
, Dominikanie polscy na Śląsku, s. 292 (św. Dominik), s. 311–313 (Św. Trójca);
D. A. D
, Początki zakonu dominikanów, s. 107–113.
726 Zob. A. J. N
, Płock. Monografja historyczna napisana podczas wojny wszechświatowej,
poprawiona i uzupełniona w roku 1930, wyd. 2, Płock 1931 (reprint 1991), s. 572–581.
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cji (np. pergaminowy procesjonał do użytku dominikanów polskich z około połowy
XV w., później ze zbiorów Biblioteki Załuskich – Lat.O.v.I.114).
Kolejne trzy rękopisy stanowiły grupę, o której wiemy, że powstały i/lub były
użytkowane przez dominikanów, jednak bez dokładnej lokalizacji. Przykładem
może być rękopis z XIV lub XV w. liczący tylko dziewięć kart (Lat.O.ch.I.51). Nie
mamy żadnej informacji o oprawie kodeksu, zatem albo była to składka (ale nieregularna) wyjęta z większej całości, albo był to poszyt (na co wskazywałaby struktura – pergaminowe karty zewnętrzne oraz papierowe wewnętrzne). Kodeks ten zawierał kilka krótkich tekstów, m.in. odpis bulli Honoriusza III z 1216 r. Religiosam
vitam, gdzie zatwierdzony został zakon dominikański. Na pierwszej karcie odnotowano początek wskazujący na postać dominikanina Henryka de Xanctis (Frater
Henricus de Xanctis fratrum praedicatorum conventus). Brak dalszego ciągu tekstu
nie pozwala ustalić, czy była to nota proweniencyjna, co jest mało prawdopodobne, zważywszy na użyty przypadek deklinacji, czy też początek tekstu właściwego.
W drugim wypadku identyfikacja osoby również przysparza kłopotów (zob. t. 2:
Katalog rękopisów utraconych). Niezależnie od tego można założyć, że książeczka
ta znajdowała się w rękach dominikanów, a później trafiła do Biblioteki Załuskich.
Być może ze środowiskiem dominikańskim związany był jeszcze inny rękopis
(Lat.Q.ch.I.144). Jakkolwiek nie został on wydatowany przez autorów katalogu
CBP, to dobór tekstów, głównie teologicznych, oraz zamieszczenie antyhusyckiego
dzieła Jana Sylwana z Pragi (Contra quatuor articulos Bohemorum) pozwalają na
przyjęcie hipotezy o piętnastowiecznej (po 1433 r.) metryce kodeksu. Zawartość
tomu wskazywać może również na środowisko, w którym funkcjonował. Oprócz
tekstu Jana Sylwana w kodeksie znajdował się m.in. wykład Hugona ze Św. Wiktora
na temat reguły św. Augustyna (Expositio Hugonis super regulam b. Augustini), co
więcej, po jednym z tekstów znajdowała się adnotacja: scr. [= scriptum] Bononie in
monasterio S. Dominici. Konwent dominikanów w Bolonii to jeden z najstarszych
i najważniejszych klasztorów tego zakonu, tam też znajdują się szczątki założyciela – Dominika Guzmana. Sposób i czas przewiezienia kodeksu do Polski pozostają
nieznane. Wiadomo jedynie, że w XIX w. znalazł się on w BPUW, zatem możliwe,
że był to jeden z łupów S. B. Lindego.
Ze środowiskiem dominikańskim, choć zapewne niezwiązanym z ziemiami
polskimi, łączyć można również piętnastowieczny kodeks o sygn. Lat.Q.ch.I.173.
Zawierał on prawdopodobnie kazania oraz Formula confessionum franciszkanina
Jana Rigaldi. Pomimo że nie można rozpoznać całej zawartości kodeksu, to jego
dzieje zostały całkiem nieźle naświetlone. Kolejni badacze odnotowywali noty
proweniencyjne. Zatem na pierwszej karcie kodeksu znajdowała się informacja
o przynależności kodeksu do niewymienionego z nazwy klasztoru dominikańskiego i o wypożyczeniu książki bratu Milidoxio de G. Ben. Imię zakonnika wskazywać może na pochodzenie włoskie. Kolejna wskazówka proweniencyjna – ekslibris
przyklejony na wyklejce okładziny przedniej – oznacza, że rękopis ów w XVI w.
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znajdował się w księgozbiorze jednego z największych bibliofilów czeskich, Petra
Voka z Rožmberku (1539–1611). Księgozbiór ten został przeniesiony w 1602 r. do
zamku w Třeboni. W połowie lat dwudziestych XVII w. doszło do uszczuplenia
kolekcji: na mocy decyzji Ferdynanda III część książek z tej biblioteki miała być
zwrócona augustianom w Třeboni. Konwent, nota bene fundowany w 1367 r. przez
przodków Petra Voka, miał otrzymać z księgozbioru magnackiego te książki, które
wcześniej – w XIV i XV w. – do niego należały. Jakkolwiek nasz rękopis na k. 2
posiadał notę proweniencyjną dotyczącą klasztoru w Třeboni, to jednak nie znalazł
się w klasztornej bibliotece, lecz razem z inną częścią biblioteki Rožmberków został przewieziony do Pragi, a stamtąd po 1648 r. trafił do Szwecji727. W kolejnym
stuleciu kodeks przywędrował do zbiorów Biblioteki Załuskich w Warszawie.

4.1.4.2. Franciszkanie / franciszkanie obserwanci (bernardyni)
W zbiorach przedwojennej Biblioteki Narodowej równie słabo reprezentowane
były rękopisy proweniencji franciszkańskiej, pochodzące niemal wyłącznie z konwentów franciszkanów obserwantów (bernardynów). Podstawowym problemem
przy wyróżnianiu tej grupy kodeksów jest to, że bernardyni bardzo rzadko umieszczali noty wskazujące na konkretny klasztor. Na pochodzenie obserwanckie wskazują zatem noty odnoszące się do wymienionych z imienia zakonników lub sam
dobór tekstów (np. konstytucje zakonne). Zastrzec jednak należy, że nawet takie
określenie proweniencji nie ma charakteru definitywnego. Identyfikacji miejsca
przechowywania nie sprzyjały mobilność zakonników oraz przepływ kodeksów
w obrębie prowincji.
Ponieważ klasztory bernardyńskie nie zostały objęte planem kasat w 1819 r.,
lecz uległy supresji po powstaniu styczniowym, tylko wyjątkowo rękopisy z tych
klasztorów znalazły się w grupie książek złożonych w Bibliotece Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim. Zasadniczo kodeksy powstałe w tym zakonie trafiły
w XVIII w. do Biblioteki Załuskich, pojedyncze egzemplarze do bibliotek prywatnych kolekcjonerów (np. Ewarysta Kuropatnickiego).
Przykładem trudności, na jakie natrafia się przy interpretacji niejasnych danych,
może być nota proweniencyjna w rękopisie z 1420 r., zawierającym Psałterz z glosą
Mikołaja z Liry (Lat.Q.ch.I.202). Maria Hornowska odnotowała proweniencję jako
konwent św. Bernardyna Padewskiego (loci sancti Bernardini Padoviensis), z kolei
w katalogu CBP zapisano, że rękopis pochodził z konwentu św. Bernardyna w Radomiu (liber s. Bernardini Radomiensis). Problem w tym, że w Padwie nie było
konwentu franciszkańskiego z takim wezwaniem (choć Bernardyn ze Sieny wygłaszał kazania w kościele św. Antoniego w Padwie), podobnie konwent i kościół ob727

O bibliotece Rožmberków i jej losach zob. L. V

, Knihy na dvoře Rožmberků, Praha 2005.
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serwantów w Radomiu miał inne wezwanie: św. Katarzyny. Natomiast wezwanie to
nosił kościół i konwent bernardynów w Krakowie – pierwszy na ziemiach polskich
konwent franciszkanów obserwantów. Być może zatem określenie geograficzne zapisane w nocie zostało mylnie odczytane (Cracoviensis – Padoviensis).
Nie ma takich wątpliwości w wypadku innego rękopisu, który znajdował się
w księgozbiorze bernardynów krakowskich. Z konwentu św. Bernardyna pochodził
rękopis papierowy z początku lat sześćdziesiątych XV w., zawierający Hexaemeron
św. Ambrożego oraz prawdopodobnie Meditationes vitae Christi kartuza Ludolfa
z Saksonii (Lat.F.ch.I.285). Według noty na wyklejce okładziny przedniej kodeks
został ofiarowany konwentowi (monasterio sancti Bernardini in Crac.) na mocy
testamentu przez profesora teologii Uniwersytetu Krakowskiego – Macieja syna
Andrzeja z Kobylina, wielokrotnego rektora oraz fundatora Collegium minus, zmarłego w 1492 r.728 W okresie nowożytnym kodeks ten znalazł się w księgozbiorze
Ewarysta Kuropatnickiego, następnie w Bibliotece TWPN. Co interesujące, nie odnotowano w opracowaniach (katalog CBP, M. Hornowska), oprócz wspomnianej
zapiski o legacie Macieja, żadnej noty proweniencyjnej wskazującej na klasztor
krakowski.
Noty takiej nie odnajdujemy również w kodeksie, o którym tylko można domniemywać, że należał do księgozbioru bernardynów krakowskich729. Rękopis ten, na
szczęście zachowany, pochodził z przełomu XV i XVI w. i stanowił prawdopodobnie pomoc kaznodziejską. W swojej treści obejmuje kolekcję tekstów hagiograficznych (m.in. żywot Bernardyna z Sieny), kaznodziejskich (kazania o św. Franciszku,
św. Ludwiku i św. Antonim Padewskim, exemplum o opacie zaczerpnięte z Dialogus miraculorum Cezariusza z Heisterbach), ponadto teksty teologiczne (wyjątki
z Confessionale Antonina z Florencji) i duszpasterskie (noty o spowiedzi, o testamentach czy Dekalog w języku polskim). Ponadto na k. 71v–76v kopista wpisał
tekst świecki: Constitutiones temporales Radomiensis convencionis generalis, czyli
ogłoszone na sejmie w Radomiu w 1505 r. tzw. konstytucje czasowe, które miały
obowiązywać formalnie do najbliższego sejmu walnego730. Na wyklejce okładziny
tylnej znajduje się nota o wypożyczeniu książki Andrzejowi z Osuchowa (na Mazowszu?) przez wikariusza Leona. Książka była używana przez Andrzeja do chwili
jego zgonu w 1513 r.731 Wspomniany wikariusz to Leon z Łańcuta, który pełnił
tę funkcję po raz pierwszy w latach 1511–1514, zaś Andrzej z Osuchowa jest być
728 O Macieju z Kobylina zob. S. W
starsza literatura).
729

, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka, s. 128–129 (tamże

BN 3469 II (dawniej Lat.Q.ch.XVII.17, z Biblioteki Załuskich).

730

Volumina constitutionum, vol. 1: 1493–1526, do druku przyg. S. G
, I. D
, W. U
, Warszawa 1996, s. 143–147. Zob. też W. U
, «Sejm walny wszystkich państw naszych». Sejm
w Radomiu z 1505 roku i konstytucja «Nihil novi», „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 57, 2005, 1, s. 11–25.

731 Tekst noty: Iste liber est concessus fratri Andree de Ossuchow per reverendum patrem vicarium Leonem. Quem hic in cella custodini remansit in recesso sui c. 1513.
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może identyczny z Andrzejem synem Pawła z Osuchowa (de Ossuchow), immatrykulowanym na Uniwersytecie Krakowskim w 1470 r.732 Prawdopodobnie zatem
rękopis znajdował się w siedzibie wikariusza prowincji polskiej, czyli w Krakowie.
Oprócz rękopisów związanych z konwentem krakowskim, w zbiorach BN znajdowały się także kodeksy pochodzące z klasztoru bernardyńskiego w Radomiu.
Klasztor ten został ufundowany w 1468 r. przez starostę radomskiego Dominika
Kazanowskiego. Zarówno sam klasztor, jak i kościół św. Katarzyny usytuowane
były poza murami miasta, na Przedmieściu Jedlińskim733. Godny odnotowania
jest fakt, że jednym z kaznodziejów tamtejszego klasztoru był Fortunat z Orłowa
(zm. 1530), pełniący tę funkcję w latach 1509–1518, autor licznych kazań734.
W literaturze informacje o księgozbiorze konwentu pochodzą wyłącznie z inwentarza książek sporządzonego na potrzeby przeniesienia zbioru ze skasowanego
w 1864 r. klasztoru do biblioteki seminaryjnej w Sandomierzu735. Zbiór książek
konwentu liczył wówczas ponad 1,6 tys. woluminów, z czego jednak tylko 14 to rękopisy (ok. 1%), w znacznej mierze liturgiczne736. Wśród kodeksów zachowanych
do naszych czasów najcenniejsze są iluminowane kodeksy, jak Graduał z drugiej
połowy XV w., przepisany i iluminowany przez brata Ambrożego z Kłodawy, czy
Antyfonarz Prokopa z Lublina – gwardiana konwentu radomskiego – wykonany
ok. 1480 r.737 Na tak niewielki stan zachowania zbioru rękopisów klasztoru radomskiego wpływ miały m.in. wydarzenia z czasów Księstwa Warszawskiego, kiedy
przeniesiono cały księgozbiór na 10 lat do znacznie mniejszej sali, prawdopodobnie
uszczuplając stan posiadania738. W zbiorach przedwojennych BN znajdowały się
co najmniej cztery kodeksy z tego konwentu, wszystkie pochodzące z Biblioteki Załuskich. Z konwentu radomskiego pochodził papierowy mszał, błędnie datowany w katalogu CBP na drugą połowę XIII w., powstały zapewne w wieku XV
(Lat.Q.ch.I.1). Prawdopodobnie z konwentem tym wiązać można kolejne dwa piętnastowieczne rękopisy (Lat.Q.ch.I.161, Lat.O.ch.I.38). Oba kodeksy łączy późniejsza proweniencja (Biblioteka Załuskich) oraz adnotacja o przepisaniu tekstu, choć
bez dodatkowego określenia, w Radomiu (scripta Radomiae). Inny, na szczęście
732

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, s. 347.

733 Zob. K. G
, Radom, [w:] H. E. W
(red.), Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej
granicach historycznych, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 293–301.
734

Zob. ibidem, s. 296.

735 Zob. m.in. A. S
, Biblioteka bernardynów radomskich w świetle inwentarza z 1865 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 76, 2001, s. 269–285.
736

Zob. K. W

, Źródła do dziejów bibliotek, s. 92, 99.

737 Te dwa kodeksy znajdują się obecnie w zbiorach sandomierskich: Graduał – Biblioteka Diecezjalna,
sygn. 173; Antyfonarz Prokopa z Lublina – Sandomierz, Muzeum Diecezjalne, sygn. 1689 – zob. E. L , Katalog bernardyńskich rękopisów liturgicznych w Polsce od XV do XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 53, 1986, s. 229–230, nr 124; s. 259–260, nr 144. Z pierwszej połowy XVI w. pochodzi
psałterz – Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna, sygn. 176 – zob. ibidem, s. 232–233, nr 127.
738

Zob. J. G

, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża, s. 186.
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zachowany, rękopis również można łączyć z księgozbiorem radomskim, choć
wniosek ten jest oparty na wątłych przesłankach (obecnie BN 3029 I). Kodeks
zawiera kazania bernardyna Fortunata z Orłowa739. Występujące w rękopisie zarówno daty i miejsca wygłoszenia kazań: Radom 1525 r. (s. 4), Warszawa 1522 r.
(s. 155), jak i informacje źródłowe o wygłaszaniu kazań przez Fortunata w Tykocinie, Poznaniu, Kole i Łowiczu nie przybliżają do ustalenia miejsca powstania
kodeksu740. Pewną wskazówkę daje nam jednak informacja o kolejnym właścicielu kodeksu. Prawdopodobnie po śmierci Fortunata (1530) rękopis znalazł się
w posiadaniu plebana w Jedlni Andrzeja z Radomia, który zamazał występujące
dwukrotnie w kodeksie imię autora kazań, wpisując swoje (s. 4, 82: domini
Andree de Radom parochii Yedlnensis). Pleban w położonej o kilkanaście kilometrów na wschód od Radomia Jedlni to występujący w 1543 r. Andrzej z Radomia, który skarżył się wojewodzie lubelskiemu i staroście radomskiemu, Piotrowi
Firlejowi z Dąbrowicy, że ma zbyt szczupłe dochody, by sprostać obowiązkom
duszpasterskim741. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach Andrzej z Radomia
stał się właścicielem kodeksu proweniencji niewątpliwie bernardyńskiej. Czyżby
był aż tak ubogi, że mendykanci postanowili mu pomóc, przekazując teksty do
głoszenia kazań wiernym?
Co więcej, kodeks ten był pierwszym z trzech tomów kazań Fortunata, które
wraz z Biblioteką Załuskich znalazły się w Cesarskiej Bibliotece Publicznej
(Lat.O.ch.I.89). Zatem Andrzej z Radomia dysponował zbiorami kazań na cały rok.
Dwa pozostałe tomy, obejmujące kazania letnie (pars aestivalis) oraz o kapłaństwie
(de novo sacerdote), i również z określeniem plebana jedlneńskiego Andrzeja z Radomia jako autora, prawdopodobnie uległy zniszczeniu w 1944 r.
W zbiorach BN znajdowały się także pojedyncze rękopisy z innych konwentów
bernardyńskich. Interesujący kodeks (Lat.Q.ch.I.131), zawierający różne kazania
m.in. franciszkanina Ludwika (Rusticanus) i teksty Jana Gersona, według noty na
k. 1r został przekazany instytucji kościelnej pod wezwaniem NMP w Opatowie,
wspomniany został również brat Michał Bal. Te niepełne informacje pozwalają na
identyfikację konwentu bernardyńskiego pw. Wniebowzięcia NMP w Opatowie

739 O Fortunacie zob. K. K
, Bernardyni polscy, t. 1, s. 140–141. Twórczość kaznodziejska Fortunata z Orłowa wymaga gruntownych studiów. Inne kodeksy z kazaniami Fortunata znajdują się w Bibliotece
Archidiecezjalnej w Warszawie (sygn. A.3.213: Sermones floridi de sanctis), Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku (Ms. 120, 121), Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu (sygn. 1986/I: Sermones
lucidissimi de tempore et de sanctis fratris Fortunati Orloviensis ordinis fratrum minorum de observantia)
oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (sygn 1747) – zob. W. W
, Dwie nieznane staropolskie
pieśni religijne, [w:] I
, Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach (Studia Staropolskie. Series
Nova, 4), Warszawa 2003, s. 104, przyp. 5.
740

Zob. K. K

, Bernardyni polscy, t. 1, s. 140–141, 146, 179.

741 W konsekwencji Andrzej otrzymał od króla Zygmunta Augusta przywilej na sep dwunastu korcy żyta
z młynów oraz wolne mlewo – zob. J. G
, Jedlnia, w niej kościół i akta obelnego prawa, Radom 1874,
s. 115, 134–135 (treść przywileju).
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oraz wielokrotnego prowincjała Michała Bala. Inne kodeksy pochodziły z Łowicza,
Lublina i być może ze Lwowa742.
Z pewnością ze środowiskiem bernardynów polskich związany był rękopis
z 1506 r. zawierający kazania o regule św. Franciszka przygotowane przez bernardyna Jana z Komorowa (Lat.Q.ch.I.293). Podobnie inne kolekcje tekstów autorów
bernardyńskich mogły pochodzić z księgozbiorów klasztornych, np. teksty Mariana
z Jeziorka (Lat.O.ch.I.37) czy Jana Szklarka (Lat.O.ch.I.74).

4.1.4.3. Augustianie-eremici
Kolejny zakon mendykancki – augustianie-eremici – posiadał w początkach
XVI w. łącznie 31 klasztorów na ziemiach polskich743. W przedwojennym zasobie
Biblioteki Narodowej zidentyfikowałem tylko dwa rękopisy pochodzące z tego kręgu – oba pochodziły z klasztoru augustianów-eremitów na krakowskim Kazimierzu, ufundowanego w 1343 r. przez Kazimierza Wielkiego744. Oba rękopisy szczęśliwie ocalały do naszych czasów745. Są to bogato iluminowane i wielkiego formatu
księgi chórowe (graduały), powstałe na przełomie XV i XVI w. (1493 i 1528 r.),
które zainteresowały Tadeusza Czackiego. W konsekwencji kodeksy te znalazły
się w bibliotece poryckiej, a z czasem w Cesarskiej Bibliotece Publicznej. Warto
wspomnieć, że pozostałe rękopisy biblioteczne z klasztoru augustianów-eremitów,
w tym kilka średniowiecznych, znalazły się w 1952 r. w Bibliotece Jagiellońskiej746.
W opisie swojej podróży Samuel Bogumił Linde wymienił w sumie kilkanaście
klasztorów, które zwiedzał w poszukiwaniu cennych książek i rękopisów. Oprócz
przedstawionych wyżej księgozbiorów, wśród „zdobyczy” znalazły się rękopisy
z kilku innych klasztorów – żeńskich: benedyktynek w Sierpcu oraz męskich: kanoników regularnych w Hebdowie (5 rękopisów) czy cystersów w Jędrzejowie (4).
Nie odnalazłem w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej żadnych kodeksów średniowiecznych pochodzących z tych bibliotek. Niektóre inne księgozbiory klasztorne nie zawierały żadnych rękopisów, lub, co bardziej prawdopodobne,
Linde nie zabrał żadnego woluminu, jak to miało miejsce np. w klasztorze pauli742 Lat.O.ch.I.87 – Łowicz (Franciszek de Lyw); Lat.Q.ch.IV.98 – zachowany, BN sygn. 3003 I (Lublin);
Lat.O.ch.I.34 – Brewiarz rzymski ad usum OFM de Observ. provinciae Poloniae; Lat.O.ch.I.35 – zachowany,
BN sygn. 3032 I (franciszkanie – archid. Lwów).
743

J. K

, Wspólnoty zakonne, s. 243.

744 O klasztorze zob. m.in. W. K
, Klasztor Augustianów przy kościele św. Katarzyny w Krakowie do
połowy XVI wieku. Fundacja, rozwój uposażenia i rola kulturalna, Kraków 1982 (tamże literatura).
745

Są to BN 3035 V (dawna sygn. Lat.F.v.I.86) i 3036 V (dawna sygn. Lat.F.v.I.113).

746 Zob. W. K
, Katalog archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299–1950, Kraków 1996, s. 24–25.
Są to rękopisy o sygn. Przyb. 208/53 – Przyb. 275/53, Przyb. 2/54 – Przyb. 167/54.
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nów w Warszawie, cystersów w Wąchocku, kanoników regularnych w Lubrańcu,
kamedułów z Bieniszewa, franciszkanów z Zawichostu czy norbertanek z Buska
i Imbramowic. Na tak niewielką liczbę rękopisów lub ich całkowity brak niewątpliwie wpływ miały takie czynniki, jak różnego typu zniszczenia i klęski, ewentualnie
w kilku wypadkach nowożytna metryka klasztoru.

4.1.5. Księgozbiory klasztorne: ludzie – książki – teksty
Po charakterystyce kolekcji rękopiśmiennych poszczególnych księgozbiorów
klasztornych, które złożyły się na przedwojenny zbiór Biblioteki Narodowej, warto
pokusić się o parę wniosków natury ogólnej.
Pierwsza i zasadnicza konstatacja dotyczy charakteru zbiorów – księgozbiór klasztorny, znany nam z katalogów nowożytnych, zachowanych rękopisów lub informacji
o kodeksach niezachowanych, to w rzeczywistości zbiór powstały na przełomie średniowiecza i renesansu. W średniowieczu używane przez zakonników książki znajdowały się w zakrystii i armarium, ponadto w kościele, sali kapituły, celach klasztornych, infirmerii, nowicjacie, salach szkolnych, wreszcie w siedzibie opata747. Te
księgozbiory cząstkowe – zidentyfikowane przede wszystkim w odniesieniu do cystersów – z racji różnych funkcji poszczególnych książek występowały również w innych zakonach. Oczywiście czynnikami, które miały wpływ na takie zróżnicowanie
zbiorów, były zarówno wielkość i charakter wspólnoty, jak i rozmiar księgozbioru,
jednak – z powodu braku odpowiednich inwentarzy z okresu średniowiecza – warto
pamiętać, że pisząc o bibliotekach klasztornych jako wydzielonych zbiorach, znajdujących się w specjalnym pomieszczeniu, dokonujemy uproszczenia.
Podstawowym problemem, wielokrotnie podkreślanym wyżej, jest kwestia proweniencji rękopisów. Z dużymi wątpliwościami ostatecznie przyjąłem ogólną zasadę, że
średniowieczne rękopisy z księgozbiorów klasztornych znajdowały się w tych zbiorach w późnym średniowieczu. Ostrożność w tej kwestii wynika przede wszystkim ze
stanu zachowania – nie dysponujemy rękopisami, które nawet bez not kopistów i właścicieli mogłyby umożliwić określenie pochodzenia, np. na podstawie porównania
opraw czy rąk pisarskich. Cała nasza wiedza o nich pochodzi ze źródeł pośrednich.
Z tego też względu brak innych przesłanek – poza stwierdzeniem przynależności
747 W inwentarzu topograficznym książek z klasztoru cystersów w Cîteaux, sporządzonym przez opata
Jeana de Cirey w latach 1480–1482, odnotowano książki-katenaty w bibliotece dormitorium (in libraria dormitorii), właściwą bibliotekę (in armariis librarie), książki w chórze, kościele i klasztorze (inventarium librorum
chori, ecclesiae et claustri), książki wyjęte z biblioteki do użytku codziennego wspólnoty (libri extracti de libraria ad usum cotidianum conventus), katenaty w kapitularzu, książki wydawane zakonnikom do czytania, książki
do nauki (in studorio nostro apud Cistercium) i książki opackie, do nauki nowicjuszy, w infirmerii i szkolne –
zob. edycja inwentarza: Inventaire des manuscrits de Citeaux par l’abbé Jean de Cirey, [w:] Catalogue général
des manuscrits, t. 5: Dijon, Paris 1889, s. 339–452. Zob. też uwagi K. K. Jażdżewskiego o decentralizacji bibliotek cysterskich – K. K. J
, Lubiąż, s. 128–130.
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w okresie nowożytnym – uniemożliwia rozważenie różnych możliwości powstania
lub znalezienia się rękopisu w danym księgozbiorze, tak jak uczynił to Konstanty
Klemens Jażdżewski w odniesieniu do zbioru cystersów lubiąskich748.
Aby oddać trudność interpretacji pochodzenia rękopisu średniowiecznego w wypadku zbiorów klasztornych, warto przytoczyć przykład kodeksu zachowanego, obecnie znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej (BJ 434). Jest to jeden z najstarszych
przekazów Historia scholastica Piotra Komestora w zbiorach polskich, datowany na
XII i początek XIII w.749 Jak ustalił autor opisu katalogowego rękopisu, Jerzy Zathey,
kodeks ten powstał w kręgu duchowieństwa normandzkiego, powiązanego z Paryżem. Jeszcze w średniowieczu (być może w XIII w.) wolumin znalazł się w zbiorach
klasztoru bożogrobców w Miechowie, następnie zaś trafił do klasztoru cystersów
w Mogile. W połowie XV w. właścicielem kodeksu był być może profesor Uniwersytetu Krakowskiego i kanonik krakowski Jakub Parkosz z Żurawicy (zm. 1455), który
przekazał książkę do jednej z bibliotek macierzystego uniwersytetu750. Nie wiadomo,
w jakich okolicznościach książka została przekazana z klasztoru miechowskiego do
zbiorów cystersów mogilskich, ale nastąpiło to jeszcze w okresie średniowiecza. Nie
jest to przykład jednostkowy przenikania rękopisów w Polsce późnego średniowiecza, ale całkowicie nieznana jest skala tego zjawiska.
Inny problem związany zarówno z pochodzeniem, jak i użytkowaniem rękopisu dotyczy ustalenia momentu, kiedy zakonnicy uznali księgozbiór rękopiśmienny
za zamknięty. Innymi słowy pytanie o to, kiedy przestano korzystać z kodeksów
średniowiecznych i złożono je w najgłębszych czeluściach klasztornej biblioteki
lub, w wypadku np. książek uszkodzonych, wykorzystano wtórnie jako makulaturę w oprawach bądź zniszczono. Jest to także pytanie o przejście z użytkowania
rękopisów na teksty drukowane – trudne ze względu na znaczące zróżnicowanie
zarówno samych zakonów (np. zakony mnisze a mendykanci), jak i możliwości
finansowych konkretnej wspólnoty.
W wypadku kodeksów średniowiecznych należy dostrzec długie trwanie niektórych typów książek – np. liturgicznych. Naturalną cezurą jest oczywiście epoka po
soborze trydenckim, kiedy to wprowadzono obowiązek ujednolicenia liturgii. Nie
oznaczało to jednak rezygnacji z przepisywania takich książek w okresie późniejszym – zwłaszcza ksiąg chórowych: antyfonarzy i graduałów, ze względu na wielkość i treść trudnych do wydrukowania. Kodeksy takie przepisywane były jeszcze
w XVII w. Innym typem rękopiśmiennych kodeksów funkcjonujących we wspólnocie klasztornej przez całe stulecia były księgi kapituły (libri capituli), z których
748 K. K. Jażdżewski wyróżnił sześć grup przynależności danego kodeksu do zbioru klasztornego: od pewnej – gdy dysponujemy współczesnymi notami własnościowymi – do sytuacji, gdy nie ma takich not, a wnioskowanie o proweniencji oparte zostało na innych przesłankach – zob. K. K. J
, Lubiąż, s. 138–139.
749 Zob. A. F
, Średniowieczne rękopisy «Historia scholastica» Piotra Comestora w zbiorach polskich, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 9, 2015, s. 121–147.
750

Opis rękopisu zob. J. Z

w: Catalogus BJ, t. 2, Wratislaviae i in. 1982, s. 315–317.
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korzystano w czasie zebrań wspólnoty. W rękopisach tych znajdowały się m.in.
ułożone w porządku roku kościelnego wykazy zmarłych osób związanych z danym
klasztorem lub zakonem (mnichów, dobroczyńców). Tekst nie stanowił zatem formy zamkniętej, którą można było wydrukować, lecz był stale uzupełniany o nowe
wpisy, a także poprawiany i zmieniany – w niektórych wypadkach stosowano razurę, czyli wymazywano nazwiska określonych osób, wykreślając tym samym z pamięci modlitewnej wspólnoty (było to swoiste damnatio memoriae). Przykładem
takiej książki może być zachowany rękopis pochodzący z klasztoru dominikanów
we Lwowie, powstały na przełomie XV i XVI w., używany – jak można stwierdzić
z wpisów w liber mortuorum – przez kolejne dwa stulecia751.
W bardzo wielu wypadkach skazani jesteśmy na domysły, czy w epoce nowożytnej korzystano ze średniowiecznych kodeksów teologicznych, zawierających różne
teksty, zapisane często kursywą gotycką bądź, w wypadku starszych egzemplarzy,
teksturą gotycką. Wobec nikłego stanu zachowania i braku zainteresowania badaczy
zmuszeni jesteśmy po raz kolejny do sięgnięcia po zachowane egzemplarze. Niestety
dysponujemy tylko pojedynczymi świadectwami potwierdzającymi, że teksty te były
czytane przez zakonników. Takim przykładem może być powstały w pierwszej połowie XV w. rękopis z kazaniami Jana Sylwana z Pragi, który znajdował się w księgozbiorze benedyktynów świętokrzyskich752. W XVI w. krytyczny czytelnik zamieścił
na marginesach swoje uwagi do tekstu, zapisane w języku polskim, niekiedy dość
dosadnej treści, jak np. iusz tu gowno starich ludzi a pierdoli (k. 9r) i z innymi równie
niepochlebnymi opiniami, jak na k. 149r, gdzie wpisano tą samą ręką notę wykazującą nieprawdziwość powiedzenia: do starych po rozum. Niezależnie od poziomu
tych uwag jest to niewątpliwe świadectwo uważnej lektury średniowiecznych kazań
prawdopodobnie przez zakonnika świętokrzyskiego późniejszej epoki. Sam problem
korzystania w okresie nowożytnym z tekstów znajdujących się w rękopisach średniowiecznych – nie tylko historiograficznych, ale także teologicznych czy filozoficznych
– zasługuje na szczegółowe przebadanie, z uwzględnieniem zachowanych kodeksów,
np. z księgozbiorów klasztorów śląskich.
O rozmiarach księgozbioru klasztornego pisałem już wyżej, zatem powtórzyć wypada, że w wypadku analizowanych zbiorów nasze szacunki – odnoszące się do zbiorów
średniowiecznych dochowanych do czasów nowożytnych – są stanowczo zaniżone
w odniesieniu do ich rozmiarów w późnym średniowieczu. Niestety nie dysponujemy średniowiecznymi katalogami bibliotecznymi, które mogłyby rzucić światło na tę
kwestię. Można jedynie wnioskować, na podstawie porównania z innymi zbiorami
klasztornymi uchwyconymi w inwentarzach z XV w., że liczyły one po kilkaset woluminów. Taką liczbę podał m.in. Michał Broda w odniesieniu do śląskich klasztorów
751 BN 12507 III – o kodeksie zob. J. K
, Liber mortuorum dominikanów lwowskich – analiza kodykologiczna, „Studia Źródłoznawcze”, 44, 2006, s. 1–10.
752

Kodeks szczęśliwie ocalał – BN 3018 III.
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cysterskich – najbogatszy zbiór klasztoru w Lubiążu liczył prawdopodobnie ok. 900
jednostek w XV w.753 Pośrednią wskazówką mogła być liczba inkunabułów z danego
zbioru, np. w klasztorze cystersów w Mogile odnotowano, co prawda w początkach
XX w., ok. 250 inkunabułów754. Tak wysoka liczba świadczy niewątpliwie o zapotrzebowaniu na teksty, którego nie była w stanie zapewnić produkcja rękopiśmienna755.
Już dawno zauważono, że księgozbiory klasztorne późnego średniowiecza składały się zarówno z produkcji skryptorium klasztornego, jak i darów oraz zakupów.
Dominujące obecnie w literaturze poglądy odwołują się do ustaleń Edwarda Potkowskiego. Można je scharakteryzować następująco: 1. w klasztorach przepisywano pojedyncze teksty, zaś księgi liturgiczne często wykonywane były na zlecenie
przez wykwalifikowane osoby z zewnątrz, podkreślany jest fakt funkcjonowania
prężnego środowiska zawodowych kopistów – katedralisów, określanych w źródłach
jako clerici uxorati, tworzących książki na zamówienie także władz klasztornych756;
2. powiększanie klasztornych zbiorów książek miało się odbywać zwykle poprzez
zakupy i dary z zewnątrz757; 3. samo przepisywanie tekstów w klasztorach w późnym
średniowieczu utraciło swój sakralny wymiar i stało się pracą, za którą płacono758.
Każda z wyżej postawionych tez, sformułowanych w latach osiemdziesiątych
XX w., wymaga rewizji.
Zasadniczy problem to możliwość rozróżnienia produkcji własnej mnichów oraz
różnego typu importów – książek lub pojedynczych tekstów, wnoszonych do istniejącej biblioteki. Podstawą są informacje zawarte w samych rękopisach (w naszym
wypadku zniszczonych); siłą rzeczy wnioski nie mają charakteru ostatecznego, a jedynie mogą wskazywać na pewne tendencje. W wypadku klasztorów małopolskich
odnotowałem kodeksy, o których wiadomo, że zostały ofiarowane danej wspólnocie lub kupione. Dla porównania sporządziłem zestawienie dotyczące zbiorów pau-

753

Zob. M. B

, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie, s. 44.

754 Zob. G. K
, Katalog inkunabułów biblioteki opactwa mogilskiego oraz katalog inkunabułów
bibljoteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu, Kraków 1915; S. T
, Powiat krakowski, „Teka Grona
Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, 2, 1906, s. 190–192; E. C
, Zbiory polskie, t. 1, s. 463–465.
755 Osobnymi zagadnieniami, trudnymi do uchwycenia wobec stanu opracowania zbiorów, są: zróżnicowanie wielkości zbiorów inkunabułów, charakter tych zbiorów oraz inne czynniki, wpływające na wielkość,
jak np. moda na książki drukowane, traktowanie tych książek jako nowinki technologiczne. Jak można sądzić,
inkunabuły były kupowane przez zakonników chętnie, o czym świadczy choćby przykład bożogrobców miechowskich czy mendykantów.
756 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 116–117; I
, Katedralisi na dworze królowej
Jadwigi. Z dziejów kultury książki w Polsce schyłku średniowiecza, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 1,
1985, s. 225–241; I
, Katedralisi gdańscy. Z dziejów książki w Gdańsku w XV wieku, [w:] J. B. K
(red.), Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin
(Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F, Historia, 45), Lublin 1992, s. 209–219.
757 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 116. Tezę tę przyjęli np. I. P
, Biblioteka
kanoników regularnych, s. 40–41, oraz M. B
, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie, s. 65.
758

Zob. E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 117.
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linów z Jasnej Góry (gdzie zachowało się 75 rękopisów z XV w.759) oraz kanoników
regularnych z Żagania (gdzie odpowiednie badania przeprowadził Alfred Świerk).
Tabela 7. Zestawienie rękopisów średniowiecznych z wybranych klasztorów średniowiecznych
pod względem sposobu pozyskania do księgozbioru
Dary

Zakupy

Inne (produkcja, brak
informacji)

Święty Krzyż benedyktyni – 225

40

25

160

Sieciechów benedyktyni – 71

15

6

50

Koprzywnica cystersi – 95

20

10

65

Częstochowa paulini – 75

7

brak

68

Miechów bożogrobcy – 159

15

14

130

Żagań kanonicy regularni – 496

36

20
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W formie wykresu przedstawić te dane można następująco:
Diagram 6. Zestawienie rękopisów średniowiecznych z wybranych klasztorów średniowiecznych
pod względem sposobu pozyskania do księgozbioru
100%
90%
80%
70%
60%
Nieznane
50%

Dary

40%

Zakupy

30%
20%
10%
0%
_wiħty KrzyǏ Sieciechów Koprzywnica Czħstochowa

Miechów

aŐĂŷ

Oczywiście w podanym zestawieniu uwzględnić należy orientacyjny charakter
zbiorów. Najliczniej reprezentowana kategoria obejmuje wszystkie rękopisy, które
nie znalazły się w zbiorze klasztornym drogą zakupów czy darów, zatem zarówno
te powstałe w skryptorium klasztornym, jak i inne, których okoliczności powstania
były nieznane. Jest to oczywiście podstawowy błąd metodologiczny, ale nie chodzi
tu o wyodrębnienie kolejnej grupy, czyli produkcji własnej, lecz o wskazanie, że
759 Informacje o rękopisach średniowiecznych klasztoru paulinów na Jasnej Górze czerpałem z rękopiśmiennego katalogu rękopisów sporządzonego przez K. Kaczmarka (dostępny w bibliotece klasztoru).

Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

401

uchwytne (choć w sposób niedoskonały) grupy rękopisów kupionych czy otrzymanych w formie darów nie dominowały w zbiorach klasztornych. Podkreślić również
trzeba, że w wypadku kodeksów klasztornych powstałych w skryptoriach często nie
odnotowywano tego faktu. Z powodu zbyt małej liczby pewnych identyfikacji można
zatem jedynie ogólnie stwierdzić, że w grupie zidentyfikowanych występują określone proporcje. Dary i zakupy stanowiły średnio od ok. 19 do 30% całego zbioru rękopisów w bibliotekach klasztornych, w różnych proporcjach wewnątrz tej grupy, choć
z przewagą darów. Pozostała część księgozbioru to rękopisy powstałe w skryptorium
oraz kodeksy o niezidentyfikowanym pochodzeniu. Można jednak podejrzewać, że
głównym źródłem powiększania księgozbioru była produkcja skryptorium klasztornego – ta konstatacja zgodna jest zresztą z obserwacjami K. K. Jażdżewskiego na
temat zbiorów klasztorów śląskich, np. cystersów w Lubiążu760.

4.1.5.1. Pozyskiwanie książek
4.1.5.1.1. Skryptoria
Produkcją książek w późnośredniowiecznym klasztorze zajmowali się doświadczeni mnisi, którzy pod kierunkiem starszych (kierownika skryptorium: kantora
i/lub bibliotekarza) przepisywali potrzebne wspólnocie teksty. Bibliotekarz miał
obowiązek zapewnić niezbędne materiały piśmienne, on też decydował o doborze
przepisywanych tekstów, a więc również wpływał na kształt księgozbioru klasztornego.
W odniesieniu do późnośredniowiecznych zbiorów zasadniczo brak informacji o działalności wyspecjalizowanych skryptoriów klasztornych. Zawarte w kodeksach kolofony i noty proweniencyjne informują jedynie o przepisaniu przez
konkretnego kopistę (określonego jako frater, profes czy mnich – monachus)
w klasztorze (in coenobio). Bardzo rzadkie są informacje o przepisaniu tekstu
w skryptorium – specjalnej celi klasztornej przeznaczonej jako miejsce pracy kopistów761. Być może to milczenie źródeł związane było z powszechnością praktyki przepisywania tekstów w skryptoriach. W przeciwieństwie do wczesnego
średniowiecza, kiedy mnisi-pisarze uczyli się w szkołach klasztornych (czego
świadectwem jest np. długotrwała tradycja używania konkretnego typu pisma)
i stanowili swego rodzaju elitę klasztorną, w późniejszym okresie nauka czytania
i pisania stała się powszechna (i to niekoniecznie w szkole klasztornej) – każdy
zakonnik umiał czytać i powinien umieć także pisać. Oczywiście nie każdy stawał
760

Zob. K. K. J

, Lubiąż, s. 146.

761 Zob. Scriptorium, [w:] C. D C
, Glossarium mediae et infimae Latinitatis conditum a Carolo Du
Fresne, domino Du Cange..., Parisiis 1886, t. 7, kol. 370a–370c (wersja elektroniczna: http://ducange.enc.
sorbonne.fr/, dostęp: 23.04.2016).
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się wykwalifikowanym pisarzem – zależało to nie tylko od osobistych predyspozycji zakonnika, ale także mogło wynikać z decyzji władz klasztornych.
Samo zróżnicowanie jakości wykonania zachowanych kodeksów średniowiecznych pochodzących z różnych księgozbiorów zakonnych wskazuje na różne miejsca i różne techniki stosowane przy kopiowaniu tekstów. Starannie wykonane kodeksy przepisane pismem kaligraficznym powstały prawdopodobnie
w klasztorze. W tym miejscu warto tylko przypomnieć, że zasadniczo sposób
pisania w późnośredniowiecznych skryptoriach pozostawał niezmienny od okresu
wcześniejszego. Kopista siedział przy ustawionym pod kątem pulpicie, na którym
w odpowiednim otworze znajdował się kałamarz (lub kałamarze)762. Przepisywano tekst, nie opierając dłoni nadgarstkiem o pulpit, lecz malowano litery piórem
trzymanym w trzech palcach. Ale późnośredniowieczne rękopisy klasztorne to
również książki, w których teksty przepisano pismem pośpiesznym, w którym
poszczególne litery, a nawet wyrazy kładziono jednym pociągnięciem pióra. Co
więcej, w takich tekstach zaniechano stosowania reguł przy kompozycji kolumny
tekstu na stronie (tzn. złotej zasady, według której obliczano szerokość marginesów), przeznaczając na zapis praktycznie całą stronę – odnosiło się to zwłaszcza
do rękopisów bernardyńskich. Nie wiadomo, czy teksty te były przepisywane
w skryptorium klasztornym, czy w innym miejscu (np. w celi), jednak charakter
tekstów – były to np. bruliony kazań czy krótkie teksty pastoralne – świadczyć
może o tym, że zakonnik sporządzał potrzebne mu notatki ad hoc, w miarę potrzeby. Obserwacje te, z powodu słabego rozpoznania zbioru rękopisów średniowiecznych w bibliotekach polskich, mają charakter ogólny i kwestia ta wymaga
dalszych badań kodykologicznych, nie ulega jednak wątpliwości powszechność
słowa pisanego w kręgu zakonnym.
Wiadomo, że niektóre rękopisy powstały poza właściwym klasztorem (skryptorium), np. w prepozyturach – tak np. benedyktyni świętokrzyscy przepisywali
teksty podczas pobytu w Mniszku (Lat.F.ch.I.264), a cystersi w grangiach. Wyspecjalizowani kopiści byli również wysyłani w celu skopiowania potrzebnych wspólnocie tekstów do innych klasztorów zarówno na obszarze Królestwa Polskiego, jak
i poza jego granicami, wystarczy przytoczyć przykład cystersów koprzywnickich
podróżujących do Mogiły czy benedyktynów świętokrzyskich przepisujących teksty w klasztorze płockim lub Monte Cassino. Interesujący jest w tym kontekście
762 Interesującym źródłem są rachunki klasztoru dominikanów we Wrocławiu z końca XV w., gdzie znajdują się informacje dotyczące np. zakupów rękopisów, wydatków na remont biblioteki oraz niezbędne wyposażenie (łańcuchy, oprawy, pulpity, materiały piśmienne itp.). Rachunki te, zawarte w zaginionych po II wojnie
światowej księgach regestów przeorów wrocławskich, znane są z fragmentów wydanych w: Baurechnungen
des ehemaligen Dominikaner-Convents zu St. Adalbert in Breslau, wyd. H. L
, „Zeitschrift des Vereins für
Geschichte und Alterthum Schlesiens”, 2, 1859, s. 209–330. Zob. też A. Ś
, Fragmenty piętnastowiecznego katalogu biblioteki wrocławskich dominikanów, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 21, 1966, 44,
s. 541–556. Na znaczenie tego źródła wskazał K. K
, Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu (Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 65), Poznań-Wrocław 2008, s. 18.
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rękopis z 1477 r., pochodzący z klasztoru benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu
(Lat.F.ch.I.519). Nie wiadomo, gdzie nieznany kopista przepisał znajdujące się
w rękopisie teksty, ale jeden z utworów zasługuje na szczególną uwagę. Było to
rzadko spotykane w polskich księgozbiorach dzieło św. Jana Scholastyka (Climaci)
zatytułowane Scala spiritualis (w samym kodeksie tekst określony został jako
Climacus), w tłumaczeniu łacińskim sporządzonym ok. 1418 r. przez opata kamedułów Ambrogio Traversariego. Inny wcześniejszy przekaz tego tekstu powstał
w klasztorze benedyktynów w Wenecji – w 1455 r. sporządził go przebywający tam
brat Jakub z Polski, z benedyktyńskiego klasztoru w diecezji krakowskiej763. Ten
kodeks z kolei znajdował się później w księgozbiorze opactwa w austriackim Melku. Być może zatem zakonnik z Polski przepisał we Włoszech tekst, który następnie
został powielony (w Melku?) i znalazł się w klasztorze świętokrzyskim.
Mówiąc o skryptorium klasztornym, trzeba przede wszystkim podkreślić, że
tworzyli je ludzie, których jednym z głównych zajęć było przepisywanie książek.
W późnym średniowieczu, w wypadku klasztorów polskich, można mówić o istnieniu wyspecjalizowanej grupy zakonników, którzy przepisali co najmniej kilka–kilkanaście rękopisów; wśród benedyktynów świętokrzyskich byli to Mikołaj Włoski,
Maciej z Pełczyna, Jan z Szydłowa, cystersi koprzywniccy to Mikołaj Surman, Matern czy Grzegorz Czepser z Kirchdorf, ponadto wielu innych zakonników z różnych klasztorów. Większość z tej grupy pisarzy rozpoczęła studia na Uniwersytecie
Krakowskim, niektórzy uzyskali tam stopnie naukowe; pewna ich liczba wstąpiła
do zakonu już po odbyciu studiów. Warto przytoczyć, za Krzysztofem Kaczmarkiem, dane liczbowe odnoszące się do grupy zakonników podejmujących studia
na Uniwersytecie Krakowskim w XV w.764 Najliczniejszą grupą studentów byli
cystersi (87 osób), następnie dominikanie (40), karmelici (29), augustianie (14),
benedyktyni (12), norbertanie (11), bożogrobcy (5), markowie (5), kanonicy regularni (2), paulini i krzyżowcy z czerwoną gwiazdą (po 1 osobie). Niezależnie
od wielu czynników, które miały wpływ na podejmowanie studiów przez zakonników, podkreślić trzeba wpływ edukacji uniwersyteckiej na środowisko klasztorne,
a zwłaszcza na kopistów. Zakonnicy ci z reguły zajmowali wysokie pozycje w hierarchii zakonnej, zaś wykształceni opaci tworzyli odpowiedni klimat intelektualny klasztoru, przykładem może być choćby opat świętokrzyski Michał z Kleparza.
763 Oxford, Bodleyan Library, sygn. Lyell 62 – opis rękopisu zob. A. D L M , Catalogue of the Collection of Medieval Manuscripts Bequeathed to the Bodleian Library Oxford by James P.R. Lyell, Oxford
1971, s. 190–191. Znajdujący się na k. 72v kolofon brata Jakuba brzmi: Explicit feliciter Deo gratias qui dedit
incipere et finire. Sub anno domini MCCCCLV die lune in festo Sancti Mauritii XXI die mensis Septembris,
Veneciis, in Murano, in monasterio sancti Cipriani ordinis Sancti Benedicti per fratrem Iacobum de Polonia,
ordinis predicti Cracoviensis diocesis.
764 Zob. K. K
, Związki norbertanów z Uniwersytetem Krakowskim na tle innych zakonów w okresie średniowiecza, [w:] J. R
(red.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej (Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 40. Studia Historica, 5), Kraków 2007, s. 164–166.
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Doświadczenia uniwersyteckie wpływały także na formy książek powstających
w klasztorach. Książki miały mieć charakter użytkowy, bez zbędnych ozdób, natomiast teksty zaopatrywano w aparat stosowany w późnośredniowiecznej nauce,
jak np. układ tekstu na stronie, żywa pagina, szczegółowe spisy treści i systemy
odnośników (przypisy, „rączki”).
Powstaje oczywiście pytanie, jak wielka była grupa pisarzy w stosunku do całej
wspólnoty klasztornej. Trudno na nie odpowiedzieć z powodu braku danych zarówno o liczbie zakonników w konkretnym klasztorze, jak i wielkości produkcji
piśmiennej. Konstanty Klemens Jażdżewski przyjmował, że w klasztorze lubiąskim do końca XIV w. produkcją książek (przepisywaniem i zdobieniem) zajmowało się przeciętnie pięciu mnichów765. Podejrzewać można, że w wypadku
wspólnoty liczącej do 20–30 osób przepisywaniem książek w jednym czasie mogło zajmować się stale od dwóch do pięciu zakonników, choć doliczyć należałoby
również kopistów przebywających poza murami klasztoru. Są to dane szacunkowe, oparte na wielkości rocznej produkcji rękopiśmiennej i liczbie odnotowanych kopistów. W przebadanych klasztorach niemal co roku powstawała książka, w niektórych zaś okresach, np. w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
XV w., produkcja ta wzrastała kilkakrotnie – do czterech egzemplarzy w 1459 r.
w klasztorze cystersów koprzywnickich czy sześciu w 1472 r. w wypadku klasztoru benedyktynów świętokrzyskich.
Kopiści przepisywali oczywiście przede wszystkim pojedyncze potrzebne teksty.
Były to w większości kodeksy złożone z pojedynczych, obszernych utworów, takich jak np. zbiory kazań, Pismo św. czy wykłady poszczególnych ksiąg biblijnych.
Mamy jednak świadectwa, że zakonnicy tworzyli z przepisanych przez siebie składek całe kodeksy – badacze, jak np. Maria Hornowska, odnotowywali fakt przepisania przez jedną osobę wszystkich tekstów w rękopisie766. Zdarzały się także rękopisy zawierające kilka tekstów różnych autorów i poświęconych różnym kwestiom.
W jednym wypadku mamy świadectwo świadomego przepisania niemal całego
kodeksu – w latach 1413–1414 benedyktyn sieciechowski Maciej (Maur) z Iłży
przepisał rękopis (Lat.F.ch.I.131), na który w znacznej mierze złożyły się teksty
z kodeksu uniwersyteckiego (Lat.Q.ch.I.25). Kodeksy złożone z wielu tekstów
przepisanych przez jedną osobę powstawały zwłaszcza poza klasztorem, np. w prepozyturach. Przykładem może być rękopis przepisany przez benedyktyna święto765 K. K. J
, Lubiąż, s. 179. Autor wyliczył również, przyjmując, że przepisanie jednego rękopisu zajmowało średnio 1500 godzin (250 dni po sześć godzin), iż produkcja taka dla dwóch stuleci wynosiła
1000 książek. Szacunki te jednak oparte są, moim zdaniem, na zbyt wątłych przesłankach i nadmiernych
uogólnieniach – czas przepisania kodeksu zależny był od wielu czynników, np. formatu książki, rodzaju tekstu
czy użytego pisma, doświadczenia kopisty.
766 Kodeksy te zawierały albo pojedyncze teksty, jak np. kolekcje kazań, albo też kilka utworów, przepisanych pismem „jednej ręki”. W bardzo wielu wypadkach nie ma niestety żadnego kolofonu czy innej informacji
odnośnie do kopisty, miejsca czy daty przepisania – zob. np. Lat.F.ch.I.15, Lat.F.ch.I.20, Lat.F.ch.I.24 z klasztoru
świętokrzyskiego, Lat.F.ch.I.22 z klasztoru w Koprzywnicy, Lat.F.ch.I.28 z klasztoru miechowskiego.
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krzyskiego Macieja z Pełczyna podczas jego pobytu w prepozyturze w Mniszku
w latach 1459–1460 (Lat.F.ch.I.264).
Oczywiście trudno rozstrzygać, wobec braku samych rękopisów, który z tych
kodeksów powstał w stosunkowo niewielkim przedziale czasowym i wkrótce po
przepisaniu został oprawiony, a który był książką utworzoną później ze składek
z różnymi tekstami, przepisanymi w znacznym odstępie czasu (np. kilku lat). Można jednak przypuszczać, że zakonni pisarze mieli bezpośredni lub pośredni wpływ
na kształt rękopisów, stanowiących w wielu wypadkach kolekcję przepisanych
przez jedną osobę tekstów767. W niektórych wypadkach mnisi byli również autorami tekstów, np. cysters z Koprzywnicy Mikołaj Surman (Furman) stworzył tekst
Compendium ordinis cisterciensis – zbiór zaleceń dotyczących sprawowania służby Bożej w klasztorze na podstawie wcześniejszych zaleceń ogólnozakonnych (ex
libello diffinitionum... quam etiam ex novellis diffinitionibus) (Lat.F.ch.I.162). Do
tekstu tego dołączony został, również przepisany przez Mikołaja, computus manualis, czyli podręcznik obliczania dat świąt ruchomych za pomocą dłoni. Oba teksty
stanowiły komplementarną całość. Podobne kolekcje tekstów, przepisanych przez
jedną osobę i współoprawionych, tworzone były nie tylko na potrzeby liturgiczne,
ale także z innych przyczyn, np. zapewnienia zakonnikom odpowiedniej lektury
ascetycznej (co mogło być ponadto elementem świadomej polityki reformy wewnątrzklasztornej)768 czy w celach dydaktycznych769.
Podstawową techniką powielania tekstów w skryptoriach klasztorów polskich
było kopiowanie za pomocą tekstu pisanego ze wzorca (exemplar), co znajdowało
swoje dodatkowe uzasadnienie w wypadku przepisywania poza skryptorium, np.
w prepozyturach770. Z kilkoma wyjątkami nie spotkałem się z praktyką dyktowania
(łac. pronuntiatio, reportatio, czy dare ad pennam, jak w wypadku skryptorium

767 Przykładem takiej kolekcji może być kodeks z biblioteki premonstratensów wrocławskich, przepisany
w całości przez Mikołaja Liebenthala (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, IV.Q.156). Liebenthal przepisał
potrzebne mu teksty w 1511 r., po każdym tekście podając datę ukończenia pracy – zob. J. K
, Kodeks
Mikołaja Liebenthala, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 20, 2002, s. 47–57.
768 Przykładowo rękopis Lat.F.ch.I.235, przepisany w latach 1447–1449 przez tegoż cystersa Mikołaja Furmana, gdzie po Diaeta salutis znajdowały się kazania Jakuba z Paradyża ad religiosos, niezidentyfikowana
homilia opata Waltera oraz miraculum de ordine cartusiensi. Zob. także Lat.F.ch.I.262, przepisany w 1459 r.
przez innego cystersa koprzywnickiego, Grzegorza Czepsera.
769 Zob. np. Lat.F.ch.I.254 z 1455 r., przepisany przez bożogrobca Juliana z Kruchowa, gdzie po Liber
derivationum Hugutia z Pizy zamieszczono dwa słowniki, w tym także słownik łacińsko-polski.
770 O technikach powielania tekstów w średniowieczu zob. J. H
, Le vocabulaire de la transmission
orale des textes, [w:] O. W
(red.), Vocabulaire du livre et de l’écriture au Moyen Âge. Actes de la table
ronde Paris 24–26 septembre 1987 (CIVICIMA, Études sur le Vocabulaire Intellectuel du Moyen Âge, 2),
Turnhout 1989, s. 168–194; E
, Approche de la terminologie spécifique des scribes dans les colophons.
À propos de la transmission des textes universitaires, [w:] E. C
, G. G
(red.), Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa. Atti del seminario di Erice X Colloquio
del Comité international de paléographie latine (23–28 ottobre 1993), Spoleto 1995, s. 145–165.
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żagańskiego771). Jednym z wyjątków było Repertorium morale Piotra Berchoriusa, przepisane w klasztorze świętokrzyskim przez notariusza Macieja Paris de
Slup, któremu tekst dyktował (pronunciatus) benedyktyn Wawrzyniec z Brzezin,
korzystając zresztą z egzemplarza wypożyczonego z Uniwersytetu Krakowskiego (Lat.F.ch.I.268). Wzmianka o tej technice kopiowania – pronuntiatio, przejętej z kręgu uniwersyteckiego i szkolnego – pojawiła się jeszcze w jednym kolofonie. Wskazywałem wyżej, że benedyktyn sieciechowski Maciej (Maur) z Iłży po
tekście przepisał prawdopodobnie również kolofon, w którym ten termin wystąpił
(Lat.F.ch.I.131), nota bene korzystając z egzemplarza powstałego na Uniwersytecie
Krakowskim (Lat.Q.ch.I.25).
Z kolei inny termin – reportatio, oznaczający metodę zapisywania wygłaszanego tekstu w postaci notatek, ale także przygotowania tekstu roboczego na potrzeby nauczyciela – zastosowany został kilkakrotnie w odniesieniu do różnych
kategorii tekstów, głównie kazań772. W ten sposób bożogrobiec Wacław przepisał
postyllę Alberta z Padwy w 1400 r. (Lat.F.ch.I.55). W innym rękopisie miechowskim z początku XV w. kazania Mikołaja Wigandi zostały określone jako reportata
(Lat.F.ch.I.82). W 1446 r. Łukasz z Miechowa zapisał tekst Rationale divinorum
officiorum, być może na podstawie wersji tekstu lub słów bakałarza prawa Pawła
(Lat.F.ch.I.226). Prawdopodobnie technika ta, stosowana powszechnie w szkołach
polskich, oznaczała również przepisanie tekstu z zastosowaniem całego aparatu skróceń i abrewiacji – trudno bowiem zakładać, że tekst Rationale był czytany
przez Pawła i zapisywany przez Łukasza z Miechowa.
Wróćmy jeszcze do przepisywania tekstu ze wzorca: w niektórych wypadkach
kopiści skarżyli się na niską jakość pierwowzoru tekstu. Celował w tym cysters koprzywnicki Matern, który w 1453 r. odnotował fakt przepisania ze złego i błędnego
wzorca, poprawionego następnie na podstawie lepszego egzemplarza (Lat.F.ch.II.213,
k. 229: de pessimo et incorrecto exemplari, correctus tamen postea de correctiori licet
non ad unguem). Tenże Matern w 1462 r. poprawiał tekst przepisany przez innego
brata, Mikołaja Masa, korzystając z lepszego wzorca (magister Mathernus correxit
de exemplari, quod melius potuit habere) (Lat.Q.ch.I.97, k. 191r).
Powstaje oczywiście pytanie o pochodzenie owych wzorców – egzemplarzy tekstów, które przepisywano. Przede wszystkim kopiowano teksty z rękopisów przechowywanych w księgozbiorze klasztornym. Wówczas powstaje pytanie, jak ra771 W katalogu opatów żagańskich, pod 1398 r., przy okazji charakterystyki opata Ludolfa z Żagania podkreślono, że dyktował on braciom teksty: aliqua fratribus scribenda ore proprio dedit ad pennas – zob. Catalogus abbatum Saganensium, wyd. G. A. H. S
, [w:] Scriptores rerum Silesiacarum, Bd. 1, Breslau
1835, s. 231–232.
772 Na temat reportatio zob. M. T
, The Vocabulary of Intellectual Life in the Middle Ages
(CIVICIMA, Études sur le Vocabulaire Intellectuel du Moyen Âge, 10), Turnhout 2003, s. 333–335; F. S ,
«Lectio, disputatio, reportatio». Note su alcune pratiche didattiche nel XII secolo e sulla loro trasmissione,
[w:] Medioevo e filosofia. Per Alfonso Maierù, M. L
, C. A. M
, L. V
(red.), Roma 2013,
s. 109–128 (tamże literatura).
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dzono sobie w wypadku, gdy przepisywanie tekstów odbywało się poza klasztorem,
np. w prepozyturach. Czy udający się na taką placówkę zakonnicy zabierali ze sobą
teksty do skopiowania, czy też teksty te znajdowały się wcześniej w tych zbiorach?
Innymi słowy, czy Maciej z Pełczyna, który w latach 1459–1460 przepisał w sumie 15 tekstów (głównie Anzelma z Canterbury), korzystał z zabranego ze sobą
egzemplarza klasztornego? Prawdopodobnie oba te rozwiązania są możliwe, w prepozyturach musiały istnieć księgozbiory, aby wypełnić zalecenia reguły dotyczące
lektury codziennej, ale również mnisi zabierali (wypożyczali książki) z klasztoru
macierzystego.
W niektórych wypadkach zakonnicy prawdopodobnie udawali się do innych
bibliotek w celu przepisania tekstów. Tylko w nielicznych wypadkach dysponujemy informacją o wypożyczeniu wzorca z biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego ad rescribendum (Lat.F.ch.I.268). Okoliczności tego wypożyczenia – według
noty było to spowodowane troską o odtworzenie spalonego księgozbioru klasztoru
świętokrzyskiego – wydają się świadczyć, że była to praktyka wyjątkowa. Bardziej prawdopodobne jest to, że teksty kopiowali zakonnicy, którzy podróżowali
do innych klasztorów, jak w wypadku cystersów (ponownie Matern) do klasztoru
mogilskiego, lub udawali się na studia do Krakowa. Nie wiadomo natomiast, czy
zakonnicy korzystali z księgozbiorów katedralnych, kolegiackich lub świeckich.
Jest to jednak prawdopodobne – w wypadku bibliotek katedralnych znajdowały się
tam teksty wzorcowe, jak np. obowiązujące na terenie diecezji statuty synodalne,
korzystano także z rękopisów innej treści773. Przykładem może być kolekcja tekstów związanych z działalnością Polaków podczas soboru bazylejskiego, połączona z ustawami biskupów krakowskich, w rękopisie miechowskim (Lat.F.ch.I.209).
Można domniemywać, że inne, nietypowe dla kręgu duchowieństwa zakonnego
teksty, jak statuty ziemskie królów polskich (np. statuty wiślicko-piotrkowskie Kazimierza Wielkiego), przepisywano z egzemplarzy przechowywanych w księgozbiorach świeckich, np. na dworze królewskim czy w kancelariach ziemskich lub
miejskich774. Dysponujemy informacją, że niektórzy zakonnicy oglądali rękopisy
w zbiorach kolegiackich – w jednym z rękopisów mnich koprzywnicki Matern odnotował, że widział rękopis z tekstem Panteonu Gotfryda de Viterbo, znajdujący się
w księgozbiorze kolegiaty sandomierskiej – był to słynny Panteon sandomierski775.
773 W odniesieniu do diecezji wrocławskiej Wojciech Mrozowicz ustalił, że według późnośredniowiecznego ustawodawstwa synodalnego to archidiakon, przy współpracy archiprezbiterów, miał obowiązek nieodpłatnie przygotowywać liczbę kopii statutów dla wszystkich kościołów w diecezji. Jednocześnie autor
zauważył, że w wielu wypadkach kopie statutów łączone były z tekstami innego typu: prawniczymi czy kaznodziejskimi, tym samym pełniły charakter prywatnego kompendium prawniczego – zob. W. M
,
Breslauer Synoden des Mittelalters und ihre Widerspiegelung in den Quellen. Ausgewählte Probleme, [w:]
N. K
, L. Z
(red.), Partikularsynoden im späten Mittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 219. Studien zur Germania Sacra, 29), Göttingen 2006, s. 275–287.
774

Zob. np. Lat.Q.ch.I.34.

775

Zob. J. K

, Matern – cysters koprzywnicki.
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Technika kopiowania tekstów na podstawie wzorca, stosunkowo intymna relacja
kopisty z tekstem, wpływała niewątpliwie na pojmowanie pracy pisarskiej przez
zakonnych skrybów. Powstaje zasadnicze pytanie, czy kopiowanie tekstów w późnym średniowieczu traktowano jeszcze jako ćwiczenie ascetyczne, czy też była
to praktyka codzienna. Choć pisanie w późnym średniowieczu było czynnością
powszednią, to jednak aspekty ascetyczne przepisywania książek były podnoszone przez różne kongregacje zakonne, związane z nurtem devotio moderna (np.
kongregacji z Windesheim), i ważnych autorów średniowiecznych, jak np. kanclerza Uniwersytetu Paryskiego Jana Gersona czy opata benedyktyńskiego Jana
Trithemiusa, którzy poświęcali zresztą pracy pisarskiej osobne traktaty776. Krótki
traktat napisany w 1423 r. i adresowany do celestynów i kartuzów Jan Gerson poświęcił kwestii przepisywania książek w dni świąteczne777. Gerson podkreślał, że
pisarz kopiujący księgi – oczywiście teologiczne – dokonuje dobrego czynu (opus
bonum): głosi słowo Boże rękami (manus praedicat), w czasie pracy modli się
i pości778. Poprzez swoją pracę, czyli przepisane teksty, kopista wzbogaca Kościół
(Ecclesiam ditat), zbroi go (Ecclesiam armat), strzeże go (Ecclesiam custodit)
i czci go (honorat Ecclesiam). Z tego też względu przepisywanie książek w okresie
świątecznym winno być dozwolone, wiążąc się nawet ze zwolnieniem kopistów
od innych, przewidzianych w tym okresie, czynności. W podobnym tonie o pracy
kopistów wypowiadał się opat klasztoru w Sponheim Jan Trithemius, który napisał apologię kopistów w 1492 r., czyli już w czasach upowszechniania się książki
drukowanej. Trithemius podkreślał, że przepisywania świętych ksiąg nie można
porównać z żadną inną pracą, jest to najbardziej właściwe zajęcie dla mnichów779.
W żywotach teologów-reformatorów Kościoła podkreślano fakt przepisania przez
nich książek, np. w XIV w. Maciej z Janowa, pisząc o działalności swojego mistrza
Jana Milicza z Kromieryża, zmarłego w 1374. r., stwierdził, że zarówno przepisał
on wiele książek, jak i zlecał przepisywanie kopistom. Kopiowanie tych książek
776 O różnych aspektach pojmowania pracy pisarskiej we wczesnym i późnym średniowieczu zob.
E. P
, Pisarz i jego dzieło.
777 Korzystałem ze starszego wydania w: J
G
, De laude scriptorum ad fratres coelestinos
et carthusienses, [w:] J
G
, Opera omnia, ed. L. E.
P , t. 2, Antwerpiae 1706, kol. 694–703.
778 Gerson odwołał się do trzech praktyk zadośćuczynienia i porównał z tym pracę kopisty: Tres esse partes
Satisfactionis Theologi tradunt: una est eleemosyna, de qua praesens est consideratio, altera est oratio, tertia
jejunium – ibidem, Consideratio III, kol. 696.
779 Zob. J
T
, De laude scriptorum. Zum Lobe der Schreiber, eingeleitet, hrsg. und übersetzt von K. A
(Mainfrankische Hefte, 60), Würzburg 1973, cap. 3, s. 48: Inter omnia enim exercicia
manualia nullum adeo convenit monachis sicut scribendis voluminibus sacris studium impendere (konstatacja
ta pojawia się również w wielu innych miejscach w tekście). Zob. też N. L. B
, A Monastic Dilemma
Posed by the Invention of Printing. the Context of «De laude Scriptorum Manualium» by Abbot Johann
Trithemius (1462–1516), „Visible Language”, 13, 1979, 2, s. 150–167. Odnotować również można apologię
książki rękopiśmiennej zawartą w utworach weneckiego dominikanina z drugiej połowy XV w. Filippa della
Strada – zob. T. H , Filippo della Strada – ein Venezianer Kalligraph des späten 15. Jahrhundert im Kampf
gegen den Buchdruck, „Archiv für Geschichte des Buchwesens”, 48, 1997, s. 279–314.
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– nota bene zawierających przede wszystkim kazania i teksty użyteczne dla kaznodziejów i słuchaczy – potraktowane zostało jako dobre dzieło (w tekście: bona
opera)780. Przepisywanie tekstów było zatem, według późnośredniowiecznych autorów, pobożną praktyką, która przystoi zwłaszcza zakonnikom, a także – wedle
znanego od wczesnego średniowiecza i podkreślanego przez kartuzów określenia
– kaznodziejstwem rękami.
Czy w ten sposób traktowali kopiowanie tekstów zakonnicy w klasztorach polskich późnego średniowiecza? Pewną wskazówką mogą być odnotowane z kodeksów klasztornych kolofony. Jakkolwiek z reguły teksty te w środowisku zakonnym
ograniczone były do zwykłego stwierdzenia o ukończeniu przepisywania (scripta
per), to w kilku wypadkach mamy do czynienia z rozbudowanymi tekstami, niekiedy w formie wierszowanej. Przykładem mogą być krótkie utwory cystersa Materna
z klasztoru koprzywnickiego, znajdujące się w co najmniej dwóch przepisanych
przez niego rękopisach. Zakonnik ten wpisał podobne w treści wiersze, w których
podkreślał trud pracy kopisty i wyrażał nadzieję na niebiańską nagrodę781. Oczywiście w późnym średniowieczu można mówić o pewnej konwencji pisarskiej, ale te
noty wskazywałyby raczej na duchowy aspekt i traktowanie przez Materna pracy
pisarskiej jako pobożnego dzieła. Inny zakonnik, benedyktyn Bernard (lub Benedykt) z Krakowa lapidarnie podkreślał trud pracy – magno labore inscripta est782.
Najdobitniejszy argument w tej kwestii przynosi jednak fragment żywota jednego z zakonników świętokrzyskich z drugiej połowy XV w. – Mikołaja z Wielkiego
Koźmina, zmarłego w 1490 r. Biograf i współbrat Bernard z Krakowa podkreślał,
że do praktyk ascetycznych Mikołaja należało również kopiowanie tekstów: ponad
wszystko najbardziej unikając bezczynności napisał wiele książek w prostocie eleganckich i poprawnych783. Była to zatem rzecz zasługująca na podkreślenie jako cecha wzorowego życia monastycznego, a zarazem dowód, że ceniono pracę pisarza
najwyżej, jako narzędzie walki z grzechami (w tym aspekcie – lenistwem).
Kopiści klasztorni byli również iluminatorami, jakkolwiek – wobec braku samych zabytków – trudno oceniać poziom dekoracji kodeksów. Tylko wyjątkowo
odnotowywano fakt przepisania i ozdobienia tekstu przez pisarza. W początkach
XV w. takim kopistą, który zdobił rękopis, był Maciej (Maur) z Iłży (Lat.F.ch.I.131).
Dekoracją, zwłaszcza kodeksów liturgicznych, zajmowali się wyspecjalizowani zakonnicy – niekiedy pełniący funkcję kantorów, którzy z powodzeniem mogli rywa780 Zob. M
J
, De praedicatoribus qui revelant antichristum et de multitudine ipsorum successiva, [w:] K. H
(red.), Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen, t. 2 (Fontes Rerum
Austriacarum, Abt. 1, Bd. 6, T. 2), Wien 1865, s. 44. Zob. też E. P
, In scola scriptum. Szkoła jako
miejsce działalności pisarskiej w średniowieczu, [w:] I
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów
kultury piśmiennej i komunikacji społecznej, Pułtusk 2006, s. 149.
781

Zob. wyżej, s. 309, przyp. 353.

782

Zob. Lat.F.ch.I.369, k. 184.

783 Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, s. 846: Ocium summopere fugiens plura ultra alios litera,
simplicitate eleganti et correcta, scripsit.
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lizować pod względem jakości wykonania z zawodowymi pisarzami – katedralisami. Celowali w produkcji książek iluminowanych zwłaszcza bernardyni, którzy
wykonywali kodeksy nie tylko na potrzeby własnego zakonu, ale także na zamówienie. Przykładem kopisty i iluminatora kodeksów może być działający w drugiej
połowie XV w. Bernardyn z Żarnowca, kantor w klasztorze bernardynów w Krakowie. W klasztornym nekrologu przy jego imieniu dodano, że zapełnił pięknymi księgami chórowymi: antyfonarzami, graduałami, ale także psałterzami liczne
konwenty (multa loca optimis libris choralibus implevit)784. Podobne informacje
znaleźć można także przy notach o innych kopistach i iluminatorach kręgu bernardyńskiego785.
Również w innych zakonach działali zakonnicy, którzy zajmowali się zdobieniami ścian kościołów i klasztorów, tablic i rękopisów. W literaturze podkreślany
jest wpływ działalności artystów klasztornych na rozwój malarstwa tablicowego
w drugiej połowie XV w.786 Jednym z najsłynniejszych iluminatorów był, czynny w pierwszej połowie XVI w., cysters z Mogiły Stanisław Samostrzelnik, który
ozdobił wspaniałymi iluminacjami co najmniej cztery modlitewniki władców (Zygmunta Starego, Bony Sforzy) i możnowładców (Krzysztofa Szydłowieckiego, Wojciecha Gasztołda), księgi liturgiczne (w latach 1513–1518 Mszał Erazma Ciołka,
w 1534 r. Ewangeliarz Piotra Tomickiego), a także dzieła Jana Długosza (Katalog
arcybiskupów gnieźnieńskich oraz Żywoty biskupów krakowskich)787.
Oprócz przepisywania i zdobienia rękopisów w skryptoriach klasztornych zakonnicy oprawiali książki. Informacje o introligatorach są nadzwyczaj skąpe – wyjątkowo tylko odnotowywano ich pracę, jak np. w jednym z rękopisów świętokrzyskich znalazł się wpis o oprawieniu książki w 1468 r. przez brata Jana z Zagości
(Lat.F.ch.I.297)788.
Z kwestią funkcjonowania skryptorium klasztornego związany jest również problem produkcji aktowej klasztoru. W literaturze przedmiotu – zwłaszcza w odniesieniu do trzynastowiecznych klasztorów cysterskich – rozróżnia się niekiedy dwa
784 Cyt. za E. O
, Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych w okresie gotyku, [w:] W. F. M
,
D. A. M
(red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria
Zebrzydowska 2006, s. 578.
785 Zob. E. O
, Bernardyńskie środowisko artystyczne w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku,
Kraków 1995, Aneks I: Wykaz znanych skryptorów i iluminatorów bernardyńskich czynnych w XV i w 1. poł.
XVI wieku, s. 503–512.
786

Zob. J. G

, Gotyckie malarstwo tablicowe, s. 18–20.

787 O Stanisławie Samostrzelniku zob. m.in. B. M
, Miniatury Stanisława Samostrzelnika, Warszawa 1983; M. A. Q
(red.), Stanisław Samostrzelnik, Kórnik 2006; B. M
, Świat malarski Stanisława Samostrzelnika. Miniatury, „Cistercium. Mater Nostra”, 1, 2007, s. 63–78; M. S
,
Rola i funkcje herbów w miniaturach Stanisława Samostrzelnika, „Cistercium. Mater Nostra”, 1, 2007, s. 79–
112; M. S
, M. Z
, Mogiła w czasach Stanisława Samostrzelnika – szkic do dziejów klasztoru
na przełomie XV i XVI wieku, „Cistercium. Mater Nostra”, 1, 2007, s. 33–62.
788 Być może z kręgu zakonnego pochodził rękopis, w którym znalazła się informacja o oprawieniu książki
przez brata Jana w 1474 lub 1454 r. – zob. Lat.Q.ch.I.162, k. 238v.
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odrębne skryptoria klasztorne: jedno specjalizujące się w produkcji dokumentów
i podległe opatowi, drugie – w którym tworzono księgi pod kierownictwem kantora789. Kwestia ta wymaga dalszych badań, zwłaszcza w odniesieniu do późnego średniowiecza. Pewną wskazówką może być analiza duktu pisarskiego oraz porównanie
pisma dokumentów i kodeksów z konkretnego klasztoru. Marek Stawski, który analizował dokumenty powstałe w klasztorze kanoników regularnych w Czerwińsku,
wskazywał na dukt książkowy w dokumentach trzynastowiecznych, co sugerować
może, że jeden zakonnik mógł przepisywać książki i przygotowywać dokumenty790.
Badacz ten zauważył w odniesieniu do tego klasztoru, że skryptorium to nie tylko
pomieszczenie, ale przede wszystkim piszący ludzie, którzy dzielili się na dwa zespoły
– sporządzających dokumenty i piszących księgi791. W dalszej części wywodu autor
stwierdził, że istniała w Czerwińsku agenda kancelaryjna, czego dowodem miała
być informacja o przechowywaniu dokumentów w odrębnym miejscu – skarbcu792.
Pomijając już kwestię przechowywania aktów prawnych – czy znajdowały się one
w celi opata, bibliotece czy skarbcu klasztornym793 – należy podkreślić, że kwestia funkcjonowania dwóch skryptoriów w klasztorach polskich dla okresu późnego
średniowiecza – z powodu braku pogłębionych studiów paleograficznych nad zachowanymi kodeksami i dokumentami klasztornymi – w dalszym ciągu pozostaje nierozstrzygnięta. Przychylam się jednak do opinii, że w okresie tym nie było potrzeby
specjalizacji i rozróżniania sposobu pisania na aktowe i kodeksowe – doświadczeni
kopiści potrafili dostosować swój dukt do wymogów formalnych. Niektórzy kopiści
klasztorni, jak np. cysters Matern z klasztoru koprzywnickiego, przepisywali księgi,
ale także tworzyli kopiariusze klasztorne (Lat.Q.ch.II.433).
Odnotować należy także fakt korzystania przez zakonników z usług notariuszy
publicznych, np. na służbie opata świętokrzyskiego Michała z Kleparza przebywał w latach sześćdziesiątych XV w. Maciej Paris de Slupp – kapłan i notariusz
imperiali auctoritate, który przygotowywał dokumenty, związane jednak przede
wszystkim z działalnością Michała w Krakowie. Być może aktywność notariuszy
– niebędących zakonnikami – związana była z koniecznością koroboracji dokumentów klasztornych, siłą rzeczy zatem produkcja dokumentowa w jakiejś części
odbywała się poza klasztorem. Z drugiej strony notariusze z powodzeniem przepisywali teksty teologiczne, stosując – jak można się domyślać – pismo kodeksowe.
Tenże Maciej przepisał przecież w 1460 r., na polecenie opata, Repertorium morale
Piotra Berchoriusa, prawdopodobnie w skryptorium klasztornym (Lat.F.ch.I.268).
789

Dyskusję przedstawił ostatnio Marek Stawski – zob. M. S

790

Zob. ibidem, s. 230–234.

791

Zob. ibidem, s. 227.

792

Zob. ibidem, s. 229–230.

, Opactwo czerwińskie, s. 226–228.

793 Zob. interesujące uwagi Anny Krzemińskiej w odniesieniu do archiwum cysterskiego, gdzie autorka
wskazała, że w średniowieczu dokumenty przechowywano w armarium, czyli nie rozdzielano dokumentów
i ksiąg, lecz trzymano je razem – zob. A. K
, Archiwum w statutach kapituł, s. 277–285.
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Kilkadziesiąt lat wcześniej, w 1380 r. summę prawa kanonicznego przepisał Aleksy, syn Wawrzyńca z Lelowa, który w 1386 r. pojawił się w dokumencie prepozyta
skarbimierskiego, kanonika i oficjała krakowskiego Nawoja jako notariusz publiczny imperiali auctoritate. Kodeks, w którym ten tekst się znajdował, pochodził z biblioteki bożogrobców miechowskich (Lat.F.ch.II.236).

4.1.5.1.2. Dary
Drugim pod względem znaczenia sposobem powiększania księgozbioru klasztornego były dary książkowe794. Praktyka ta – znana od czasów wczesnego średniowiecza – w późnym średniowieczu stała się, wobec zwiększenia zarówno grona
ludzi wykształconych, jak i liczby książek, dość częstym sposobem manifestacji
indywidualnej pobożności i łączności duchowej z klasztorem. Ofiarodawca poprzez
swój dar zobowiązywał wspólnotę do odwzajemnienia się w formie liturgicznej
i memoratywnej.
Co oczywiste, ofiarodawcami rękopisów byli przede wszystkim ludzie korzystający ze słowa pisanego, dla których książki stanowiły nie tylko warsztat, ale
również istotną część posiadanego majątku. Podkreślić należy, że znaczna część
darów pochodziła od osób, które odbyły studia uniwersyteckie lub tylko zetknęły
się z nimi. W grupie tej znaleźli się późniejsi zakonnicy, którzy składając profesję
w klasztorze, wnosili ze sobą książki, jak np. Michał z Kleparza czy Maciej z Pełczyna w klasztorze świętokrzyskim benedyktynów. Niektórzy, jak Jan z Szydłowa, pełnili przed złożeniem ślubów zakonnych funkcje nauczycieli. Pewna część
wnoszonych do klasztoru książek pochodziła z kręgu duchowieństwa parafialnego;
przynajmniej w jednym wypadku – Wojciecha plebana w Jaroszynie – wiadomo, że
wstępując do klasztoru świętokrzyskiego, ofiarował on wspólnocie liczący siedem
woluminów księgozbiór.
Oprócz książek ofiarowywanych przez przyszłych zakonników, dary tego typu
składali przedstawiciele niemal wszystkich grup społecznych795. Prawdopodobnie
dużą rolę w tym procesie odgrywały więzy braterstwa (confraternitas) i związany
z tym fakt wpisania imienia darczyńcy do odpowiedniej księgi klasztornej. Samo
794 Zob. E. P
, Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu – pogrunwaldzkie dary Jagiełły,
[w:] I
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej,
Pułtusk 2006, s. 181–198. Według trzynastowiecznego dominikanina Humberta de Romanis dary miały być
podstawowym środkiem powiększania księgozbioru klasztornego – zob. K. Z
, Biblioteka klasztoru
dominikanów, s. 300–301.
795 W małym stopniu – z powodu nikłej podstawy źródłowej – przebadane są dary książkowe mieszczan;
np. już w 1398 r. mieszczanin Kasper Krügeler ofiarował klasztorowi cystersów w Mogile nie tylko 40 grzywien i paramenty liturgiczne (kielich i ornat), ale także mszał, w którym znajdowała się odpowiednia nota
w postaci wiersza – zob. Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis. Auctore Fr. Nicolao de
Cracovia, wyd. W. K
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 6, Kraków 1893, s. 453.
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określenie confrater – współbrat – pojawiało się w analizowanych kodeksach rzadko, np. przy okazji darowizny Stanisława z Brzezin klasztorowi świętokrzyskiemu
(Lat.F.ch.I.205). W nekrologu benedyktynów lubińskich odnotowano fakt przekazania książki do księgozbioru klasztornego na mocy legatu testamentowego przez
plebana w Janisławicach i konfratra klasztoru Macieja z Wolbromia w początku lat
dwudziestych XVI w.796 Nie oznacza to jednak, że nie można domyślać się istnienia
tego typu więzów w wypadku innych darów książkowych. Jest to, oczywiście, tylko
jedno z możliwych rozwiązań; istotną rolę odgrywać mogły więzy krwi lub przyjaźni darczyńcy z opatem lub innym zakonnikiem danego klasztoru.
Wśród duchownych diecezjalnych znajdowali się przedstawiciele duchowieństwa katedralnego, kolegiackiego oraz parafialnego. W kilku wypadkach można
stwierdzić, że piętnastowieczni duchowni, w tym także profesorowie uniwersyteccy, realizowali swoistą „strategię zbawienia” – ofiarowywali książki kilku instytucjom kościelnym, tym samym zwiększając liczbę kommemoracji modlitewnych.
W XV w. powodzeniem cieszyły się zakony słynące z przestrzegania dyscypliny
zakonnej (kartuzi) czy zakony zreformowane w XV w. (bernardyni), ale ofiarowywano książki również zakonom mniszym i kanoniczym797. Takim darczyńcą był
m.in. kanonik i oficjał sandomierski Grzegorz, pleban kościoła św. Pawła, który
przed swoją śmiercią około 1438 r. ofiarował kodeksy benedyktynom świętokrzyskim i kanonikom regularnym w Mstowie. Podobnie postąpił, zmarły w drugiej
połowie XV w., kustosz opatowski i pleban w Miechocinie Wojciech z Tarnowa
– ofiarodawca książek dla klasztorów: benedyktynów świętokrzyskich, cystersów
koprzywnickich i kanoników regularnych w Kraśniku oraz dla swojej macierzystej
kolegiaty w Opatowie.
Niekiedy szczególna więź łączyła duchownych diecezjalnych z konkretnym
klasztorem. Przykładem może być oficjał i kanonik sandomierski Stanisław z Wojczyc, który przekazał benedyktynom świętokrzyskim swój liczący ok. 15 woluminów księgozbiór. Co interesujące, Stanisław korzystał z biblioteki klasztornej, a być
może również wypożyczał stamtąd książki. Wiadomo również, że Jan Długosz, fundując klasztor paulinów na Skałce w 1472 r., przekazał tam pewną część swojego
księgozbioru.
W wypadku wielu rozpoznanych darowizn książkowych dokonywanych przez
duchownych uchwytny jest związek ofiarodawców ze środowiskiem uniwersyteckim. Wynika to z co najmniej dwóch przyczyn: po pierwsze, było to środowisko
piszące i czytające, po drugie, dysponujemy ważnym źródłem w postaci ksiąg uniwersyteckich, umożliwiających identyfikację osób.

796

Zob. Księga bracka i nekrolog opactwa Panny Marii w Lubiniu, s. 70 (25 V).

797 Przykładem takiego duchownego, który przekazał część swojego księgozbioru kartuzom w Lechnicy
i bernardynom w Krakowie, może być profesor Maciej z Kobylina, zmarły w 1492 r. – zob. niżej rozdział
Rękopisy z kręgu Uniwersytetu Krakowskiego, s. 513–519.
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Na uwagę zasługują zwłaszcza rękopisy profesorów krakowskich, które zazwyczaj były przekazywane do zbiorów uniwersyteckich, często na mocy legatu testamentowego. Ale udało się zidentyfikować kilka księgozbiorów, które znalazły się
– niewątpliwie na podstawie decyzji darczyńcy – w zbiorach klasztornych. Nie wiadomo, co legło u podstaw takich decyzji, można domniemywać, że wybór wynikał
z wcześniejszych kontaktów uczonych z konkretnymi klasztorami, choćby z racji
posiadania beneficjum w pobliskiej kolegiacie (np. Sandomierz, Wiślica, Opatów).
Przykładem takiej biblioteki był zbiór profesora Grzegorza Cieniawy z Mysłowic,
który znalazł się w koprzywnickim klasztorze cystersów. Grzegorz, pełniący do
1444 r. funkcję archidiakona lwowskiego, być może po drodze zbaczał z traktu
łączącego Lwów z Krakowem i wstępował do opactwa. Faktem jest, że w księgozbiorze koprzywnickim znalazło się kilka rękopisów należących do Grzegorza i/lub
przepisanych jego ręką. Niektórzy profesorowie byli konfratrami zakonnymi, jak
wspomniany Stanisław z Brzezin w klasztorze świętokrzyskim. Pojedyncze rękopisy z biblioteki na Świętym Krzyżu były darami innych profesorów, jak np. Macieja
z Kobylina czy Jakuba z Zaborowa.
Darowizny przedstawicieli elity intelektualnej Królestwa Polskiego prowokują jeszcze do innej interpretacji motywów, jakimi kierowali się ofiarodawcy. Być
może darowizny książkowe miały na celu wprowadzenie i/lub upowszechnienie nowych treści w środowisku klasztornym bądź wsparcie w przeprowadzeniu reformy
wewnętrznej. Jest to problem trudny, bo nie znamy okoliczności przekazania daru,
a więc intencji darczyńców ofiarowujących dany kodeks konkretnemu klasztorowi.
Pojawia się też pytanie, czy profil zakonu wpływał na typ ofiarowanej książki (grupy
tekstów). Z pewnością można założyć, że książki profesorów przyczyniły się do upowszechnienia kodeksu typu uniwersyteckiego, z właściwym im układem na stronie
itp. Nie wiadomo jednak, czy np. mistrz krakowski Stanisław z Kobylina, ofiarowując
po 1460 r. kodeks zawierający głównie wykład Księgi Mądrości Roberta Holcota,
miał na względzie potrzeby zakonników świętokrzyskich (Lat.F.ch.I.269).
Być może dary książkowe wynikały z chęci uzupełnienia zniszczonego lub
uszczuplonego przez klęskę naturalną księgozbioru zakonnego. Taka sytuacja mogła mieć miejsce po 1460 r. w klasztorze świętokrzyskim, kiedy nastąpił wzrost
liczby książek ofiarowywanych przez duchownych krakowskich. Ale i w tym wypadku trudno rozstrzygnąć, czy wynikało to ze związków profesorów krakowskich
z klasztorem, czy raczej ich przyjaźni z opatem Michałem z Kleparzem lub prepozytem w Mniszku Piotrem z Miechowa – ludźmi wykształconymi w Krakowie
i utrzymującymi kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim. Nie wiadomo również, czy nie był to efekt podjętej przez opata Michała reformy wewnątrzklasztornej
i jego zabiegów o pozyskanie potrzebnych tekstów.
Przy okazji darów książkowych warto również odnotować dłuższą, bo kilkupokoleniową więź łączącą konkretną rodzinę z klasztorem. Zastrzec jednak należy, że
nie mamy całkowitej pewności, czy był to związek podtrzymywany przez kolejnych
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członków rodziny, czy też pojedynczy dar – w postaci księgozbioru rodzinnego – dokonany przez jednego przedstawiciela rodu. W jedynym wypadku, jaki odnalazłem,
wydaje się, że związki klasztoru i rodziny trwały dłużej niż jednorazowa darowizna.
Najdobitniejszym przykładem mogą być dary książkowe trzech przedstawicieli rodziny sandomierskiej Odolfów (Odelfów): Jana, Mikołaja i Jana dla klasztoru cystersów
w Koprzywnicy. Najstarszy Jan Odolf był duchownym: archidiakonem lubelskim
w 1437 r. i kanonikiem przemyskim w latach 1430–1443, Mikołaj – nie wiadomo,
w jakich relacjach pokrewieństwa z Janem – był w latach 1436–1446 notariuszem publicznym i prokuratorem konsystorza sandomierskiego, zaś najmłodszy Jan, zmarły
w 1486 r. – nauczycielem w szkole przy kościele Mariackim w Sandomierzu i prawdopodobnie reprezentował klasztor koprzywnicki w sądach (procurator causarum
monasterii Coprivnicensis). Fakt, że Jan pełnił tę funkcję, wskazuje, że Odolfowie
manifestowali swoje związki z klasztorem cystersów nie tylko za pomocą książek, ale
była to złożona relacja, przejawiająca się m.in. w bieżącej pomocy prawnej.
Książki ofiarowywali zapewne także świeccy związani z klasztorem. Być może
część darów pochodziła od rodów, które sprawowały opiekę nad konkretnym klasztorem. Trudno w tym miejscu określić rozmiar i charakter patronatu szlacheckiego
nad klasztorami w późnośredniowiecznej Polsce, warto jednak odnotować rękopisy pochodzenia szlacheckiego, które znalazły się w księgozbiorach zakonnych798.
Z tym zastrzeżeniem jednak, że wobec lakoniczności danych (np. tylko przedstawienie heraldyczne w superekslibrisie oprawy) nie wiemy, czy był to dar osoby świeckiej, czy duchownej, lub też oznaczenie książki opata pochodzenia szlacheckiego.
Z tymi problemami spotykamy się w wypadku dwóch rękopisów z koprzywnickiego klasztoru cystersów: w jednym znajdowały się przedstawienie herbu Dębno
i nota wskazujące na rodzinę Sieneńskich (Lat.F.ch.I.299), w drugim – w połowie
kodeksu – umieszczone zostało przedstawienie herbu Odrowąż (Lat.F.ch.XVII.49).
Nieliczne są notatki o donacji książek przez osoby świeckie – np. mamy informację
o darze kasztelana małogoskiego Jana Oleśnickiego (Bochotnickiego) dla klasztoru
sieciechowskiego benedyktynów w początkach XVI w. (Lat.F.ch.II.209).

4.1.5.1.3. Zakupy
Trzecim sposobem powiększania zbioru klasztornego były zakupy książek.
Podstawowe źródło informacji na ten temat stanowiły odpowiednie noty w rękopisach. Jak postaram się wykazać poniżej, stosowane terminy nie były jedno798 Przykładem analizy związków rodów możnowładczych z klasztorami może być artykuł Jacka Pielasa
poświęcony związkom Oleśnickich z klasztorem świętokrzyskim – zob. J. P
, Oleśniccy herbu Dębno
a klasztor świętokrzyski, [w:] M. D
, K. B
(red.), Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Materiały
z konferencji naukowej, Kielce, 1 czerwca 2006 r. (Łysogórskie Opactwo Benedyktynów, 2), Kielce 2007,
s. 51–68.
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znaczne i niekoniecznie musiały świadczyć o tym, że dana książka została kupiona. Wątpliwości nie budzi termin emptus, który pojawił się już w XIII w.;
w jednym z rękopisów, zawierającym żywot św. Grzegorza, prawdopodobnie autorstwa Jana Diakona, na ostatniej karcie znajdowała się nota o zakupie książki
w 1292 r.: Liber monachorum sancte Marie in Linda emptus anno domini Millesimo Ducentesimo nonagesimo secundo (Lat.Q.v.I.76). Jest to bezdyskusyjne świadectwo zakupów książek dokonywanych przez zakonników już w XII i XIII w.
W późnym średniowieczu zakupy te dokonywane były przez zakonników udających się na studia, a także np. na posiedzenia kapituł generalnych. Przykładem
może być działalność cystersa mogilskiego Jerzego z Sambora, który według kroniki klasztornej, w latach sześćdziesiątych XV w., nie tylko tworzył księgi liturgiczne (antyfonarze), ale też kupował książki, np. komentarz Mikołaja z Liry do
Pisma św.799 Jak ustalili Kazimierz Kaczmarczyk i Gerard Kowalski, Jerzy woził
podatek zakonny do Francji, a po drodze kupował książki do klasztoru, jak też
oglądał księgi za granicą, aby czerpać z nich wzorce800.
Książki kupowali przede wszystkim zwierzchnicy klasztorów, dysponujący niezbędnymi środkami finansowymi, np. prepozyci w wypadku bożogrobców (Michał
z Radomska czy Marcin z Żarnowca), opaci i kustosze, ale wśród kupujących byli
także mnisi udający się na studia zagraniczne (np. do Pragi) i zaopatrzeni w niezbędne fundusze. Do ostatniej kategorii należał Michał z Radomska – późniejszy
prepozyt miechowski, który w latach osiemdziesiątych XIV w., w czasie studiów
teologicznych w Pradze, kupił kilka rękopisów papierowych, przekazanych następnie do księgozbioru miechowskiego.
W nielicznych wypadkach podawane są okoliczności zakupu. Na przykład kodeks z tekstem Mikołaja z Liry Glossa in psalterium został sporządzony na zlecenie (glosa comparata est) Jana Baruchowskiego z Brześcia Kujawskiego w 1410 r.
(Lat.F.ch.I.112). Trzynaście lat później prepozyt miechowski Michał z Radomska
kupił ten kodeks w klasztorze bożogrobców na Stradomiu (Cracoviae in domo
sanctae Hedvigis) za 6 grzywien (emit pro sex marcis), bezpośrednio od właściciela
(apud prescriptum Johannem dictum Brest).
Dwa kodeksy nabył do zbiorów klasztoru cystersów koprzywnicki opat Mikołaj
z Trzebnicy: zakupił je w Krakowie w ciągu czterech lat (1459–1463)801. Interesujący jest zwłaszcza zakup drugiego z kodeksów, zawierającego homilie Ojców
i Doktorów Kościoła, przepisane w 1414 r. przez Mikołaja de Hustopecz (Mikulaša z Hustopeče) (Lat.F.ch.I.132). Kodeks ten opat Mikołaj kupił w październiku
1463 r. na rynku krakowskim na potrzeby klasztoru.
799

Zob. Chronicon monasterii Claratumbensis, s. 464.

800 Zob. K. K
s. XX.
801

Zob. wyżej, s. 317.

, G. K

, Katalog archiwum opactwa cystersów w Mogile, Mogiła 1919,
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Książki kupowano przede wszystkim w Krakowie – zarówno na rynku, jak i w samych klasztorach, dokąd zgłaszali się ci, którzy chcieli rękopisy sprzedać. Kupowano również książki w Pradze, zwłaszcza na przełomie XIV i XV w., jak czynił to
studiujący w latach osiemdziesiątych XIV w. bożogrobiec Michał z Radomska (np.
Lat.F.ch.I.136).
Interesujący rękopis, zawierający część Summae confessorum, kupił prawdopodobnie w drugiej połowie XV w. brat Mikołaj, benedyktyn świętokrzyski
(Lat.F.ch.I.354). Według kolofonu dwa tomy summy zostały zamówione lub kupione (comparata) przez doktora dekretów Stanisława ze Skarbimierza (zatem przed
1431 r. – datą śmierci Stanisława); natomiast zakonnik Mikołaj w nieznanych okolicznościach kupił tylko jeden z nich (eundem emit).
Drugim terminem stosowanym dla oddania sposobu zdobycia książki był niejednoznaczny czasownik comparare. W odniesieniu do rękopisów średniowiecznych
już Wilhelm Wattenbach zauważył, że podobnie jak czasownik patrare, termin ten
oznaczał zakup książek802. Ale wśród licznych znaczeń tego słowa w średniowiecznej łacinie wymienić należy czasowniki: pozyskać, zaopatrzyć, sporządzić, urządzić, zapewnić czy wykonać803.
W pierwszym znaczeniu słowo to zostało użyte w jednym z kodeksów
(Lat.F.ch.I.442) należącym ongiś do plebana z Lipna Grzegorza. Rękopis został
kupiony – comparatus est seu emptus – przez Stanisława Pfeffinga – profesa in
Wychowo (w Witowie?). Jednak już w innym rękopisie, należącym do księgozbioru
bożogrobców miechowskich, znajdowała się nota Jana z Ruszczy: comparata seu
scripta (Lat.Q.ch.I.125), co oznaczałoby zarówno przepisanie tekstu (scripta), jak
i prawdopodobnie zapewnienie odpowiednich materiałów piśmiennych. Niejednoznaczność terminu comparatus przysparza trudności w interpretacji. Użyty w znaczeniu zakupu książki termin ten pojawiał się często z podaną ceną, np. Jan z Książa
– prepozyt kościoła bożogrobców na Stradomiu – kupił rękopis za cztery floreny
bez 8 groszy – pro quatuor florenos minus 8 gr. comparatus (Lat.F.ch.I.474). Inny
rękopis, przepisany w 1411 r. przez Jana, określającego się jako ubogi (per manus
cuiusdam pauperis), został kupiony za dwie grzywny i znalazł się w klasztorze benedyktynów w Sieciechowie (Lat.F.ch.I.120).
Ale w innym rękopisie pojawiła się nota o przepisaniu tekstu (Księga Hioba) przez
Mikołaja w skryptorium klasztornym – scriptus per quendam Nicolaum in Monte
Calvo alias ad sanctam Crucem – następnie zaś o pozyskaniu książki przez pewnego
brata tegoż klasztoru – comparatus per quendam fratrem Monasterii Sancte Crucis
alias Calvimontis (Lat.Q.ch.I.60). Z kolei w jednym z rękopisów koprzywnickich
802 Zob. W. W
, Das Schriftwesen im Mittelalter, s. 470–472. Edward Potkowski podkreślił, że
oznaczało to zamawianie książek u płatnych kopistów – zob. E. P
, Zawodowi wytwórcy książki,
s. 127, przyp. 42.
803 Zob. Comparare, [w:] Glossarium mediae et infimiae Latinitatis, t. 2, Paris 1883, kol. 461c–462a; Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. P
, t. 2, Wrocław i in. 1959–1967, kol. 713–715.
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znajdował się tekst żywota św. Jadwigi Śląskiej, przepisany ręką zakonnika (finita
per manus cuiusdam fratris monasterii Coprivnicensis) – prawdopodobnie Mikołaja
Furmana (Surmana), a pozyskany (?) do księgozbioru (comparatus) przez opata Mikołaja Grota w 1444 r. (Lat.F.ch.I.224). Co więcej, w jeszcze innym kodeksie z tego
klasztoru cystersów była nota o podobnej treści – opat Mikołaj Grot przyczynił się
(liber comparatus est) do przepisania tekstu (scriptus est) przez tegoż Mikołaja Furmana w 1447 r. (Lat.F.ch.I.235)804. W kodeksie bożogrobców z klasztoru św. Jadwigi
na Stradomiu pojawiła się interesująca nota o wykonaniu książki „pracą i nakładami”
tamtejszego prepozyta Wacława w 1406 r. – laboribus et impensis fratris Venczeslai
tunc ibidem praepositi comparatum est et finitum hoc opus (Lat.F.ch.I.88). Jak interpretować te niejasne zapisy? Trudno przecież wyobrazić sobie zakup kodeksu powstałego w skryptorium klasztornym czy tekstu przepisanego ręką zakonnika przez
opata tegoż klasztoru. Należy zatem przyjąć, że termin comparatus oznaczał ogólnie pozyskanie, włączenie książki do księgozbioru klasztornego (comparatus pro
monasterio), ale niekoniecznie przez zakup, lecz także, a może przede wszystkim,
przepisanie na polecenie opata, albo pozyskanie przez niego pierwowzoru tekstu lub
zapewnienie materiałów piśmiennych.
Podkreślić jednak należy, że w sytuacji gdy termin ten użyty został bez dodatkowych informacji, trudno wyrokować o sposobie zdobycia książki. Czy brat Stanisław z klasztoru premonstratensów w Witowie kupił dwa kodeksy, czy też miał
udział w ich powstaniu? (Lat.Q.ch.I.147, Lat.Q.ch.I.178). Podobnie bożogrobiec
Piotr ze Skarzeszowa w jakiś sposób przyczynił się do pozyskania kopii Nowego
Testamentu w 1465 r., ale sama nota – liber [...] comparatus per fratrem Petrum de
Scarzeszow monasterii Miechoviensis – nie pozwala na stwierdzenie, jak książka ta
znalazła się w księgozbiorze klasztornym (Lat.F.ch.I.294).
Z kwestią zakupów książek i/lub zlecania ich wykonania na zewnątrz klasztoru
związany jest problem zamawiania książek u zawodowych kopistów – katedralisów,
określanych w źródłach jako clerici uxorati. Podkreślić trzeba, że same okoliczności powstania książek są słabo znane. Dotyczy to zwłaszcza ksiąg liturgicznych.
Trudno stwierdzić, czy w wypadku tej kategorii rękopisów dominowała produkcja własna, czy też zamawiano książki poza klasztorem. Działalność katedralisów
w tym zakresie ukazał Edward Potkowski w swoich studiach805 – ale wiadomo także, że jakaś część była dziełem zakonników. Jednak w przeciwieństwie do katedralisów, którzy kolofonami sygnowali swoje dzieła, nie wszyscy zakonnicy czynili
podobnie w wypadku tworzonych w skryptorium klasztornym ksiąg liturgicznych
(ale nie tylko) na potrzeby kościoła i klasztoru. Można wręcz zaryzykować tezę,
że kolofony w książkach liturgicznych wypisywane były przede wszystkim w wy804 W jeszcze innym kodeksie koprzywnickim znajdowała się nota kopisty: Explicit Compendium theol.
verit. ad honorem Dei rescriptus (lub scriptus) per manus cuiusdam fratris monasterii Coprivnicensis et pro
eodem monasterio comparatus, oretur pro scriptore – Lat.F.ch.I.246.
805

Zob. E. P

, Zawodowi wytwórcy książki, s. 119–144.
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padku zleceń, gdzie kopista ujawniający się w kolofonie był gwarantem jakości
wykonania książki806.
Wiadomo, że niektórzy katedralisi byli autorami kodeksów pisanych na zlecenie opatów. Na przykład Przybysław w pierwszym dziesięcioleciu XV w. wykonał
antyfonarz na zlecenie opata klasztoru tynieckiego Mścisława807, a Stefan – żonaty
katedralis – w 1419 r. przepisał tekst reguły św. Augustyna dla klasztoru kanoników
regularnych w Trzemesznie808. Trudno zdecydowanie stwierdzić, z jakiego powodu
nie wykonywano ksiąg liturgicznych, zwłaszcza chórowych, w klasztorze, lecz zamawiano je na zewnątrz. Z pewnością nie było to świadectwo słabości skryptorium
klasztornego, bowiem – jak starałem się wykazać wyżej – produkcja książek nieliturgicznych w charakteryzowanych klasztorach była w całym XV w. równomierna,
a nawet w niektórych okresach wzmożona. Problem pojawia się w wypadku ksiąg
chórowych – w większości wypadków nie dysponujemy żadnymi informacjami
mogącymi wskazać osobę kopisty czy iluminatora.
Wykonanie książki liturgicznej – w zależności od jej charakteru – małego lub
wielkiego formatu, zwykle jednak pergaminowej, zapisanej starannym pismem
i ozdobionej iluminacjami, często z użyciem złota, było przedsięwzięciem drogim
i czasochłonnym. Było to zadanie, któremu sprostać mogli doświadczeni kopiści,
obyci zarówno z różnymi sposobami zapisu (różną grafią), jak i technikami malarskimi. Łatwiej zatem, choć niekoniecznie taniej, było zamówić sporządzenie
egzemplarza u profesjonalisty. Z drugiej jednak strony – wobec specyfiki zakonnej niektórych tekstów liturgicznych – tenże profesjonalista musiałby przybyć do
klasztoru (niekiedy oddalonego od Krakowa), by skorzystać z klasztornego wzorca.
Z tego też względu można podejrzewać, że w środowisku zakonnym korzystanie
z usług katedralisów było ograniczone.
Wiadomo, że w skryptoriach klasztornych powstawały księgi liturgiczne. W wypadku mendykantów, zwłaszcza bernardynów – jak wskazywałem wyżej – księgi
te były rozsyłane do poszczególnych konwentów prowincji (czy kustodii). Zakonni
pisarze i iluminatorzy wkraczali także na obszar działalności katedralisów, tworząc
księgi na zamówienie i prawdopodobnie czerpiąc z tego korzyści materialne. Zjawisko to, nasilające się w drugiej połowie XV w. i na początku XVI w., być może
związane było z ekspansją książki drukowanej i, w konsekwencji, zwiększoną dostępnością tekstów (ale nie ksiąg chórowych). Zakonnicy tworzyli m.in. na zamó806 Dodatkowo kolofony te mogły być wykorzystywane jako reklamy, co zauważył Albert Derolez w odniesieniu do rękopisów włoskich XV w. – zob. A. D
, Pourquoi les copistes signaient-ils leurs manuscrits?, [w:] E. C
, G.
G
(red.), Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini
all’avvento della stampa. Atti del seminario di Erice X Colloquio del Comité international de paléographie
latine (23–28 ottobre 1993), Spoleto 1995, s. 48–49; zob. także E. P
, Zawodowi wytwórcy książki,
s. 125.
807 Rękopis BN 12720 V – zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku; E. P
wytwórcy książki, s. 135.
808

Zob. E. P

, Zawodowi wytwórcy książki, s. 126.

, Zawodowi
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wienie duchowieństwa diecezjalnego, jak np. wspomniany wyżej rękopis Collectarium Wratislaviense, przepisany w 1514 r. przez bernardyna Leona z Raciborza
na zamówienie wikariusza kolegiaty raciborskiej809. W początkach XVI w. działał
również znakomity malarz i iluminator Stanisław Samostrzelnik, cysters z Mogiły,
który tworzył książki na zamówienie świeckich i duchownych.
Zakupy oraz zlecenia wykonania rękopisów służyły pozyskiwaniu książek, ale
nie były najważniejszym sposobem powiększania bibliotek. Skala zakupów książek
zależała od możliwości finansowych klasztoru (opatów), a także od dostępności
samych książek – czyli de facto odległości od stołecznego Krakowa. Zamawianie
ksiąg liturgicznych u katedralisów przez opatów – zwłaszcza na początku XV w.,
choć dysponujemy tylko pojedynczymi przykładami – wynikać mogło z innych
przyczyn niż brak możliwości zaspokojenia popytu w klasztorze. Być może było
to świadectwo swoistej mody na posiadanie książek stworzonych przez profesjonalistów, którzy – tworząc na zamówienie królewskie kodeksy liturgiczne dla kościołów na obszarach Litwy i Rusi – mieli odpowiednie doświadczenie, a ich dzieła
doceniane były przez współczesnych. Niestety, z powodu braku poświadczeń źródłowych hipotezy tej nie sposób zweryfikować.

4.1.5.1.4. Inne sposoby pozyskiwania książek
Oprócz wyżej wymienionych metod powiększania księgozbiorów zakonnych
warto odnotować jeszcze inne praktyki, stosunkowo słabo poświadczone źródłowo.
Interesujący sposób na powiększanie zbiorów klasztornych w klasztorze polskim
późnego średniowiecza dostrzegł Ryszard Marciniak. Badacz ten stwierdził, że
w statutach klasztoru kanoników regularnych w Trzemesznie znajdowało się zalecenie, aby plebani należących do klasztoru kościołów nabywali co roku książkę lub
tekst (codicem vel tractatum) niezbędne do głoszenia słowa Bożego. Efektem tego
było nie tylko powiększanie zbiorów parafialnych, ale również przekazywanie przynajmniej części zakupionych przez plebanów książek do biblioteki klasztornej810.
Bardzo trudno uchwytna jest transmisja książek i tekstów między instytucjami,
a więc świadectwo kontaktów intelektualnych, zwłaszcza między klasztorami, które zawarły związki braterstwa – konfraternię. Związki tego typu zawierane były
między klasztorami w obrębie jednego zakonu, np. benedyktynów, ale konfraternie
funkcjonowały także między zakonami rządzącymi się różnymi regułami, np. kanonicy regularni św. Augustyna z klasztoru Bożego Ciała w Krakowie zawarli takie
związki z benedyktynami świętokrzyskimi, cystersami z Mogiły i augustianami-

809

Zob. wyżej, s. 260, przyp. 152.

810

Zob. R. M

, Piętnastowieczny regulamin biblioteczny, s. 226.
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-eremitami z Kazimierza811; paulini jasnogórscy zawarli konfraternię z kanonikami regularnymi w Mstowie (ok. 1453 r.) i benedyktynami tynieckimi (1483 r.)812;
cystersi mogilscy związani byli z klasztorem kanoników regularnych św. Augustyna pod wezwaniem Bożego Ciała w Krakowie (1426 r.), kanoników regularnych
św. Augustyna pod wezwaniem NMP na Piasku we Wrocławiu (1427 r.) i konwentem bernardynów krakowskich (1453 r.)813. Zasadniczo konfraternia obejmowała
wspólnotę modlitewną, ale nie można wykluczyć możliwości kontaktowania się
między zaprzyjaźnionymi klasztorami. Problem kontaktów intelektualnych, wynikających z nawiązanych konfraterni między klasztorami, wymaga dalszych pogłębionych badań, podobnie jak analogiczne związki pojedynczych osób świeckich
– konfratrów klasztoru. Jeżeli w późnym średniowieczu wokół klasztoru powstawało środowisko świeckich zainteresowanych wsparciem duchowym w życiu doczesnym i po śmierci, to zapewne znajdowało to także odbicie w księgozbiorach.
Wreszcie wspomnieć należy o jeszcze jednym sposobie powiększania średniowiecznego zbioru klasztornego – o zakupach i darach dokonywanych w czasach
nowożytnych. Jest to zjawisko trudne do interpretacji – powstaje bowiem pytanie,
co decydowało o zakupie książki: zawarte w niej teksty, wartość kolekcjonerska,
a może niska cena? Czy kupowano książki ze względu na znajdujące się w nich
teksty autorów polskich – czyli poszukiwano poloników? Są to również pytania
o funkcje takich rękopisów w księgozbiorze klasztornym – czy były one czytane
przez zakonników, czy też świadczyły o indywidualnych zainteresowaniach naukowych i kolekcjonerskich. Niewątpliwie kwestia ta zasługuje na dalsze badania.
W tym miejscu warto tylko odnotować, że głównym motywem zakupu książek przez
zakonników mogła być chęć pozyskania potrzebnych tekstów. Zwłaszcza piętnastowieczne rękopisy pochodzenia włoskiego, zapisane czytelnym pismem gotyckim
(np. rotundą) czy humanistycznym, mogły się cieszyć powodzeniem z powodu łatwości w lekturze. Na przykład w zbiorach klasztoru Św. Ducha w Krakowie znajdował się piętnastowieczny pergaminowy kodeks, kupiony w latach dwudziestych
XVII w. w Rzymie przez prepozyta Grzegorza Wierzbickiego i ofiarowany w połowie stulecia do zbiorów klasztornych. Wśród znajdujących się w tym rękopisie
tekstów był Stimulus amoris Ps.-Bonawentury, być może fragment Collationes Jana
Kasjana i Speculum munditiae cordis – czyli prawdopodobnie De modo confitendi
Mateusza z Krakowa (Lat.O.v.I.151).
811 Zob. K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu, s. 65; P. K
, Dokumenty konfraterni
czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników
regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”,
28, 2003, s. 9–29.
812 Zob. J. Z
, Jasnogórski rękopis «Regestrum confraternitatis fratrum S. Pauli Primi Heremite»
z lat 1517–1613, „Studia Claromontana”, 6, 1985, s. 242–244.
813 Zob. M. S
, Przyjęcie cystersów mogilskich do braterstwa w modłach przez bernardynów
krakowskich w roku 1453, [w:] W. F. M
, D. A. M
(red.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo.
bernardynów w Polsce (1453–2003), Kalwaria Zebrzydowska 2006, s. 111–121.
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Oczywiście problem zakupów średniowiecznych książek w okresie wczesnonowożytnym nie dotyczy wyłącznie środowiska zakonnego. W księgozbiorach klasztornych znajdowały się przecież także rękopisy średniowieczne ofiarowane przez
duchowieństwo diecezjalne. Na przykład, według J. D. Janockiego, w zbiorach
miechowskich znajdować się miał kodeks z tekstem Summa decretalium zaopatrzonym w komentarz trzynastowiecznego archidiakona krakowskiego Mikołaja
Polaka, przepisany w 1467 r. przez Wojciecha z Perugii. Kodeks ten został kupiony
w 1534 r. przez kanonika sandomierskiego Tomasza z Oświęcimia, później znalazł
się w zbiorach bożogrobców814.
Podsumowując: księgozbiór klasztorny powiększany był i kształtowany na różne
sposoby, jednak z wyraźną dominacją produkcji własnej skryptorium klasztornego.
Teksty przepisywali i układali je w kodeksach zakonnicy, którzy tworzyli wewnątrz
wspólnoty wyspecjalizowaną grupę. Przepisywanie tekstów, często na polecenie
opata, miało wpływ na bibliotekę, ale także na przeobrażenia wspólnoty – podejmowanie reform czy przejmowanie nowych idei. Problem ten pojawia się przy okazji
charakterystyki zasobu zbiorów klasztornych pod względem treści zawartych w rękopisach.

4.1.6. Księgozbiór / Księgozbiory
Biblioteka klasztorna to wydzielona przestrzeń w obrębie klasztoru, sala, w której przechowywano księgi wspólne815. Oczywiście książki takie istniały od początku funkcjonowania każdego klasztoru, pierwotnie przechowywane w zakrystii lub
w klasztornym skarbcu. Z czasem, wraz z przyrostem liczby woluminów, ale także
pod wpływem nowych funkcji poszczególnych książek, następowało rozdzielenie
księgozbioru na część niezbędną do sprawowania służby Bożej (księgi liturgiczne
i memoratywne), przechowywaną w zakrystii, oraz część służącą innym funkcjom
(nauczanie, formacja zakonników), przechowywaną w odrębnym miejscu, aczkol-

814

Zob. J. D. J

, Ianociana, t. 2, nr XCV, s. 190–191.

815 O bibliotekach średniowiecznych, sposobach ich organizacji przestrzennej oraz dekoracji zob. m.in.
J. W. C
, The Care of Books. An Essay on the Development of Libraries and Their Fittings, from the
Earliest Times to the End of the Eighteenth Century, Cambridge 1901; zob. też: B. H. S
, The Chained
Library. A Survey of Four Centuries in the Evolution of the English Library, London 1931; E. L
, Die
Bibliotheksraüme der deutschen Klöster im Mittelalter, Berlin 1957; J. W. T
, The Medieval Library,
New York 1957; J. F. O’G
, The Architecture of the Monastic Libraries in Italy 1300–1600. Catalogue
with Introductory Essay, New York 1972; A. P
, Bâtiments et décor, [w:] A. V
(red.), Histoire des
bibliothèques françaises, 1: Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, Paris 2008, s. 467–482. W literaturze polskiej zob. opracowanie Biblioteki Kapitulnej w Gnieźnie – M. P
-S
, Z dziejów
najstarszych pomieszczeń bibliotecznych w Polsce. Biblioteka kapitulna w Gnieźnie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria A, Nr 38: Bibliotekoznawstwo, 3”, Wrocław 1962, s. 5–27.
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wiek nieopodal kościoła816. To rozdzielenie zbioru na kilka kolekcji w klasztorze
– stosownie do sposobu użytkowania książek – znalazło swoje odzwierciedlenie
w średniowiecznych katalogach, w których stosowano przede wszystkim podział
„topograficzny”. W późnym średniowieczu, pod wpływem uniwersytetów, zaczęto
stosować także inny podział książek, według dziedzin wiedzy817. Z powodu braku
średniowiecznych inwentarzy książkowych klasztorów polskich nie wiadomo, jaki
sposób ułożenia książek przyjmowano – można domniemywać, że raczej był to
układ topograficzny818.
Z pewnością w klasztorach polskich istniała wydzielona przestrzeń, w której
znajdowały się wnęki w ścianach bądź szafy z książkami (armaria). Na podstawie analogii z księgozbiorami zachodnimi przypuszczać można, że książki ułożone
były na półkach, prawdopodobnie pionowo lub w wypadku książek z oprawami
zaopatrzonymi w guzy – pionowo lub poziomo, lecz z odstępami między nimi819.
W późnym średniowieczu, pod wpływem mendykantów lub szkolnictwa uniwersyteckiego, również w zakonach mniszych wyodrębniona została czytelnia820.
W bibliotece znajdowały się zapewne drewniane pulpity z półkami, przy których
stali lub siedzieli czytelnicy821. Jak już podkreślano w literaturze, układ książek na
pulpitach był przypadkowy, jedyną zwartą całość stanowiły rękopisy zawierające
Pismo św. i komentarze822. Tradycyjnie uważa się, że wszystkie książki na pulpitach
były mocowane łańcuchem, co miało uniemożliwić ich wyniesienie. W wypadku
kodeksów „warszawskich” – jakkolwiek możemy wnioskować jedynie na podstawie adnotacji badaczy – trzeba podkreślić, że katenaty występowały bardzo rzadko.
Należy również zauważyć, że biblioteka nie była jedynym miejscem przechowywa816 Na planie modelowego założenia klasztornego z ok. 816 r., pochodzącym z Sankt Gallen, skryptorium
oraz biblioteka przylegały od strony północnej do prezbiterium, przeciwlegle do zakrystii położonej od strony
południowej – zob. H. H
, Średniowieczna architektura opactwa Sankt Gallen, [w:] W. V
(wybór
i oprac.), Kultura opactwa Sankt Gallen, Kraków 1999, s. 185–200.
817 Zob. A. D
, Les catalogues de bibliothèque; D. N
-D
G
, Classifications et classements, [w:] A. V
(dir.), Histoire des bibliothèques françaises, 1: Les bibliothèques médiévales du VIe
siècle à 1530, Paris 2008, s. 491–521.
818 Taki układ przyjęto m.in. w bibliotece klasztoru franciszkanów w Zgorzelcu – zob. W. M
,
O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich, s. 167–197. Natomiast w szesnastowiecznych katalogach zbiorów klasztornych występował już podział rzeczowy, zob. np. w odniesieniu do katalogu biblioteki
benedyktynów tynieckich – K. E
, Katalog tyniecki, „Rocznik Krakowski”, 37, 1965, s. 3–35.
819 James Clark przytoczył fragment czternastowiecznego zwyczajnika augustianów z Barnwell (w pobliżu
Cambridge), gdzie znalazł się passus dotyczący wyglądu armarium – regału – zob. J. W. C
, The care of
books, s. 71.
820

Zob.A. P

, Bâtiments et décor, s. 472.

821 Już James Clark wyróżnił trzy etapy tworzenia wyposażenia bibliotecznego – system pulpitów ustawionych prostopadle do obu ścian, z przejściem pośrodku – Lectern-system, dominujący do 1600 r.; system
stall (Stall-system); oraz stosowany w epoce nowożytnej Wall-system, czyli księgozbiór na regałach umieszczonych przy ścianach – zob. J. W. C
, The care of books, passim; zob. też A. Ś
, Średniowieczna
biblioteka klasztoru kanoników regularnych, s. 35.
822

Zob. np. A. Ś

, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych, s. 35.
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nia katenatów, a właściwie byłoby to ostatnie miejsce w kościele i klasztorze, gdzie
istniałaby taka potrzeba „zakuwania” ksiąg. Dostęp do biblioteki był ograniczony,
a same zbiory – zabezpieczane przez sprawującego pieczę nad zbiorami bibliotekarza. Philippe Cordez wskazywał również na inne miejsca w obrębie kościoła i klasztoru: chór i zakrystię, gdzie zresztą przechowywano nie tylko księgi liturgiczne, służące do sprawowania codziennego oficjum, ale także słowniki i gramatyki łacińskie
(np. Catholicon Hugutia z Pizy), stanowiące podręczną pomoc językową, oraz salę
przeznaczoną na zebrania kapituły, gdzie „zakuwano” również książki zawierające
teksty ważne dla wspólnoty, np. księgi przywilejów czy relacje o cudach823. Katenaty zatem znajdowały się raczej w miejscach bardziej dostępnych, skąd łatwiej
można było wynieść książki. Z tej grupy rękopisów „warszawskich” można przytoczyć przykłady zarówno książki liturgicznej – dużego formatu (41,5 × 31,5 cm)
antyfonarz z przełomu XV i XVI w., pochodzący z niezidentyfikowanego klasztoru
benedyktyńskiego (Lat.F.v.I.96) – a więc księgi znajdującej się w chórze, jak też
katenat z klasztoru cystersów w Koprzywnicy, zawierający przepisane w 1418 r.
kazania Jakuba de Voragine (Lat.F.ch.I.149) – rękopis zapewne z klasztornego armarium. Obecność nielicznych ksiąg z łańcuchem w księgozbiorze klasztornym
odnotowano w wypadku klasztoru cystersów w Henrykowie824. Możliwe, że nie
była to sytuacja wyjątkowa, lecz stosowana powszechnie w klasztorach późnośredniowiecznych. Wymogi reguły dotyczące czytania, a także przemiana w sposobie
lektury powodowały, że biblioteka klasztorna nie była zbiorem nienaruszalnym.
Wynoszono z niej książki wypożyczane do cel oraz woluminy przeznaczone do
lektury podczas zebrań i posiłków. Było to również miejsce, do którego trafiały
książki już niepotrzebne z innych miejsc, np. z kościoła.

4.1.6.1. Księgi kościoła
Co najmniej dwa zbiory znajdowały się w obrębie kościoła – w zakrystii oraz
w chórze. Były to księgi liturgiczne: chórowe – graduały i antyfonarze, psałterze,
a także mszały, kolektarze, legendaria i inne – wszystkie księgi służące sprawowaniu służby Bożej i Mszy św.825

823 Zob. P. C
s. 75–103.

, Le lieu du texte. Les livres enchaînés au Moyen Âge, „Revue Mabillon”, 17 (78), 2006,

824 Zob. K. B
, E. R
, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie (na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), [w:] A. M. W
, J. D
(red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile
z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań – Kraków – Mogiła 5–10 października
1998, Poznań 2000, s. 396.
825 O kodeksach tego typu zob. A. H
, Medieval Manuscripts for Mass and Office. A Guide to Their
Organization and Terminology, Toronto 1982 (reprint 1986, 2004). W odniesieniu do cystersów zob. podsta-
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Z powodu braku zachowanych kodeksów, a także wobec problemów z określeniem proweniencji średniowiecznej tego typu książek ze zbiorów przedwojennej
Biblioteki Narodowej można jedynie stwierdzić, że w klasztorach polskich podejmowano próby dostosowywania tekstów liturgicznych do nowych potrzeb, wynikających np. z reform wewnątrz klasztorów. Przykładem może być działalność wspomnianego benedyktyna Mikołaja z Wielkiego Koźmina z drugiej połowy XV w.,
który według słów biografa miał przepisywać najważniejsze księgi liturgiczne
klasztoru świętokrzyskiego: mszały, psałterze, antyfonarze, kolektarze, legendarze
i rubrycele, jednocześnie je poprawiając, dążąc do nadania im jednolitej formy826.
Nie wiadomo, czy do zbiorów kościoła znajdujących się w zakrystii zaliczyć także można kodeksy zawierające opis sprawowania ceremonii w roku kościelnym
przez zakonników – ceremoniały (Caeremoniale). Problem w tym, że tego typu
zalecenia znajdowały się również w zwyczajnikach, przechowywanych w kapitularzu. Odnotować w tym miejscu można interesujący kodeks piętnastowieczny,
zawierający Caeremoniale zakonne obowiązujące w klasztorze benedyktynów
w Melku. Niestety, brak informacji o proweniencji średniowiecznej uniemożliwia
stwierdzenie, czy kodeks ten pochodził z jednego z klasztorów polskich; w czasach
nowożytnych znajdował się w Bibliotece Załuskich (Lat.O.ch.I.9). Innym przykładem – z klasztoru cystersów koprzywnickich – może być wspomniany wyżej kodeks przepisany przez Mikołaja Furmana (Surmana), zawierający stworzone przez
niego kompendium klasztornej służby Bożej (Compendium ordinis cisterciensis de
divino officio – Lat.F.ch.I.162) – prawdopodobnie również świadectwo próby ujednolicenia liturgii klasztornej.
Średniowieczne księgi liturgiczne, nie tylko ze zbiorów klasztornych, spotkał
smutny koniec. W epoce nowożytnej, wraz z ujednoliceniem liturgii po soborze trydenckim, stały się zbędne. Część z nich została przeniesiona do biblioteki klasztornej, natomiast jakaś ich część – problem nie został jeszcze gruntownie przebadany
– posłużyła jako materiał do opraw rękopisów i książek drukowanych.

4.1.6.2. Księgi kapitulne
W kapitularzu i refektarzu znajdowały się księgi wykorzystywane w czasie zebrań i posiłków. W czasie codziennych zebrań wspólnoty klasztornej odczytywano fragment reguły zakonnej oraz martyrologium. Wspominano również każdego
dnia osoby zmarłych – zakonników i świeckich – dobroczyńców klasztorów, wykorzystując różnego typu listy zmarłych: libri mortuorum. Niezbędne teksty zbiewowe studium Franciszka Wolnika – F. W
, Liturgia śląskich cystersów w średniowieczu (Uniwersytet
Opolski – Wydział Teologiczny, Opolska Biblioteka Teologiczna, 52), Opole 2002.
826

Zob. Vita fratris Nicolai de Magna Kosmin, s. 846.
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rane były w jeden wolumin. Istnienie takich rękopisów poświadczone jest od co
najmniej IX w., choć sama nazwa Liber capituli stosowana była dopiero od XIII
stulecia827. Przykładem takiej kolekcji może być kodeks dominikanów lwowskich
z przełomu XV i XVI w., w którym po tekście reguły znalazły się konstytucje dominikańskie, officium mortuorum, martyrologium, ordo officii, lekcje ewangeliczne na
cały rok oraz nekrolog klasztoru (BN 12507 III)828. Inny kodeks tego typu, niestety
niezachowany – ale na szczęście opracowany edytorsko – pochodził z klasztoru
benedyktynów w Lubiniu – był to tzw. Liber antiquitatum monasterii Lubinensis
(Lat.Q.v.I.168). Wspomnieć również można o analogicznym rękopisie piętnastowiecznym z klasztoru cystersów w Lądzie829.
Prawdopodobnie również na użytek zebrań wspólnoty powstał kodeks z klasztoru
benedyktynów w Sulejowie, datowany na koniec XV w. W rękopisie tym po tekście
reguły znalazła się bulla Aleksandra VI dotycząca prawa opatów sulejowskich do
używania pontyfikaliów, statuty zakonne oraz zwyczajnik klasztorny – liber usuum
(Lat.F.ch.I.367).
Znacznie bardziej różnorodna pod względem treści była lektura w czasie posiłków. Zalecenia dotyczące odczytywanych przez lektora treści znalazły się w statutach i konstytucjach wszystkich zakonów. Zasadniczo odczytywano Pismo św.,
ponadto teksty Ojców Kościoła (oczywiście zalecone przez regułę benedyktyńską
Collationes Jana Kasjana, ale także homilie i komentarze Grzegorza Wielkiego,
Orygenesa, Hieronima i Augustyna) czy dzieła hagiograficzne830.
Oczywiście w obrębie poszczególnych zakonów, a nawet klasztorów istniały różnice w doborze tekstów, np. w klasztorze kanoników regularnych w Trzemesznie
czytano do śniadania i obiadu teksty Pisma św., Moralia i Homiliae do Księgi Eze-

827 Zob. J. V
, Problèmes de datation et de localisation des livres de l’office de prime, [w:] K. S
,
J. W
(red.), Memoria. Der Geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter
(Münstersche Mittelalter-Schriften, 48), Münster 1984, s. 613–624; J.-L. L
, «Liber capituli», s. 625–
648. O czytaniu w czasie posiedzeń kapituły u cystersów zob. F. W
, Liturgia śląskich cystersów, s. 511.
828

Zob. J. K

, Liber mortuorum dominikanów lwowskich, s. 1–10.

829 Martyrologium Romanum ac Ordinis s. Benedicti Cisterciensium de Landa cum Kalendario et Regula
s. Benedicti – Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego, sygn. 83. O memoracji u cystersów zob.
M. K
, Rozwój liturgii memoratywnej u cystersów od form prostych do w pełni wykształconego
nekrologu, [w:] J. S
(red.), Dzieje i kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku. Materiały trzeciego ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego przez
Instytut Historii UAM, Poznań 27–30 września 1993, „Nasza Przeszłość”, 83, 1994, s. 281–293.
830 T. W
, Reading in the Refectory. Monastic Practice in England, c. 1000 – c. 1300, London University
Annual John Coffin Memorial Palaeography Lecture, 18 February 2010, revised text 2013 (https://www.academia.
edu/9489001/Reading_in_the_Refectory_Monastic_Practice_in_England_c._1000-c.1300, dostęp: 9.01.2016) –
tamże literatura. O lekturach cystersów zob. F. W
, Liturgia śląskich cystersów, s. 512–514. Analizę rozbudowanej późnośredniowiecznej listy lektur in refectorio z założonego w 1389 r. klasztoru kanoników regularnych
w Zevenborren (Sept-Fontaines, diec. Cambrai) przeprowadził Albert Derolez – zob. A. D
, A Late Medieval
Reading-List of the Priory of Zevenborren near Brussels, [w:] R. S , H. M
, C. S
(red.), Studia
varia Bruxellensia ad orbem Graeco-Latinum pertinentia, Louvain 1987, s. 21–27; T. K
, Die Buchkultur der
Devotio moderna, s. 148–176, s. 340–349 (tamże edycja tekstu).
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chiela autorstwa Grzegorza Wielkiego, Historia scholastica Piotra Komestora oraz
Meditationes de vita Christi Ludolfa z Saksonii. W trakcie wieczerzy czytano tam
Vitae patrum, Wyznania św. Augustyna lub Soliloquia, De summo bono Izydora
z Sewilli, lub inne teksty, jak np. Postyllę Mikołaja z Liry831.
O lekturach w refektarzu klasztorów benedyktyńskich dowiadujemy się z list
książek przeznaczonych do lektury w czasie posiłków opublikowanych przez Donatellę Nebbiai-Dalla Guarda832. Listy te – pochodzące z dziewięciu klasztorów
– odnoszą się do okresu od XII do XIV w. Niektóre z tych wykazów ułożone zostały, jak ujęła to Nebbiai-Dalla Guarda, w formie kalendarza bibliograficznego
(calendrier bibliographique), w którym zalecano odczytywanie konkretnych tekstów w odpowiednim okresie roku. Wśród czytanych tekstów dominowały utwory
patrystyczne: Collationes i De institutis coenobiorum Jana Kasjana, homilie, Dialogi i Moralia in Job Grzegorza Wielkiego, utwory Hieronima (komentarze biblijne
i kazania), Izydora z Sewilli (De summo bono), Augustyna (także ps.-Augustyna),
Jana Chryzostoma (kazania, ale także De reparatione lapsi i De compunctione)833,
czytano też żywoty świętych (Passionale) i teksty późniejszych autorów, m.in. Diadema monachorum Smaragda, Piotra Damianiego, Bernarda z Clairvaux i De claustro animae Hugona z Fouilloy834.
Wymienione teksty spotykamy także w klasztorach polskich, tu odnotować warto
tylko, że Vitae patrum znajdowało się w 8 przekazach, Moralia Grzegorza Wielkiego – w 9, Soliloquia Augustyna – w 11, De summo bono Izydora z Sewilli – aż w 19,
zaś Meditationes de vita Christi Ludolfa z Saksonii w 9 rękopisach.
Oczywiście, ponownie z powodu braku samych kodeksów trudno stwierdzić,
które rękopisy wykorzystywano w refektarzu. Teresa Webber wskazała, że choć
niektóre kodeksy niekiedy były oznaczane ad mensam lub pro mensa, to jednak
trudno potwierdzić z całą pewnością takie właśnie użytkowanie książek. Pewną
wskazówką w wypadku ksiąg biblijnych może być ich dobór i układ w kodeksach,
np. Heptateuch odczytywany był w okresie od siedemdziesiętnicy do piątej niedzieli Wielkiego Postu, następnie czytano księgi Jeremiasza i Lamentacje, od Wielkanocy do oktawy Zesłania Ducha Św. czytano Dzieje Apostolskie, listy kanoniczne i Apokalipsę, do początków sierpnia Księgi Królewskie i Kroniki, w sierpniu
Księgę Mądrości, we wrześniu księgi Hioba, Tobiasza, Judyty, Estery i Ezdrasza,
w październiku Księgi Machabejskie, w listopadzie księgi prorockie: Ezechiela,
Daniela i proroków mniejszych, w czasie adwentu Księgę Izajasza, zaś w okresie

831

Zob. R. M

832 Zob. D. N
-D
96, 1986, s. 271–326.

, Piętnastowieczny regulamin biblioteczny, s. 228.
G

, Les listes médiévales de lectures monastiques, „Revue Bénédictine”,

833 Donatella Nebbiai-Dalla Guarda sporządziła wykaz autorów czytanych w klasztorach tekstów – zob.
ibidem, s. 313–314.
834

Zob. np. czternastowieczny wykaz z klasztoru w Saint-Wandrille – wyd. w: ibidem, s. 309–312.
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między Objawieniem Pańskim i przedpościem (Septuagesima) – listy św. Pawła835.
Można więc podejrzewać, że dobór i układ poszczególnych ksiąg Pisma św. w rękopisach wskazywać może na wykorzystywanie tych kodeksów w refektarzu. Zatem
na przykład czternastowieczny kodeks z biblioteki bożogrobców miechowskich,
zawierający niektóre księgi Starego Testamentu (głównie z Pięcioksięgu), mógł być
używany jako lektura podczas posiłków (Lat.F.v.I.61). Kwestia ta wymaga dalszych
badań, w tym miejscu warto odnotować, że w zbiorach klasztornych znajdowały
się także rękopisy, które zawierały księgi biblijne w charakterystycznym układzie
(Ecclesiastes, Sapientiae, Cantica canticorum, Ecclesiasticus), wskazującym na
możliwą lekturę w konkretnym okresie roku (sierpień?). Dołączone do nich były
inne teksty, jak m.in. De viris illustribus św. Hieronima, Ymago mundi, De diligendo Dei Bernarda z Clairvaux i kazania. Tam też wpisywano ręką późniejszą, bo
szesnastowieczną, noty różnej treści, co dodatkowo wskazywałoby na długotrwałe
użytkowanie tych rękopisów836. Nie wiadomo, czy te właśnie kodeksy wykorzystywane były przez lektora, równie możliwa jest hipoteza o przepisaniu tych tekstów
z pełniącego tę funkcję wzorca.
Interesujące i szczegółowe informacje dotyczące metody odczytywania tekstu
przez lektora znaleźć można w późnym, bo pochodzącym z pierwszej połowy
XVI w. bernardyńskim podręczniku dla nowicjuszy autorstwa Innocentego z Kościana: Manuale instructionis novitiorum. Według autora wyznaczony lektor miał
czytać tekst w języku łacińskim, tłumacząc dla osób nieznających tego języka na
język polski. Co miesiąc czytano regułę – przy obiedzie po łacinie, zaś przy kolacji po polsku. Lektor miał czytać głośno i wyraźnie, ale nie podnosić głosu, gdyż
słuchacze mogliby popaść w zdumienie, przerażenie i gotowi byliby uciekać. Miał
czytać bez pośpiechu i jąkania, z akcentami i przerwami. Miał unikać wszystkiego,
co mogłoby wzbudzić śmiech, a zwłaszcza w sytuacji, gdy przełożony poleciłby
przetłumaczyć tekst na polski (si prelatus iubet aliquid exponere in vulgari propter
simplices). Miejsce w tekście, na którym zakończono danego dnia czytanie, miało
być oznaczane nie za pomocą znaku w kodeksie poczynionym piórem, palcem (paznokciem) czy nożykiem (non incausto, non digito aut cultello), lecz odpowiednim
znakiem w rejestrze – pergaminowym rotulusie (sed signo posito in registro in rotulo pergameneo). Po zakończeniu lektury książka była zamykana na klucz w pulpicie. Widoczna jest także troska nie tylko o książkę (co nie dziwi w wypadku czytania w refektarzu – lektor miał mieć umyte ręce i nie dotykać książki bezpośrednio
dłońmi, lecz przez serwetę), ale także o doznania słuchających (lektor nie powinien
wyciągać nóg poza pulpit, zrzuciwszy trepki (deposite calopediis), by nie wzbudzać

835

Zob. T. W

, Reading in the Refectory, s. 20–21; F. W

, Liturgia śląskich cystersów, s. 512.

836 Np. Lat.F.ch.I.141 z klasztoru świętokrzyskiego, Lat.F.ch.I.188 z klasztoru koprzywnickiego, gdzie
również Księga Hioba i Księga Psalmów (dar).
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obrzydzenia)837. Jednocześnie odnotować trzeba, że zalecenia te – zwłaszcza dotyczące mycia rąk – w praktyce nie były chyba zbyt rygorystycznie przestrzegane,
czego świadectwem są zabrudzenia pozostawione na brzegach kart w kodeksach.

4.1.6.3. Księgi „biblioteczne”
Wreszcie trzecią, największą grupą książek klasztornych był zbiór przechowywany we właściwej bibliotece. Ten księgozbiór klasztorny to przede wszystkim
miejsce wiedzy, przekazywania określonych treści, związanych zarówno z edukacją
intelektualną, jak i odpowiednią formacją duchową zakonników.
W późnym średniowieczu można spróbować uchwycić idealny księgozbiór klasztorny – były bowiem w każdym klasztorze nie tylko teksty liturgiczne czy z zakresu
tematyki biblijnej, ale przede wszystkim traktaty teologiczne, wpływające na rozwój indywidualny zakonnika, pomagające realizować określony model pobożności
i życia zakonnego. Księgozbiory klasztorów polskich nie odbiegały pod względem
zawartości od zbiorów innych klasztorów. Modelowy zbiór klasztorny w późnym
średniowieczu obejmował takie traktaty jak: z zakresu biblistyki – komentarze i postylle Hugona de Sancto Caro czy Mikołaja z Liry; z teologii – m.in. Liber sententiarum Piotra Lombarda, Summa theologica Tomasza z Akwinu, Breviloquium
św. Bonawentury, Manipulus florum Tomasza z Irlandii, Compendium theologicae
veritatis Hugona Ripelina, De claustro animae Hugona de Fouilloy, Meditationes
de vita Christi Ludolfa z Saksonii, Repertorium morale Piotra Berchoriusa (Bersuire’a), Legenda aurea Jakuba de Voragine, Doctrinale Aleksandra de Villa Dei,
Ars grammatica Papiasza, Catholicon Jana Balbi, Speculum historiale Wincentego
z Beauvais, ponadto utwory autorów antycznych, teksty z zakresu prawa kanonicznego: Dekret Gracjana, Dekretały (Liber Sextus, Klementyny, Ekstrawaganty), Ordo
iudiciarius, Speculum iudiciale Wilhelma Durandi, Summa de casibus conscientiae
Bartłomieja de San Concordio, Summa de poenitentia et matrimonio Rajmunda de
Pennaforte, podręczniki pastoralne, jak np. Manipulus curatorum, oraz – niekoniecznie – traktaty z zakresu prawa rzymskiego838.
W każdym zakonie podkreślany był obowiązek indywidualnej lektury zakonników. Lektura ta pełniła w społeczności mniszej różnorakie funkcje. Przede wszystkim czytanie – na równi z modlitwą i medytacją – było jedną z praktyk ascetycznych,
837 Zob. I
C
, Manuale instructionis novitiorum, rękopis BN BOZ 555, k. 16r–107r, tu
k. 91r–95v: De lectore mense in ordine nostro et lectione. Gruntowne studium życia w klasztorze bernardyńskim, opracowane na podstawie Manuale, zob. K. K
, Życie wewnętrzne bernardynów w dobie przedreformacyjnej, „Collectanea Theologica”, 10, 1929, s. 323–324.
838 O takim kształcie typowego księgozbioru zakonnego w późnym średniowieczu pisała Monique-Cécile
Garand – zob. M.-C. G
, Les anciennes bibliothèques du XIIIe au XVe siècle, [w:] A. V
(red.),
Histoire des bibliothèques françaises, 1: Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, Paris 2008, s. 69–70.
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które miały na celu realizację powołania zakonnego: osiągnięcie ewangelicznej doskonałości i mądrości (sapientia)839. Ale lektury niezbędne były również w prawidłowym sprawowaniu służby Bożej. Niektóre księgi służyły nauce czytania, jak np.
psałterze. Niezbędne w nauczaniu języka łacińskiego były także teksty autorów
starożytnych. Oprócz tego potrzebne były książki do pogłębionego zrozumienia
Pisma św. oraz świata widzialnego, postrzeganego w kategoriach teologicznych,
jako dzieło Boga. Odpowiednie teksty były niezbędne w pełnieniu posługi duszpasterskiej. Wreszcie, last but not least, książki służyły wzniosłej rozrywce, godnej
osoby duchownej. Funkcja ta jest trudna do uchwycenia, możemy się domyślać, że
niektóre teksty hagiograficzne czy geograficzne nie tylko były zbiorem opowieści
umoralniających, ale także, poprzez np. egzotykę tematu, zaspokajały ciekawość.
Lektura indywidualna zakonników, jak można się domyślać, odbywała się
w bibliotece, ale prawdopodobnie częstą praktyką było też samodzielne czytanie
w celi. W wypadku kanoników regularnych można przytoczyć przykład klasztoru czerwińskiego – każdy kanonik miał w dormitorium co najmniej dwa teksty: regułę św. Augustyna oraz De imitatione Christi przypisywane Tomaszowi
à Kempis840.
Wspólnoty rządzące się Regułą św. Benedykta wymagały indywidualnej lektury zakonników, książek wypożyczanych w czasie Wielkiego Postu841. O sposobie
wypożyczeń książek i doborze lektur w kręgu benedyktyńskim wiadomo z kilku zachowanych list wypożyczeń z Cluny (z 1042 i 1252 r.), Farfy (z połowy XI w.) oraz
angielskiego opactwa w Thorney (z lat 1324–1330). Wyjątkowe są zwłaszcza listy
z ostatniego z wymienionych klasztorów, nie tylko dlatego, że są najpóźniejsze,
ale również dlatego, że są to listy coroczne, umożliwiające porównanie lektur mnichów rok po roku. Gruntowna analiza tych list, dokonana przez Richarda Sharpe’a,
przyniosła dość nieoczekiwane wyniki842. Okazało się, że listy, zapisane na jednym
arkuszu pergaminu (wykorzystanym później jako wyklejka w oprawie rękopisu),
sporządzane były przez kantora. Kantor wydawał zakonnikom książki według kolejności zasiadania w kapitule, począwszy od opata i przeora. Co interesujące, na 38
członków wspólnoty książki wypożyczyło tylko 27 – pozostali przebywali w tym
okresie prawdopodobnie w prepozyturze w Deeping. Inna zaskakująca konkluzja
Sharpe’a dotyczyła wielkości wypożyczanego zbioru. Blisko 30 mnichów czytało
w ciągu kilku lat raptem ok. 45 tytułów, przy czym znaczna część czytała ciągle
jeden tekst. Sharpe zwrócił uwagę, że książki przydzielał kantor, biorąc pod uwagę
wykształcenie mnicha. Wpływ na czas lektury miały również inne czynniki, jak
839 Zob. pracę zbiorową G. F
, C. M
(red.), Medieval Monastic Education, London-New York
2000 i tamże m.in. ważne studium Berta Roesta w odniesieniu do franciszkanów – B. R
, Franciscan
Educational Perspectives. Reworking Monastic Traditions, [w:] ibidem, s. 168–181.
840

Zob. M. S

841

Zob. K. C

, In caput Quadragesimae, „Zentralblatt für Bibliothekswesen”, 60, 1943, s. 33–59.

, Opactwo czerwińskie, s. 289.

842

Zob. R. S

, Monastic Reading at Thorney Abbey, 1323–1347, „Traditio”, 60, 2005, s. 243–278.
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wielkość tekstu, stopień jego trudności oraz trudno uchwytne źródłowo nawyki czytelnicze i obciążenia zakonników innymi pracami (np. opat czytał przez sześć lat
rękopis określony jako Decreta). Wśród wymienionych lektur dominowały teksty
teologiczne, od stosunkowo prostych, jak komentarze do Modlitwy Pańskiej czy
Sententiae Izydora z Sewilli, poprzez De sacramentis christianae fidei Hugona ze
Św. Wiktora i listów Augustyna, do Liber concordanciarum. Nie zabrakło jednak
również tekstów poświęconych historii Kościoła, jak łaciński przekład Ecclesiastica historia Euzebiusza z Cezarei czy Historia scholastica Piotra Komestora.
Skoro jednak zakonnicy czytali ten sam tekst przez kilka lat, to czy oznaczało to,
że trzymali rękopis w celach, okazując go corocznie w czasie ceremonii wypożyczenia? Na podstawie zwyczajników benedyktyńskich Sharpe stwierdził, że mnisi
nie zabierali przydzielonych im książek do cel, lecz rękopisy przechowywane były
w szafie do codziennego użytku, łącznie z księgami chórowymi, zamykane na klucz
przez kantora. Nie ma jednak podstaw do wnioskowania, że były odrębnym księgozbiorem, wydzielonym ze zbioru głównego. Ustalenia Richarda Sharpe’a, jakkolwiek odnoszą się do sytuacji z pierwszej połowy XIV w., rzuciły nowe światło
na księgozbiory klasztorne. Do funkcjonowania wspólnoty i wypełniania wymogów reguły niepotrzebne były wielkie biblioteki. W wypadku klasztorów polskich,
w których znajdowało się kilkunastu–kilkudziesięciu zakonników, wystarczający
był księgozbiór podobnej wielkości.
Czytanie w celach – czytanie ciche – mogło w niektórych wypadkach być źródłem
zagrożenia dla całej wspólnoty. We wspomnianym wyżej bernardyńskim Manuale
Innocentego z Kościana, przy fragmencie dotyczącym spania braci i zawierającym
zakaz wnoszenia świecy do celi, odnotowano exemplum: oto w 1514 r. w konwencie bernardynów w Kościanie bratu, który leżał w łóżku i czytał, zapalił się od iskry
siennik i poduszka. Podobna sytuacja zdarzyła się kaznodziei w konwencie w Świętej Katarzynie koło Bodzentyna pod Łysicą (in loco s. Katherine in heremo)843. Nie
wiadomo, czy efektem takiej nieostrożności zakonnika był pożar klasztoru, niemniej sam fakt funkcjonowania takiej historii o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim w podręczniku kształcenia nowicjuszy świadczy o powszechności praktyki
czytania indywidualnego w celach, prawdopodobnie – zwłaszcza w okresie zimowym – przy świecy.
Określenie, jakie książki należały do poszczególnych bibliotek klasztorów
polskich, i wyciąganie na tej podstawie wniosków ogólnych byłoby zbyt nużące
i w efekcie dałoby fałszywy obraz, odmalowany wyłącznie na podstawie tych rękopisów średniowiecznych, które zachowały się w epoce nowożytnej. Nie dysponujemy przecież późnośredniowiecznymi inwentarzami książek z tych klasztorów,
choć wiadomo, że katalogi takie były tworzone, jak w wypadku katalogu biblioteki
klasztoru świętokrzyskiego z połowy XV w. Z tego też względu warto przenieść
843

Zob. I

C

, Manuale, k. 75r; K. K

, Życie wewnętrzne bernardynów, s. 327.

432

Charakterystyka kolekcji

punkt ciężkości z analizy treści księgozbiorów klasztornych na sposób korzystania
z tekstów przez zakonników w późnym średniowieczu. Innymi słowy, zasadniczym
problemem nie jest to, co zakonnicy w późnym średniowieczu czytali, lecz w jaki
sposób to czynili844. Przyjęty sposób czytania tekstu wpływał bowiem na dobór
treści w kręgu zakonnym.
Ogólnie przyjmuje się, że wczesnośredniowieczną lectio divina – jedną z praktyk ascetycznych, polegających na czytaniu na głos, połączonym z kontemplacją
i modlitwą – zastąpiła w XII–XIII w. lectio scholastica: wykształcony w kręgu
szkolnym sposób pośpiesznego czytania fragmentów tekstu, ale także model czytania krytycznego i spekulatywnego. Zauważono jednak, że lectio divina nie zanikła
w późnym średniowieczu, lecz została przekształcona w lectio spiritualis – sposób lektury cichej, połączonej z indywidualnym rozwojem duchowym czytelnika.
W opublikowanym w 1993 r. komentarzu do Didascaliconu Hugona ze Św. Wiktora
austriacki filozof i ksiądz katolicki Ivan Illich zauważył, że w połowie XII w. Hugon
postrzegał czytanie jako aktywność monastyczną – rozwój osobisty prowadzący do
mądrości, by zacytować słowa św. Bonawentury: per scientiam et sanctitatem ad
sapientiam845. Illich podkreślił też znaczenie tego sposobu czytania w późnośredniowiecznym monastycyzmie europejskim, pisał, że dla zakonnika czytanie nie
było tylko jedną z czynności, ale sposobem życia (a way of life); czytanie wpływało na wszystkie czynności zakonnika, żyjącego według reguły; wreszcie, czytanie
„impregnowało” jego dni i noce846.
Trudno określić precyzyjnie, co oznaczało czytanie duchowe – lectio spiritualis.
Badacze zazwyczaj definiują ten model na podstawie różnic między tą formą lektury a lectio divina847. Interesujące uwagi zamieścił zwłaszcza Brian Stock, który
podkreślił, że lectio divina nie była interpretacją tekstu, odmianą egzegezy, hermeneutyki czy teologii, lecz praktyką kontemplacyjną848. Z czasem refleksja nad
tym sposobem lektury i wpływem zinternalizowanych tekstów i obrazów doprowa844 Był to jeden z ważniejszych aspektów fragmentu Hexaemeronu św. Bonawentury napisanego w 1273 r.
– zob. B
, Collationes in Hexaemeron, [w:] S. Bonaventurae Opera omnia, vol. 5, Quaracchi 1889
Collatio XIX, s. 419–424. O sposobie lektury (lectio spiritualis) i edukacji zakonników według Bonawentury
zob. J. M. H
, Contemplation and the Formation of the «Vir Spiritualis» in Bonaventure’s «Collationes in Hexaemeron», [w:] T. J. J
(red.), Franciscans at Prayer (The Medieval Franciscans, 4),
Leiden-Boston 2007, s. 123–165.
845 Zob. I. I
-London 1993.

, «In the Vineyard of the Text». A Commentary to Hugh’s «Didascalicon», Chicago-

846

Zob. ibidem, s. 58–59.

847
J. L

Podstawowym studium dotyczącym lectio divina jest wydana w 1957 r. praca Jeana Leclercqa – zob.
, Miłość nauki a pragnienie Boga.

848 Zob. B. S
, After Augustine. The Meditative Reader and the Text, Philadelphia 2001, zwłaszcza
s. 101–114. Ustalenia B. Stocka przyjęła Jennifer Bryan, podkreślając intymność relacji czytelnika z tekstem
i wpływ tego sposobu czytania na czytelnictwo eremitów i kobiet w późnośredniowiecznej Anglii – zob.
J. B
, Looking inward. Devotional Reading and the Private Self in Late Medieval England, Philadelphia
2008.
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dziła do wykształcenia lectio spiritualis jako innego modelu czytania, ale również
w kontekście kontemplacji. Wśród cech tego sposobu lektury dostrzeżono przede
wszystkim zinternalizowanie tekstu, związane z zapamiętaniem (z wykorzystaniem technik mnemotechnicznych), przemianą tekstu w pokarm duchowy (czytanie określane było w kategoriach jedzenia) i wreszcie „przeżucie” – przemyślenie
tak dogłębne, że umożliwiające przywołanie tekstu z pamięci849. Co interesujące,
w wypadku lectio spiritualis warunkiem koniecznym nie była fizyczna obecność
czytanego tekstu, refleksja skoncentrowana była raczej na zbiorze słów czy obrazów, które gromadziły się w czasie lektury lub po niej. W konsekwencji takie czytanie było praktyką samodoskonalenia się, aspektem rozwoju duchowego czytelnika.
Istotnym elementem lektury były emocje wywoływane przez tekst i związaną z nim
refleksję. W przytoczonej przez Stocka definicji nowożytnej (ukutej w 1613 r. przez
jezuitę Jakuba Alvareza de Paz) praktyka ta została określona jako aktywność podejmowana przy lekturze tekstów mistycznych i traktatów duchowych (mysticos
libros et spirituales tractatus); w jej ramach czytelnik poszukiwał nie tylko informacji na temat kwestii duchowych (rerum spiritualium notitiam), ale zwłaszcza
związanych z nimi smaku i emocji (earum gustum et affectum)850.
Na marginesie warto dodać, że czytanie duchowe (lectio spiritualis) nie tylko
wywarło wpływ na rozwój literatury w językach rodzimych, ale także – jak wskazywał w jednym z esejów Ivan Illich – było jedną z głównych kwestii dotyczących
zakonników, poruszaną przez czołowych teologów i reformatorów kościelnych od
XIII do XV w., takich jak np. Gerard Groote czy Jan Gerson851.
Odpowiednie wskazania co do treści lektur, które miały wywierać wpływ na
formację duchową zakonników, znalazły się m.in. w tekstach dominikańskich. Już
w XIII w. Humbert de Romanis zalecał, aby mistrz nowicjatu wykorzystywał do
zbudowania i umocnienia nowicjuszy (ad informationem et inflammationem et corroborationem) następujące teksty: De disciplina Hugona ze Św. Wiktora, De claustro animae, Meditationes św. Bernarda, Meditationes et Orationes św. Anzelma,
Confessiones św. Augustyna oraz jego Abbreviata i Florigerus, nadto Collationes
et Vitae et Dicta Patrum, Passiones et Legendae Sanctorum, przypisany św. Bernardowi list – Epistola ad Fratres de Monte Dei, jak też De gradibus superbie, De

849 Zob. S. C
, M. H
, B. R
(red.), Discovering the Riches of the Word. Religious
Reading in Late Medieval and Early Modern Europe (Intersections. Interdisciplinary Studies in Early Modern
Culture, 38), Leiden-Boston 2015, s. 1–17.
850 Zob. D. Á
P , De exterminatione Mali et Promotione Boni libri quinque, Lyon 1613, lib. 3,
pars. V, sect. II, cap. II: De lectione spirituali, s. 964a; B. S
, After Augustine, s. 107.
851 Zob. I. I
, Lectio divina, [w:] U. S
(red.), Schriftlichkeit im frühen Mittelalter, Tübingen
1993, s. 32–33. O wpływie czytania duchowego na różne aspekty życia świeckich w okresie od XIV do
XVII w. zob. zbiór studiów: S. C
, M. H
, B. R
(red.), Discovering the Riches of
the Word, Leiden-Boston 2015.
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diligendo Deo, liber Balaam, Tractatus de vitiis et virtutibus i inne podobne dzieła
(et similia)852.
Z kolei franciszkanin św. Bonawentura, który dzielił czytanie i kontemplację
na intelektualne (intellectus mentis) i uczuciowe (affectus mentis) – oba sposoby
niezbędne duchownemu, zalecał oprócz Pisma św. – źródła i celu mądrości zakonnej – jako teksty dodatkowe: niezbędne do zrozumienia Pisma św. komentarze
Ojców Kościoła (Augustyna, Hieronima i in.) określone jako originalia Sanctorum oraz teksty magistrów i filozofów: summae magistrorum. Zalecał przy tym
ostrożność wobec dzieł filozoficznych, dodając, że w pierwotnym Kościele księgi filozoficzne były palone. Za potrzebne w kształtowaniu odpowiedniego trybu
życia niezbędnego do odpowiedniego studiowania Pisma św. Bonawentura uznał
żywoty świętych853.
Problem doboru lektury zakonnej był również przedmiotem listu teologa paryskiego Jana Gersona do kartuza z Grande Chartreuse z 9 lipca 1426 r.854 List ten był
odpowiedzią na dwa pytania zakonnika: 1. czy można opuścić klasztor ze względu
na studia oraz 2. które księgi powinny być czytane. Jest on ważny przede wszystkim
ze względu na sposób potraktowania przez autora kwestii czytania przez zakonników. Gerson pisał, że najważniejszym celem nauki, lektury, śpiewu jest osiągnięcie
określonego stanu ducha – rozpalenie żarliwej pobożności (ad inflammationem affectus)855. Tylko bowiem ten stan ducha umożliwia osiągnięcie prawdziwej mądrości, w przeciwieństwie do nauki; w innym tekście Gerson rozróżnił te dwa rodzaje
wiedzy, używając dwóch porównań – można poznać naturę miodu poprzez lekturę
książek, ale jego smak można poznać, tylko próbując go; podobnie lekarze mogą
zrozumieć naturę choroby, ale o wiele lepiej zna ją z doświadczenia chory856. Dokonał również ważnego rozróżnienia między szkołą duchowną (schola religionis)
a innymi szkołami (schola secularis inquisitionis). Wykorzystał w tym celu słowa
zakonnika – celestyna, który miał stwierdzić, że szkoła (zatem szkoła zakonna) to
nie szkoła teologii czy filozofii, lecz chrześcijańskiego szczęścia (Christianae feli852 Zob. H
regulari, t. 2, s. 230.
853

Zob. B

R

, Instructiones de officio ordinis, cap. 5, 18, [w:] I

, Opera de vita

, Collationes in Hexaemeron, Collatio XIX, s. 419–424.

854 Zob. J
G
, Apologetica sive Responsiva. Ad quemdam monachum domus Cartusiae maioris [de officio divino et de libris legendis], [w:] J
G
, Opera omnia, ed. L. E.
P , t. 2, pars
1, Hagae Comitum 1728, kol. 704–710 (dalej jako G
, De libris legendis a monacho).
855 G
, De libris legendis a monacho, consideratio decima, kol. 707: Consideret decimo ipse religiosus ex praemissis, ex quo omne studium suum resolvi debet in affectum, ut nihil studeat, nihil legat, nihil
cantet, nihil meditetur quod non immediate, aut mediate ordinetur ad inflammationem affectus, quoniam in
hac inflammatione consistit supremus apex Theologiae mysticae, traditae per Dionysium, ac revelate sibi et
aliis per Spiritum Sanctum.
856 Cyt. za D. C. B
, Pastor and Laity in the Theology of Jean Gerson, Cambridge 1987, s. 186.
O rozwoju koncepcji praktycznej teologii mistycznej u Gersona zob. J. F
, Gerson’s Mystical Theology.
A New Profile of Its Evolution, [w:] B. P. M G
(red.), A Companion to Jean Gerson (Brill’s Companions
to the Christian Tradition, 3), Leiden 2006, s. 205–248.
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citatis). Zakonnik ten radził pozostawić rozstrzyganie kwestii filozoficznych i teologicznych scholastykom, na rzecz tekstów zakonnych, które były wystarczające do
zapalenia uczucia (affectum)857.
W konsekwencji zatem sugerował kartuzowi lekturę tekstów odpowiadających na
te potrzeby, takich jak: Vitae patrum, niektóre dzieła Bernarda z Clairvaux, Moralia
Grzegorza Wielkiego, dwa teksty Ryszarda ze Św. Wiktora (De duodecim Patriarchis,
De Arca Mystica), dziełko Hugona ze Św. Wiktora De oratione, teksty Bonawentury
(Breviloquium i Itinerarium mentis ad Deum), ponadto zalecał wykorzystanie zaleceń
innych autorów dotyczących nauki, przywołując: Summa de virtutibus, Didascalicon
Hugona, list Seneki858.
Teksty Gersona – zarówno powyższy list, jak i traktaty De examinatione doctrinarum oraz De laude scriptorum – znalazły oddźwięk nie tylko w kręgu kartuzów859.
Wpłynęły również na krąg reformatorów związanych z devotio moderna, postulujących odnowienie pobożności indywidualnej poprzez modlitwę i czytanie (ale też
przepisywanie) odpowiednich tekstów860. W tym kręgu warto zwrócić uwagę na
szczegółową listę potrzebnych zakonnikom tekstów, której twórcą był żyjący w latach 1460–1501 kanonik regularny z klasztoru w St. Agnietenberg, należącego do
kongregacji windesheimskiej – Jan Mombaer (Mauburnus), późniejszy opat klasztoru w Livry-Gargan. W swoim głównym dziele: Rosetum exercitiorum spiritualium
et sacrarum meditationum, napisanym ok. 1485 r., zamieścił on wykaz tekstów, które
miały być czytane przez duchownych: Tabula Librorum praecipue legendorum861.
857 G
, De libris legendis a monacho, consideratio septima, kol. 706: Linque quaestiones scholasticis
viris, quae erudiunt intellectum, tibi satis sint regulares nostrae observantiae, quae inflammare sufficiunt
tuum affectum.
858

Zob. ibidem, kol. 708–711.

859 Interesujący przykład recepcji tekstów Gersona przez kartuza Johanna Mickela w znakomity sposób
przeanalizowała Herrad Spilling – zob. H. S
, Johannes Mickels Beschäftigung mit Wissenschaft und
Literatur, [w:] S. L
(red.), Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65.
Geburtstag von Edward Potkowski (Contubernium, 59), Stuttgart 2002, s. 325–381, zwłaszcza s. 364–367.
Zob. też: Y. M
-M
, Gerson’s Legacy, [w:] B. P. M G
(red.), A Companion to Jean Gerson
(Brill’s Companions to the Christian Tradition, 3), Leiden 2006, s. 357–399.
860 Istnieje bogata literatura dotycząca różnych aspektów kultury piśmiennej kręgu devotio moderna –
wskazałbym w tym miejscu na gruntowne opracowanie Thomasa Kocka – zob. T. K
, Die Buchkultur
der Devotio moderna. Zob. też cenne studium Nikolausa Staubacha – N. S
, «Memores pristinae
perfectionis». The Importance of the Church Fathers for «devotio moderna», [w:] I. D. B
(red.), The
Reception of the Church Fathers in the West. From the Carolingians to the Maurists, vol. 1, Leiden i in. 1997,
s. 405–469.
861 Zob. P. D
, Jean Mombaer de Bruxelles, abbé de Livry. Ses écrits et ses réformes (Université
de Louvain, Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d’histoire et de philologie, 2me
série, 11me fasc.), Louvain-Toulouse 1927, wydanie tekstu na s. 319–336. Tekst Tabula Librorum praecipue
legendorum został zamieszczony również jako część Rosetum Exercitiorum spiritualium – korzystałem także
z wydania J
M
B
, Rosetum exercitiorum spiritualium et sacrarum meditationum materia praedicabili admixtum, Mediolani 1603, s. 109. Analizę tekstu przeprowadził Thomas Kock –
zob. T. K
, Die Buchkultur der Devotio moderna, s. 124–126; tamże szczegółowa analiza interesującego
analogicznego tekstu, wraz z identyfikacją zachowanych książek, pochodzącego z klasztoru w Martinstal
z 1526 r. – s. 127–142.
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Wymienione przez siebie dzieła autor podzielił na trzy kategorie – książki służące
studium morale, studium devotionale oraz studium intellectuale. Jak wskazał Nikolaus Staubach, podział ten uwzględniał stopnie edukacji zakonnej, przy czym
ostatnie studium związane było raczej z niebezpieczeństwami i zagrożeniami wynikającymi z lektury określonych tekstów, zatem zawierało dzieła, które mogły być
czytane tylko przez doświadczonych zakonników. Staubach podkreślił również, że
wybór tekstów potraktowany został przez Mombaera dość arbitralnie862. W grupie
pierwszej, która służyć miała wprowadzeniu nowicjuszy (Morale studium quasi ianua domus perfectivum sensualitatis), znalazły się m.in. reguła zakonna z komentarzami (Regula et statuta ordinis cum explanatoribus, z uzupełnieniem: Quattuor
autem vel quinque sunt famosissimi Regulae S. Augustini explanatores), jak też
inne teksty, które mogły być równie dobrze czytane przez starszych zakonników.
Wśród tych dzieł wymienić można m.in.: Speculum b. Bernardi i drobniejsze teksty
św. Bernarda z Clairvaux (lub mu przypisywane, jak np. Formula honestae vitae),
Speculum monachorum, Vitae, collationes et instituta patrum – czyli teksty Jana
Kasjana, Epistola ad Fratres de Monte Dei, Profectus religiosorum, Clymachus de
Scala profectus, Moralia i Dialogi św. Grzegorza Wielkiego oraz wszystkie mniejsze utwory Jakuba z Paradyża i Dionizego Kartuza (omnia opuscula Iacobi et Dionysii Carthusiens.). Znalazły się w tej grupie również teksty związane z kręgiem
devotio moderna, takie jak Epistola in Eynstein Jana van Schoonhoven, teksty Tomasza à Kempis oraz dwa traktaty Gerarda Zerbolta de Zutphania: De reformatione
virium animae i De spiritualibus ascensionibus.
Grupa druga – określona jako Devotionale studium conservativum Religionis
et incintantivum fervoris – obejmowała teksty „umacniające” i budujące. Wśród
nich znalazły się m.in.: De vita Domini Ludolfa z Saksonii, Stimulus Bonaventurae
maiori – czyli prawdopodobnie Stimulus maior (De triplici via) św. Bonawentury,
Horologium divinae sapientiae Henryka Suzo, niektóre teksty św. Augustyna (i Ps.-Augustyna): Soliloquia, Confessiones, Manuale, dzieła anonimowe przypisane
w średniowieczu Bernardowi: Meditationes, De conscientia, Meditationes Ps.-Anzelma, Stimulus – czyli zapewne Stimulus amoris Jakuba z Mediolanu. W grupie
tej znalazł się również tekst Quattuor huiusmodi novissima, czyli prawdopodobnie
traktat autorstwa Gerarda de Vliederhoven, jak też dzieła Alberta Wielkiego (De
vita contemplativa, De laudibus Beatae Mariae Virginis) oraz niektóre teksty mistyczne Jana Gersona.
W ostatniej grupie – intellectuale studium perfectivum rationalis – znalazło się
Pismo św., zwłaszcza Ewangelie, Psałterz z komentarzami Ojców Kościoła: Augustyna, Kasjodora i Hieronima, a także Ludolfa z Saksonii i Wilhelma Peraldi. Wymienione zostały również takie teksty, jak komentarze Ojców Kościoła do Księgi
Mądrości i innych ksiąg biblijnych; teksty Augustyna ante omnia pro scripturarum
862

Zob. N. S

, «Memores pristinae perfectionis», s. 426–431.
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introductione: na pierwszym miejscu De doctrina christiana – określone jako źródło, z którego czerpali pozostali. Ponadto polecane były teksty historiograficzne,
jak Historia ecclesiastica Euzebiusza z Cezarei oraz Historia scholastica Piotra
Komestora, dzieła Bonawentury (Breviloquium, Centiloquium), Liber sententiarum
Piotra Lombarda i wykłady do tego dzieła (zwłaszcza Bonawentury), dzieła Ojców
Kościoła: Dionizego Areopagity, Orygenesa (homilie), Jana Chryzostoma, Laktancjusza, Ambrożego, a także De sacramentis i De tribus dietis oraz inne dzieła Hugona ze Św. Wiktora. W razie konieczności autor zalecał również (ne ignorentur in
casibus necessariis) wykorzystanie tekstów z zakresu prawa kanonicznego: Dekretu Gracjana i ksiąg Dekretałów. Na końcu Mombaer radził także ostrożność (non
tam legendi quam percurrendi) wobec dzieł autorów współczesnych, jak Petrarka,
Giovanni Pico della Mirandola oraz Johann Reuchlin.
Tenże autor zalecał posiadanie niewielkiego, ale za to celowo dobranego księgozbioru, gdyż zbyt duża liczba książek stanowi tylko obciążenie (multitudo librorum
onerat non instruit) i nie przynosi korzyści (Lectio certa prodest varia delectat)
(odwołał się przy tym do Seneki).
Niemal wszystkie wymienione wyżej teksty z listy Jana Mombaera znajdowały się również w późnośredniowiecznych księgozbiorach klasztorów polskich.
Niektóre rękopisy zawierały wręcz kolekcje tekstów należących do wyszczególnionej przez niego grupy. Przykładem może być gruby, liczący 641 kart,
kodeks świętokrzyski, powstały w latach 1467–1478 (Lat.Q.ch.I.123). Znalazło
się tam ponad 50 tekstów i wypisów, wśród których dominowały traktaty Bonawentury, Bernarda z Clairvaux, św. Augustyna, Izydora lub przypisywane tym
autorom. Co więcej, w kodeksach klasztornych obecne były teksty, w których
znajdowały się zalecenia dotyczące lektury, jak też pochwały pisania zakonnego
– Jana Gersona i Jana Trithemiusa863. Równie interesująca jest obecność w polskich księgozbiorach klasztornych tekstów ascetycznych autorów niderlandzkiego kręgu „nowej pobożności” – Tomasza à Kempis864, Gerarda Zerbolta de
Zutphania865, Gerarda de Vliederhoven866 czy Jana Dirksa van Schoonhoven867.
863 Np. w rękopisie koprzywnickim z 1462 r. znajdował się tekst Jana Gersona, De examinatione doctrinarum (Lat.Q.ch.I.98); w innym kodeksie należącym do klasztoru mogilskiego lub koprzywnickiego – De laude
scriptorum Jana Gersona oraz inne jego teksty teologiczne (Lat.Q.ch.I.103).
864 Np. Lat.O.ch.I.85 z początku XVI w. z Sieciechowa, Lat.F.ch.I.281 z 1463 r. z klasztoru świętokrzyskiego. O transmisji tekstu De imitatione Christi w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, z podkreśleniem roli klasztorów – zob. M.
H
, Catholic and Protestant Translations of the «Imitatio
Christi», 1425–1650. From Late Medieval Classic to Early Modern Bestseller, Farnham-Buerlington 2011,
zwłaszcza s. 55–62, oraz U. N
, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, Bd. 1, s. 103–104.
865 Np. Lat.F.ch.I.256 (ok. 1456 r.), Lat.Q.ch.I.129 (ok. 1489 r.), Lat.Q.ch.I.201 (XV w.) z Sieciechowa;
Lat.F.ch.I.330 (1472 r.) oraz Lat.Q.ch.I.123 (1467–1478) ze Świętego Krzyża; Lat.F.ch.I.232 (1414–1462)
z klasztoru benedyktynów (Sieciechów lub Święty Krzyż).
866

Np. BN 3317 III z klasztoru cystersów w Lądzie (1435–1438 i druga połowa XV w.).

867

Zob. ibidem.
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Interesujący jest zwłaszcza kodeks z klasztoru cystersów w Lądzie, przepisany
w latach 1435–1438, w którym znalazła się kolekcja tekstów formacyjnych, jak
Horologium divinae sapientiae Henryka Suzo, De statu religiosorum i De proprietate religiosorum – dwa teksty, których autorstwo przypisywane jest profesorowi uniwersytetów w Paryżu i Wiedniu Henrykowi de Hassia (1325–1397),
który nota bene spędził czas pewien w cysterskim Eberbach, ponadto Formula
novitiorum franciszkanina Dawida z Augsburga (de Augusta), pierwsza księga
Malogranatum Galla de Aula Regia i De professione monachorum przypisywane dominikaninowi Wilhelmowi Peraldi. W kodeksie tym znalazły się również
teksty „niderlandzkie”: Cordiale sive de quattuor novissimis Gerarda de Vliederhoven, Epistola prima ad Simonem canonicum in Eynsteyn (exhortatorium
spirituale) autorstwa ucznia Ruysbroeka – Jana Dirksa van Schoonhoven (ok.
1356–1432), De spiritualibus ascensionibus pióra Gerarda Zerbolta de Zutphania oraz fragment listu 45. Gerarda Grootego (de proprietate monachorum ac
monialium).
Warto w tym miejscu się zastanowić, z czego wynikał taki właśnie kształt księgozbiorów klasztorów polskich, w których znaczącą część stanowiły teksty związane
z formacją zakonną. Innymi słowami, jakie były kierunki przenikania idei i tekstów
pochodzących z kręgów reprezentujących „nową pobożność”. Oczywiście trzeba ponownie uwzględnić fakt, że nasz pogląd kształtowany jest przez informacje
o tych rękopisach, które dotrwały do czasów nowożytnych.
Poza nielicznymi dowodami na kontakty „książkowe” polskich klasztorów
z klasztorami reformowanymi z Czech, Austrii i Włoch wskazać można ogólnie na możliwości przenikania idei i tekstów z tych kręgów. Sama kongregacja
windesheimska nie miała bezpośrednich kontaktów z klasztorami polskimi. Jak
się wydaje, przenikanie idei „nowej pobożności” – w konsekwencji także tekstów i zaleceń dotyczących ich lektury – następowało innymi drogami. Przede
wszystkim należy podkreślić wpływ klasztorów czeskich, w których w drugiej
połowie XIV w. realizowano postulaty „nowej pobożności”, jak np. kanoników regularnych w Roudnicach czy cystersów w Zbraslaviu (Königsaal, Aula
Regia)868. Śladem tych kontaktów jest np. napływ czeskich tekstów, jak Malogranatum Galla de Aula Regia, reprezentowane w księgozbiorach klasztornych nawet w kilku egzemplarzach: bożogrobców miechowskich (3 egz.869),

868

Na ten aspekt zwrócili uwagę Stanisław Bylina, Marek Derwich oraz Krzysztof Ożóg – zob. S. B , «Devotio moderna» et dévotion des masses chrétiennes en Europe centrale aux XIVe–XVe siècle, [w:]
M. D
, M. S
(red.), Die «Neue Frömmigkeit» in Europa im Spätmittelalter (Veröffentlichungen
des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 205), Göttingen 2004, s. 211–224; M. D
, Les ordres religieux
et le développement de la «nouvelle piété» en Pologne, ibidem, s. 171–185; K. O
, La piété dans le milieu
cracovien à la fin du XIVe et au début du XVe siècles, ibidem, s. 187–209.
869

Lat.F.ch.I.113, Lat.F.ch.I.114, Lat.F.ch.I.117.
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benedyktynów świętokrzyskich (1 egz.870) i sieciechowskich (2 egz.871), cystersów lądzkich (1 egz.872) i paradyskich (1 egz.873). Sprowadzano również i/lub
przepisywano teksty normatywne związane z reformami Kościoła czeskiego,
jak np. statuty prowincjonalne z połowy XIV w. arcybiskupa praskiego Arnošta
z Pardubic (nota bene fundatora klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku),
także w opracowaniu Stefana z Roudnic, pod koniec życia kanonika w Roudnicach (tzw. Quaestiunculae)874. Silne związki z klasztorami reformatorskimi –
zarówno czeskimi, jak i należącymi do kongregacji windesheimskiej – łączyły
zwłaszcza śląskie klasztory kanoników regularnych, co miało również znaczenie w wypadku klasztorów małopolskich (szczególnie Bożego Ciała w Krakowie – filii klasztoru kłodzkiego)875. Niewątpliwie przenikanie idei reformatorskich, do których należała szczególna troska o książki i teksty, następowało nie
tylko wewnątrz danego zakonu, ale idee te znalazły odzew również w innych
zakonach. Warto tylko przypomnieć, że inspiracje reformy benedyktyńskiego
klasztoru Kastl, podjętej w ostatniej ćwierci XIV w. przez opata Ottona II Nortweinera, płynęły z klasztorów czeskich: kanoników w Roudnicach oraz benedyktynów w Břevnovie i Kladrubach.
Ważną rolę w ukształtowaniu księgozbiorów odegrała zatem reforma klasztorów polskich, inicjowana i przeprowadzana przez poszczególnych opatów. W celu
wprowadzenia zmian zwierzchnicy ci nawiązywali kontakty z innymi klasztorami
danej gałęzi zakonnej – głównymi ośrodkami reformy, np. w wypadku benedyktynów dotyczyło to związków z klasztorami na Monte Cassino czy w Melku876. Niekiedy, jak w wypadku Mikołaja Czacheritza – prepozyta reformatora klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku – wpływ na podjęcie reform miały wykształcenie

870

Lat.F.ch.I.115.

871

Lat.F.ch.I.116, Lat.F.ch.I.193.

872

Lat.F.ch.I.301.

873 Lat.Q.ch.I.188, t. 1–2. Do tego zestawienia dodać można kodeks pochodzący z diecezji ołomunieckiej,
choć nieznane są jego późniejsze losy – Lat.Q.ch.I.189.
874 Zob. Lat.F.ch.I.44 z nieokreślonego klasztoru cysterskiego w Czechach i Lat.F.ch.I.7 z księgozbioru
bożogrobców miechowskich. Kopia tekstu statutów, sporządzona w końcu XIV w., znajdowała się również
w księgozbiorze cystersów w Pelplinie, sygn. 178 (221) – zob. W. S
, Rękopisy biblioteki seminarium
duchownego w Pelplinie (BN Katalog Mikrofilmów, 14), Warszawa 1969, s. 45–47. O statutach Arnošta zob.
ostatnio P. K
, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku, Praha 2014, zwłaszcza s. 101–104
(tamże literatura).
875 Zob. W. M
, Schlesien und die «devotio moderna». Die Wege der Durchdringung und Verbreitung der «neuen Frömmigkeit», [w:] M. D
, M. S
(red.), Die «Neue Frömmigkeit» in Europa im
Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 205), Göttingen 2004, s. 133–
150 (tamże literatura).
876 Zob. M. D
, Réforme et la vie quotidienne dans les abbayes bénédictines en Pologne au XVe
siècle, [w:] M. D
(red.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps
modernes. Actes du Premier Colloque International du LARHCOR. Wrocław – Książ, 30 novembre – 4 décembre
1994, t. 1–2, Wrocław 1995, s. 275–286.
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opata (Czacheritz był profesorem wiedeńskim) oraz jego doświadczenia z klasztoru
wiedeńskiego877.
Przykładem kodeksu, który świadczył o rozpowszechnianiu tekstów z klasztoru zreformowanego, może być rękopis świętokrzyski z 1477 r., zawierający
m.in. De institutionibus Patrum Jana Kasjana oraz Scala spiritualis Jana Klimaka
(Lat.F.ch.I.519). Wiadomo, że inną kopię tego drugiego tekstu sporządził w 1455 r.
w klasztorze benedyktyńskim św. Cypriana w Wenecji zakonnik Jakub z Polski.
Kopia ta trafiła następnie do klasztoru w Melku. Możliwa jest zatem hipoteza, że
rzadko występujący w księgozbiorach klasztorów polskich tekst Scala spiritualis
był świadectwem jego aktywnej recepcji wśród benedyktynów polskich, w tym
konkretnym wypadku również pełniących funkcję pośredników między klasztorami reformowanymi. Co ciekawe, u podstaw reformy klasztoru benedyktynów
w Melku legły – jak zauważyła Christine Glaßner – teksty sprowadzone w drugiej
połowie XIV w. właśnie z obszaru Włoch878.
W odniesieniu do francuskich księgozbiorów cysterskich z okresu późnego średniowiecza stwierdzono, że w procesie transmisji tekstów główną rolę odgrywała
nie bliskość geograficzna, ale filiacja duchowa (filiation spirituelle)879. W wypadku
zbiorów polskich można zauważyć praktykę kopiowania tekstów w księgozbiorach
klasztorów tego samego zakonu, np. opat świętokrzyski Michał z Kleparza wysyłał
kopistów do Płocka i Monte Cassino, zaś cystersi koprzywniccy przepisywali teksty
w klasztorze mogilskim. Z drugiej strony wydaje się jednak, że był to jeden z aspektów wymiany intelektualnej między klasztorami późnośredniowiecznej Polski. Nie
dysponujemy co prawda świadectwami podróży zakonników do bibliotek klasztorów innych zakonów, ale nie można wykluczyć takiej możliwości. Wiadomo, że
cysters koprzywnicki Matern podróżował do Italii, gdzie oglądał kodeksy w klasztorach benedyktyńskich i cysterskich, ale także korzystał z rękopisów w bibliotece
kolegiackiej w Sandomierzu. Problem ten zasługuje na dalsze badania, niezbędne
wydaje się też uwzględnienie innych czynników, jak np. związki klasztorów różnych zakonów, choćby więzy w ramach wspólnot brackich.
Szczególna rola opatów i prepozytów klasztorów znajduje potwierdzenie w kolofonach, w których zakonnicy wskazywali na przyczyny podjęcia pracy pisarskiej.
W kilku wypadkach kopiści klasztorni stwierdzali, że nastąpiło to wskutek pole-

877 Zob. W. M
, «Difficilis restitutio disciplinae». Die Reform des inneren Lebens im Kloster der
Regulierten Chorherren (Augustiner) in Glatz im 15. Jahrhundert, [w:] M. D
(red.), La vie quotidienne
des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps modernes. Actes du Premier Colloque International
du LARHCOR. Wrocław – Książ, 30 novembre – 4 décembre 1994, t. 1–2, Wrocław 1995, s. 287–298.
878

Zob. C. G
, Stift Melk und die Melker Reform im 15. Jahrhundert, [w:] F. X. B
(red.), Die benediktinische Klosterreform im 15. Jahrhundert, Berlin 2013, s. 75–91.

, M. T

-

879 Zob. A. B
, Trésor des moines. Les Chartreux, les Cisterciens et leurs livres, [w:] A. V
(red.), Histoire des bibliothèques françaises, 1: Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, Paris 2008,
s. 99.
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cenia opata (ad mandatum, ad iussum)880 czy próśb braci (ad postulacionem), na
potrzeby klasztoru (pro monasterio), a w jednym wypadku wręcz – dla zbudowania
braci (ad edificationem fratrum)881. W podobnym tonie zresztą określano motywy powstania niektórych tekstów reformatorskich Jakuba z Paradyża, np. kwestii
teologicznych, na końcu których zapisano: Expliciunt dicta magistri Jacobi de Paradiso [...] ad mandatum et beneplacitum venerabilis patris N. domini abbatis et
ad instantiam postulationem quorundam de Claratumba fratrum et ad salutatem
morum edificatione quorumvis religiosorum compilata (Lat.F.ch.I.281, k. 273v –
z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu).
Dogodną możliwość pozyskania potrzebnych wspólnocie klasztornej tekstów,
w tym także napisanych przez autorów z kręgu niderlandzkiego devotio moderna,
stanowiły różnego typu zebrania zakonników (kapituły) oraz podróże zwierzchników klasztorów na sobory. Zwłaszcza sobory w Konstancji (1414–1418) i Bazylei (1431–1449) były okazją nie tylko do zapoznania zwierzchników klasztorów
z samym kręgiem osób związanych z devotio moderna czy reformami podjętymi
zarówno w klasztorach Rzeszy (Kastl, Melk, Bursfelde), jak i w czasie trwania soboru (zwłaszcza bazylejskiego), ale także do zakupu lub otrzymania książek z tekstami reformatorskimi882. Na przykład w czasie soboru w Konstancji wysłannicy
kongregacji windesheimskiej mieli ofiarować benedyktynom z klasztoru w Melku
kopię De imitatione Christi Tomasza à Kempis883. Nota bene w księgozbiorze tego
klasztoru znajdowało się w sumie 13 egzemplarzy tego dzieła884. Początkowy okres
soboru bazylejskiego (lata 1431–1432) to czas wzrostu produkcji książkowej w Bazylei o blisko 400% w porównaniu z latami poprzednimi885. Być może jakiś wpływ
na pozyskiwanie książek przez zakonników polskich w Bazylei miała także twórczość pisarska i sam księgozbiór tamtejszej kartuzji886.
880

Np. Lat.F.ch.I.318, k. 256 (benedyktyni świętokrzyscy), Lat.Q.v.II.19 (z kręgu cysterskiego).

881 Zob. Lat.F.ch.I.224 z klasztoru koprzywnickiego cystersów. Zob. też interesujące kolofony benedyktyna świętokrzyskiego Macieja z Pełczyna w rękopisie Lat.F.ch.I.264, k. 190v, przepisanym w prepozyturze
w Mniszku.
882 O podróżach Polaków na sobór bazylejski i problemach związanych z kwestią obediencji zob. m.in.
T. G
, Wpływ kryzysu Kościoła powszechnego na społeczeństwo polskie w pierwszej połowie XV wieku.
Wybrane zagadnienia, „Analecta Cracoviensia”, 44, 2012, s. 217–240 (tamże literatura); T. W
, Konziliarismus und Polen. Personen, Politik und Programme aus Polen zur Verfassungsfrage der Kirche in der Zeit
der mittelalterlichen Reformkonzilien, Paderborn i in. 1998.
883

Zob. M.

884

Zob. U. N

H

, Catholic and Protestant Translations, s. 57.

885

Zob. ibidem, t. 1, s. 280–288.

, Von der Handschrift zum gedruckten Buch, t. 1, s. 103–104.

886 Zob. np. T. W
, Die Kartäuser und das Basler Konzil, „Zeitschrift für Kirchengeschichte”, 121,
2010, s. 305–322; B. H
, The Carthusian Library at Basel, „The Library Quarterly”, 54, 1984, s. 229–
237. Brak poświadczenia źródłowego związków Jakuba z Paradyża z kartuzami w Bazylei, jakkolwiek Jakub
utrzymywał prawdopodobnie kontakty z kartuzami z klasztoru Lapis Refugii na Spiszu, zaś w 1442 r. przebywał w Bazylei, gdzie wygłosił mowę; rok później został kartuzem w Erfurcie – zob. J. N. F
, Mistrz
Jakób z Paradyża, t. 2, s. 87–89; D. M
, Iacobus Carthusiensis. Untersuchungen zur Rezeption der
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Teksty przepisywane w czasie trwania soboru bazylejskiego, zarówno mowy soborowe, jak i inne utwory, bardzo szybko docierały do zbiorów polskich887. Były
one kopiowane, także w skryptoriach klasztornych, np. dokumenty, mowy i uchwały soboru w Konstancji znalazły się w zbiorze należącym do benedyktynów świętokrzyskich (Lat.F.ch.I.321). Kodeks ten, datowany na połowę XV w., oprócz tekstów
z zakresu prawa kanonicznego zawierał zbiór dokumentów soborowych – prawdopodobnie kopię kolekcji Piotra Wolframa888. Z kolei w klasztorze koprzywnickim znajdowała się kolekcja tekstów z soboru bazylejskiego (Lat.F.ch.XVII.49)889.
W kodeksach klasztornych spotyka się również pojedyncze mowy, kazania, a także
traktaty polityczne (m.in. Determinatio Basiliensis)890.
Pewien wpływ na kształtowanie księgozbiorów klasztornych wywarł model pobożności zaproponowany przez zakon paulinów, choć trudno ocenić, w jakim stopniu oddziaływał na inne zakony891. Paulini początkowo odnosili się z rezerwą do
kwestii kształcenia – podjęta w połowie XV w. próba przejęcia władzy przez zakonników, którzy odbyli studia, zakończyła się fiaskiem i ogólnym zakazem edukacji na
wyższym poziomie. Zmiana nastąpiła w początkach XVI w., kiedy paulin węgierski
Gregorius Gyöngyösi, mistrz nowicjatu oraz historiograf zakonny, podjął starania
o przekształcenie zakonu w duchu devotio moderna. Jednym z aspektów tej działalności były zalecenia dla nowicjuszy dotyczące lektur, zawarte w Directorium. Gyöngyösi polecał teksty z kręgu devotio moderna oraz dominikańskiego, czyli m.in.
Pismo św., Vitae et collationes patrum oraz, idąc za wskazówkami Humberta de
Romanis: Liber de claustro animae, meditationes beati Bernardi, orationes Anselmi,
liber confessionum Augustini, collationes patrum, passiones et legenda sanctorum,
vitae patrum, Bernhardus de gradibus superbiae et de diligendo Deum, tractatus de
viciis et virtutibus, Prosper de vita contemplativa, Thomas Kempis, antidotarius892.
Wreszcie jednym z ważniejszych kierunków przenikania idei nowej pobożności
i, w konsekwencji, związanych z nią tekstów było środowisko teologów krakow-

Werke des Kartäusers Jakob von Paradies (1381–1465) (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für
Geschichte 50, Studien zur Germania Sacra, 13), Göttingen 1976, s. 32–36.
887 Niestety nie dysponujemy przykładami z księgozbiorów klasztornych. Jeden kodeks – z mowami soborowymi – został przepisany dla Jakuba kustosza płockiego (Lat.F.ch.II.219), drugi – m.in. z dziełami opata
Admont Engelberta – przepisał w 1433 r. Jan Sokenorde w Bazylei. Oba kodeksy znalazły się w czasach
nowożytnych w zbiorach biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego.
888

Zob. J. W

, Kolekcje historyczne, s. 49.

889 Innym przykładem może być zachowany kodeks z biblioteki klasztoru augustianów w Krakowie, datowany na drugą połowę XV w. – Kraków, BJ, Przyb. 160/54.
890

Prawdopodobnie tekst ten znajdował się w kodeksie Lat.Q.ch.I.184 z klasztoru świętokrzyskiego.

891

Na ten aspekt zwrócił uwagę Marek Derwich – zob. M. D

, Les ordres religieux, s. 176–177.

892 Cyt. za G. S
, Die «Devotio moderna» in Ungarn, [w:] M. D
, M. S
(red.), Die «Neue
Frömmigkeit» in Europa im Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte,
205), Göttingen 2004, s. 257–258; zob. też E. M
, Zakon paulinów i devotio moderna, [w:] Mediaevalia. W 50. rocznicę pracy naukowej Jana Dąbrowskiego, Warszawa 1960, s. 263–283.
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skich893. Pomijając już kwestię kontaktów osobistych profesorów Uniwersytetu
Krakowskiego z poszczególnymi klasztorami, znajdujących wyraz np. w darach
książkowych, należy podkreślić, że w zbiorach klasztornych dbano o posiadanie
tekstów autorów z kręgu krakowskiego, przede wszystkim Stanisława ze Skarbimierza, Jakuba z Paradyża i Mateusza z Krakowa.
W większości księgozbiorów klasztorów polskich znajdowały się kazania i traktaty Jakuba z Paradyża. Były to dzieła powstałe zarówno w okresie „cysterskim”,
jak i późniejszym, „kartuskim”, działalności tego teologa. Niektóre teksty funkcjonowały także w formie kolekcji – kilka tekstów Jakuba z Paradyża zamieszczano w jednym kodeksie894. Dwa kodeksy – jeden, przepisany m.in. przez cystersa koprzywnickiego Grzegorza Czepsera (Lat.Q.ch.I.172), oraz drugi, przepisany
na początku lat siedemdziesiątych XV w. w skryptorium płockiego klasztoru benedyktynów przez wysłannika ze Świętego Krzyża (Lat.F.ch.I.322) – zawierały kilka
tekstów następujących po sobie, w tym przede wszystkim: Oculus considerationis
religiosorum, De causis deviationis religiosorum, De causis multarum passionum.
Między dwoma ostatnimi utworami w kodeksie koprzywnickim znajdowały się dwa
inne krótkie utwory Jakuba: De veritate dicenda aut tacenda oraz De contractibus
reemptionis seu ad vitam. Co interesujące, trzy teksty występujące w obu kodeksach zawierały podobnie brzmiące kolofony, choć po pierwszym utworze (Oculus
considerationis religiosorum) kopista cysterski Grzegorz dodał określenie zakonne
autora: Magistri Jacobi de Paradiso in ordine Carthusiensi... editus, rozróżniając
w ten sposób cysterski i kartuski okres twórczości Jakuba (Lat.Q.ch.I.172, k. 82v).
Kazania Jakuba były niekiedy łączone z tekstami innych autorów, tworząc w ten
sposób kolekcję kazań. Interesujący zbiór znajdował się w kodeksie przepisanym
w 1459 r. przez Stanisława, organistę koprzywnickiego (Lat.Q.ch.I.92). Zbiór ten
obejmował 10 tekstów. Jak można sądzić, były to przede wszystkim kazania maryjne autorstwa Jakuba z Paradyża, Stanisława ze Skarbimierza i Marka Bonifilii,
niektóre wygłoszone w czasie trwania soborów, np. bazylejskiego.
W bibliotekach klasztornych licznie reprezentowane były również kazania Stanisława ze Skarbimierza – zarówno w postaci zbiorów, jak i przekazów pojedynczych kazań. W kilku wypadkach znane są okoliczności pozyskania takich tekstów
do księgozbioru klasztornego. Interesujący rękopis pergaminowy z kazaniami Stanisława ze Skarbimierza, prawdopodobnie powstały na przełomie XIV i XV w.,
(Lat.F.v.I.77), został kupiony przez Stanisława określonego jako brat (frater) od
duchownego sandomierskiego ze stopniem doktora, którego w literaturze określano

893 Na pierwszy okres przenikania idei nowej pobożności, przede wszystkim z Czech, wskazał Krzysztof
Ożóg, zob. K. O
, La piété dans le milieu cracovien, s. 187–209.
894 Innym przykładem mógł być przepisany w 1462 r. kodeks z klasztoru cystersów koprzywnickich, gdzie
znajdowało się łącznie sześć tekstów Jakuba z Paradyża – Lat.Q.ch.I.97 – lub kodeks z 1463 r. z księgozbioru
benedyktynów świętokrzyskich, gdzie znajdowały się cztery utwory – Lat.F.ch.I.281.
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imieniem Klemens, a następnie ofiarowany klasztorowi świętokrzyskiemu895. Inny
kodeks, z tekstami Stanisława ze Skarbimierza oraz kazaniem Pawła z Pyskowic
wygłoszonym w 1434 r., darował temu klasztorowi profesor krakowski Stanisław
z Brzezin (Lat.F.ch.I.205). Niektóre z tekstów Stanisława ze Skarbimierza przepisano w skryptorium klasztornym, np. Sermones super Gloria in excelsis przepisał
brat Łukasz in Calvomonte896. Możliwe zatem, że w księgozbiorze klasztornym
znajdował się również wzorzec tego tekstu. Nie wiadomo natomiast, w jaki sposób dostały się do klasztoru świętokrzyskiego kazania De sapientia Dei, przepisane
w Krakowie w 1416 r. (Lat.F.ch.I.142), czy te same kazania w kodeksie przepisanym w części, w 1466 r., przez Mikołaja, rektora szkoły w Starym Radomiu na
zlecenie plebana błotnickiego Piotra z Dobrej (Lat.F.ch.I.298). Wiadomo natomiast,
że rękopis z kazaniami De sapientia Dei Stanisława znalazł się w księgozbiorze
cystersów koprzywnickich jako dar kustosza opatowskiego Wojciecha Górnego
z Tarnowa (Lat.F.ch.I.326).
Mniej liczne były w zbiorach klasztornych przekazy dzieł Mateusza z Krakowa,
przede wszystkim De modo confitendi et puritate conscientiae897 oraz Dialogus rationis et conscientiae de crebra communione898.
Wśród innych autorów kręgu Uniwersytetu Krakowskiego odnotować można
pojedyncze kazania, np. wygłoszone w Krakowie kazania Jana Elgota znalazły się
szybko w klasztorze świętokrzyskim, gdzie przepisał je (in cenobio Sancte Crucis)
brat Mikołaj Włoski. W tym samym rękopisie znalazły się inne kazania krakowskie,
m.in. Sermo ad clerum Andrzeja z Kokorzyna (Lat.Q.ch.I.51).
Często teksty autorów polskich łączono z tekstami „formacyjnymi”, np. w rękopisie świętokrzyskim powstałym w latach 1467–1478 zamieszczono Collationes
autorstwa Stanisława ze Skarbimierza i Jakuba z Paradyża, Ars moriendi być może
autorstwa Mateusza z Krakowa oraz kilkadziesiąt innych utworów przypisywanych m.in. Augustynowi, Bernardowi z Clairvaux i Bonawenturze (Lat.Q.ch.I.123).
W innym kodeksie utwory Stanisława ze Skarbimierza zostały połączone z Dictio895 Nota w rękopisie jest niezbyt jasna: Pro isto libro et alio dedit frater Stanislaus domino doctori ex parte
fratris Nycolai Clementis Domino Sandomyriensi quinque marcis. Ergo memoria sit pro ipsis propter Deum
in orationibus vestris. Z kolei na początku kodeksu znajdowała się nota Clementis Doctoris Sandomiriensis
Sermones de incarnatione, co wskazywałoby na doktora Klemensa; jednak Clemens mogło zostać użyte nie
jako imię, lecz przymiotnik. Kazania de incarnatione w tym kodeksie były prawdopodobnie autorstwa Stanisława ze Skarbimierza. W każdym razie, w sporządzonym przez Leszka Poniewozika wykazie kanoników
i prałatów kolegiaty sandomierskiej brak doktora Klemensa.
896 Zob. Lat.F.ch.I.137 – z kolekcją tekstów Stanisława ze Skarbimierza, m.in. przypisanym temu autorowi
kazaniem in electione abbatis (Sermo de eligendo abbate vel priore in Calvo Monte), z klasztoru świętokrzyskiego.
897 W rękopisach: cystersów koprzywnickich (Lat.F.ch.I.164 z 1422 r., Lat.F.ch.I.169 z 1423 r., Lat.Q.ch.I.97
z 1462 r.), bożogrobców miechowskich (Lat.F.ch.I.165 z 1422–1440, Lat.Q.ch.I.19 z 1405 r.), benedyktynów
świętokrzyskich (być może Lat.Q.ch.I.200 z XV w.).
898 Np. w kodeksie bożogrobców miechowskich (Lat.Q.ch.I.19 z 1405 r.), prawdopodobnie w kodeksie
benedyktynów świętokrzyskich (Lat.F.ch.I.281 z 1463 r.).
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narius pauperum franciszkanina Mikołaja de Byard i wykładem Dekalogu Henryka
de Frimaria (Lat.F.ch.I.137).
Oczywiście wskazane powyżej kierunki przenikania tekstów nie wyczerpują
całości zagadnienia. Trudno w tym miejscu wskazać, z powodu braku samych
rękopisów, na dominację określonego elementu. Nawet w wypadku kodeksu
zachowanego możliwe są różne interpretacje dotyczące miejsca przepisania
i w konsekwencji wzorca konkretnych tekstów. Przykładem może być rękopis
z klasztoru cystersów w Lądzie zawierający teksty z niderlandzkiego kręgu devotio moderna, m.in. autorstwa Gerarda de Vliederhoven, Jana Dirksa z Schoonhoven, Gerta Groote i Gerarda Zerbolta z Zutphania, do których dołączono
traktat Henryka Bitterfelda De horis canonicis oraz kazanie o duchowieństwie
przypisane Janowi Kapistranowi, z interesującym skądinąd tytułem: Hec est
raptura viri sancti fratris Johannis de Capistrano ordinis minorum nuper Cracovie predicantis (BN 3317 III). Sam rękopis jest niewątpliwie świadectwem
przenikania prądów reformatorskich z dwóch kierunków. Teksty mistyczne
i ascetyczne zostały przepisane albo w Lądzie, albo w północnych Niemczech
(być może w Kolonii) – pod względem treści kodeks lądzki wykazuje podobieństwo z innym rękopisem, przechowywanym w archiwum kolońskim899. Świadczyć to może o stosunkowo bliskim pokrewieństwie tych rękopisów, być może
wspólnym pochodzeniu od innego egzemplarza. Druga część kodeksu – z tekstami „krakowskimi” – została dołączona prawdopodobnie w klasztorze lądzkim. Ciekawy jest zwłaszcza ostatni z tekstów – zapis kazania Jana Kapistrana
(k. 394r–395r). Być może teksty te zostały przywiezione przez któregoś z 10
mnichów lądzkich studiujących w Krakowie.
Ostatecznie zatem należy przyjąć – oczywiście wnioskując na podstawie częściowo poznanych księgozbiorów klasztornych – że teksty służące formacji duchowej
zakonników, zalecane przez reformatorów kościelnych przenikały poprzez różne
kontakty międzyzakonne, międzyklasztorne oraz kontakty zakonników z klerem
diecezjalnym (w tym także kręgiem uniwersyteckim). W wielu wypadkach nie
wiadomo, czy dany kodeks znalazł się w księgozbiorze jako dar, czy też został
stworzony (oprawiony) ze składek przepisanych nie tylko w klasztornym skryptorium. Przykładem może być rękopis z klasztoru benedyktynów sieciechowskich,
w którym jeden z tekstów przepisał w 1456 r. wikariusz kolegiaty sandomierskiej
Jan Skotnicki. W rękopisie tym znajdowały się m.in. teksty Ps.-Bernarda z Clairvaux i Scala s. Bernardi – czyli prawdopodobnie Scala claustralium kartuza Guigona, a także De spiritualibus ascensionibus – tekst Gerarda Zerbolta de Zutphania

899 Jest to rękopis z drugiej ćwierci XV w., powstały w środowisku krzyżackim – Köln, Historisches Archiv, sygn. GB oct. 152. Szczegółowy opis rękopisu zob. J. V
, Die theologischen Handschriften
des Stadtarchivs Köln, t. 3: Die Oktav-Handschriften der Gymnasialbibliothek, Köln-Wien 1983, s. 143–148.
Nota proweniencyjna: Liber fratrum sancte Crucis in Colonia Agrippina.
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(Lat.F.ch.I.256)900. Niemniej ta „formacyjna” część księgozbioru świadczy niewątpliwie o poszukiwaniach duchowych zakonników z klasztorów polskich, nasilonych zwłaszcza w drugiej połowie XV w.
Księgozbiory klasztorne zawierały także teksty pełniące inne funkcje, np. edukacyjne czy duszpasterskie. Biblioteki były również, a może przede wszystkim
miejscami pamięci, wokół których konstruowana była nie tylko tożsamość samej
wspólnoty, ale także wiedza o przeszłości kraju. Książki zgromadzone w bibliotece
stanowiły wreszcie źródło wiedzy o świecie zewnętrznym.
Podstawowym problemem związanym z badaniami nad edukacją zakonną jest
nikła podstawa źródłowa. W konsekwencji na wiele pytań dotyczących funkcjonowania szkoły zakonnej, poziomu edukacji i zakresu nauczania nie jesteśmy w stanie
odpowiedzieć901. Co więcej, trudno w wielu wypadkach rozstrzygnąć, czy nauczanie w klasztorze dotyczyło tylko nowicjuszy (szkoła wewnętrzna), czy też obejmowało także środowisko świeckie (szkoła zewnętrzna)902. Zauważono jednak, że
na początku XVI w. w znakomitej większości parafii funkcjonowały szkoły elementarne, zatem można założyć, że w wypadku zakonów, zwłaszcza działających w środowisku miejskich, istniały szkoły, w których uczono także osoby z zewnątrz903.
W późnym średniowieczu prawdopodobnie w każdym klasztorze kształcono nowi-

900 Scala claustralium znajdowała się ponadto w siedmiu innych rękopisach „warszawskich”; była również
w kodeksie z klasztoru cystersów w Paradyżu, który trafił do zbiorów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu –
zob. A. L
, Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu, 8, 1905, s. 52–53.
901 Problemy związane ze szkolnictwem zakonnym w średniowiecznej Polsce przedstawił Krzysztof
Stopka – zob. K. S
, Szkoła zakonna w Polsce średniowiecznej jako problem badawczy, [w:] A. P -L
, M. D
(red.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993 przez
Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Opole 1995, s. 49–61.
Zestawienie szkół klasztornych sporządził już Antoni Karbowiak, jednak wymaga ono zasadniczej rewizji – zob. A. K
, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 3: Okres przejściowy od 1433 do
1510 roku, Lwów i in. 1923, s. 124–134. Najlepszym opracowaniem dotyczącym szkolnictwa zakonnego
– niestety ograniczonym do dominikanów – jest gruntowne studium autorstwa Krzysztofa Kaczmarka
– K. K
, Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza (Publikacje Instytutu
Historii UAM, 67), Poznań 2005.
902 Przykład szkoły klasztornej kanoników regularnych w Kłodzku, w której uczono także mieszczan kłodzkich, przeanalizował W. M
, Szkoła klasztoru kanoników regularnych-augustianów w Kłodzku w średniowieczu, [w:] A. P
-L
, M. D
(red.), Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4–6 XI 1993
przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Opole 1995, s. 63–81.
Konstanty K. Jażdżewski stwierdził, że w klasztorze cystersów w Henrykowie istniało wyłącznie podstawowe
kształcenie nowicjuszy (szkoła wewnętrzna) i to dopiero od XIV w. – zob. K. K. J
, Problem średniowiecznej szkoły w klasztorze cystersów w Henrykowie, [w:] J. S
(red.), Historia i kultura cystersów
w dawnej Polsce i ich europejskie związki (UAM. Seria Historia, 135), Poznań 1987.
903 W odniesieniu do dominikanów taką hipotezę postawił Krzysztof Kaczmarek – zob. K. K
,
Szkoły i studia polskich dominikanów, s. 109. Zauważono, że przy każdym klasztorze i prepozyturze kanoników regularnych istniały szkoły parafialne, prowadzone przez osoby z wykształceniem uniwersyteckim:
magistra w większych ośrodkach, jak klasztor Bożego Ciała w Krakowie, czy bakałarza w ośrodkach mniejszych – zob. K. Ł
, S. N
, Ze studiów nad kulturą umysłową, s. 159.
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cjuszy – zwykle osoby dorosłe, granica wieku kształtowała się od 16 do 25 lat904.
Dostrzegając istnienie szkół wyższego stopnia, np. studium generale dominikanów
w Krakowie905, zajmę się nauczaniem początkowym na dwóch obszarach – nowicjuszy oraz stosowanym w osobnych szkołach wewnętrznych przygotowaniem
do służby Bożej i działalności duszpasterskiej906. Pamiętać trzeba, że w wielu wypadkach – zwłaszcza w drugiej połowie XV w. – nowicjuszami byli ludzie z wykształceniem uniwersyteckim, z tego też względu edukacja klasztorna mogła być
zróżnicowana pod względem treści nauczania i ograniczona do właściwej formacji
zakonnej. W wypadku osób niewykształconych uczono niewątpliwie łaciny, śpiewu
oraz zasad służby Bożej. Dopiero po opanowaniu języka, liturgii i uzyskaniu niezbędnej formacji intelektualnej i duchowej możliwe było podjęcie dalszych studiów
filozoficznych i teologicznych.
Program nauczania w klasztorach późnego średniowiecza, zwłaszcza na poziomie elementarnym gramatyki, nie odbiegał znacząco od treści nauczanych w innych
szkołach, np. katedralnych907. Mamy informacje, że np. dominikanie wrocławscy
w XV w. korzystali z gramatyki Donata, Aequivoca Jana z Garlandii, Modus significandi Rugeriusa Capellana oraz Tractatus de arte grammatica i Quaestiones grammaticales, ponadto mieli do dyspozycji również Doctrinale puerorum Aleksandra
de Villa Dei i słowniki908.
W świetle informacji o kodeksach klasztornych należy stwierdzić, że nieliczne były przekazy gramatyki Donata – podstawowego podręcznika, stosowanego
w każdej szkole średniowiecznej909. Na ten stan rzeczy wpływ miało niewątpliwie bardzo częste używanie tego podręcznika, co powodowało zaczytanie takich
904 Anna Pobóg-Lenartowicz po przebadaniu kręgu nowicjuszy w klasztorze żagańskim stwierdziła, że dominującą grupą byli ludzie powyżej 23. roku życia – A. P
-L
, Kanonicy regularni na Śląsku,
s. 94–95; w Krakowie dolną granicę wieku stanowiło 16 lat – K. Ł
, Kanonicy regularni laterańscy na
Kazimierzu, s. 149; u dominikanów obniżono wymagania dotyczące wieku z 25 do 22 lat – zob. K. K
, Szkoły i studia polskich dominikanów, s. 110.
905

Zob. M. Z

, Szkoły i studia dominikanów.

906 Halina Manikowska podkreśliła różnicę między szkolnictwem w zakonach mniszych i mendykanckich,
stwierdzając, że mendykanci stworzyli odmienny typ szkoły z jednolitym systemem przygotowania duchownego do służby bożej i działalności kaznodziejskiej; zaś nauka w szkole obejmowała trivium i quadrivium.
Z kolei zakony mnisze – zwłaszcza benedyktyni – miały zaniechać troski o kształcenie i ograniczały się
wyłącznie do nauki w okresie nowicjatu – zob. H. M
, Szkoły. Nauczanie szkolne i uniwersyteckie,
[w:] B. G
(red.), Kultura Polski średniowiecznej XIV–XV w., Warszawa 1997, s. 328–329.
907 Treści nauczania przeanalizował Krzysztof Stopka – zob. K. S
, Szkoły katedralne metropolii
gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich (PAU. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 76), Kraków 1994, zwłaszcza s. 136–185; I
, Zakres i program
nauczania «septem artes» w szkołach katedralnych, [w:] T. M
(red.), «Septem artes» w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej. Wybrane zagadnienia, Wrocław 2007, s. 125–136.
W problematykę nauczania trivium w średniowieczu, zwłaszcza w okresie XII–XIII w., wprowadza studium
Susanne Reynolds – zob. S. R
, Medieval Reading. Grammar, Rhetoric and the Classical Text (Cambridge Studies in Medieval Literature, 27), Cambridge 1996.
908

Zob. K. K

909

Zob. K. S

, Szkoły i studia polskich dominikanów, s. 123–124.
, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej, s. 140–141.
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książek. Wielokrotnie podkreślano, że na poziomie elementarnym edukacja szkolna
obejmowała lekturę kilku tekstów910. W XIII w. czytano zasadniczo sześć tekstów
(Sex auctores): Dystychy Katona, Ecloga Theoduli, bajki Awiana, elegie Maksymiana, Achilleid Stacjusza oraz Porwanie Proserpiny Klaudiana911. W kolejnym
stuleciu z zestawu tego pozostały tylko Dystychy i Ekloga, reszta została zastąpiona, ze względu na język, styl i treść, przez średniowieczne wiersze łacińskie.
Powstała w ten sposób kolekcja określana jako Auctores octo morales – dominująca w szkołach od XIV do połowy XVI w. Składały się na nią Dystychy Katona,
Ecloga Theoduli, Facetus – dwunastowieczny podręcznik dobrych manier, również
z tego czasu Chartula (wiersz De contemptu mundi Bernarda z Cluny), Tobias autorstwa Mateusza z Vendôme, Przysłowia Alana ab Insulis (Doctrinale altum parabolarum), ok. 60 bajek Ezopa w wersji, której autorstwo przypisano w XII w.
Gualterowi Anglikowi, oraz Floretus, dwunastowieczne kompendium dogmatów
chrześcijańskich. Te dwie kolekcje stanowiły dominantę w księgozbiorach nauczycieli gramatyki, podobnie jak Doctrinale Aleksandra de Villa Dei czy Graecismus
Evrarda z Béthune. Jednak, jak podkreślał Krzysztof Stopka, kanon ten nie miał
charakteru powszechnego, lecz kształtowany był stosownie do potrzeb912.
W późnośredniowiecznych księgozbiorach klasztornych odnaleźć można niektóre z tych tekstów. Interesujące były zwłaszcza rękopisy zawierające kolekcję
tekstów edukacyjnych. Przykładem może być kodeks przepisany w połowie XV w.
przez cystersa koprzywnickiego Materna (Lat.F.ch.XVII.29). Znajdowały się w nim
m.in. takie teksty, jak Poetria nova Galfreda de Vino Salvo, Rhetorica Cycerona,
Palestra Christi, De consolatione philosophiae Boecjusza, Doctrinale minus i Tractatus de planctu naturae Alana ab Insulis, Getha – zapewne Vitalisa z Blois i Bukoliki Wergiliusza913. Kodeks ten jest prawdopodobnie świadectwem edukacji klasztornej – Matern odbył studia uniwersyteckie kilka lat później.
W księgozbiorach klasztornych znajdowały się także stosowane w nauce gramatyki podręczniki, jak Doctrinale puerorum Aleksandra de Villa Dei914. Przypuszczalnie jednym z bardziej popularnych podręczników gramatyki był Catholicon
Jana Balbi z Genui, który oprócz reguł gramatycznych zawierał także elementy
retoryki i leksykografii915. Jak zauważył jednak Krzysztof Stopka, tekst ten pełnił
910

Zob. ibidem, s. 144–145.

911

Zob. J. M. Z

912

Zob. K. S

, Mastering Authors and Authorizing Masters, s. 93–118, zwłaszcza s. 112–115.
, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej, s. 145–146.

913 Inny zestaw tekstów: De planctu naturae Alana de Insulis, Bukoliki Wergiliusza i Speculum sapientiae
Boniohanniego de Messana znajdował się w rękopisie z 1458 r., niestety bez znanej proweniencji średniowiecznej (Lat.Q.ch.XVII.1).
914 Benedyktyni – Sieciechów (Lat.Q.ch.XVI.7 z 1458 r.), cystersi – Koprzywnica (Lat.F.ch.XVII.29
z 1449–1452), z nieustalonego klasztoru pochodził kodeks zawierający także teksty czeskie (Lat.Q.ch.I.18
z 1403–1404).
915 W bibliotekach klasztornych: Lat.F.ch.XVI.3, Lat.F.ch.XVI.7 – paulini w Beszowej, Lat.F.ch.XVI.4
– cystersi w Lądzie, Lat.F.ch.XVI.5 z 1434 r. – benedyktyni w Sieciechowie, Lat.F.ch.XVI.6 – cystersi w Ko-
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raczej funkcję słownika i encyklopedii pomocnej w egzegezie Pisma św. niż podstawy nauczania na poziomie elementarnym916. Na taki sposób traktowania słowników
wskazywać może łączenie tych tekstów z przekazami Pisma św. Przykładem może
być kodeks bożogrobców miechowskich z lat 1462–1465, gdzie księgi Nowego
Testamentu poprzedzono słownikiem Ex quo (Lat.F.ch.I.294)917. Temu samemu celowi służył także słownik franciszkanina Wilhelma Brito Summa seu expositiones
vocabulorum Bibliae, również obecny w księgozbiorach klasztornych918.
Prawdopodobnie do celów dydaktycznych służyły różnego typu utwory poetyckie. Popularne były teksty w formie poetyckiej przedstawiające spór różnych pojęć, bytów i wartości919. Jednym z nich była Disputatio inter clericum et militem
– powstała ok. 1297 r. dyskusja między księdzem i rycerzem na temat wyższości
władzy papieskiej nad królewską920. Tekst ten znajdował się w rękopisie z lat
siedemdziesiątych XIV w. być może w kręgu szkolnym (jeden z tekstów: Canon
missae został przepisany w 1370 r. przez kleryka Dziersława – per manus Dirslaij clericij studentis Sijdloviensys). Kodeks zawierał teksty prawnicze (Casus ad
summam Henrici de Merseburg), spowiednicze (m.in. Confessionale) oraz wykłady modlitw i był przechowywany w klasztorze bożogrobców miechowskich
(Lat.F.ch.II.236).
Z nieustalonej biblioteki klasztornej pochodził kodeks z kolekcją tekstów poetyckich, przepisanych w części przez Jana ze Słupcy (Lat.Q.ch.XVII.18)921. W kodeksie
tym znajdowała się m.in. Ecloga Theoduli – zawarta w 344 heksametrach dyskusja
między Fałszem (Pseustis), Prawdą (Alithia) i Roztropnością (Phronesis), powstała
prawdopodobnie jeszcze w czasach karolińskich (na pewno przed XI w.). Tekst służył nauce języka łacińskiego, a każdy uczeń musiał nauczyć się go na pamięć. Było
to jednocześnie wprowadzenie do mitologicznego dziedzictwa starożytności oraz

przywnicy, Lat.F.ch.XVI.8 – benedyktyni na Świętym Krzyżu. Na uwagę zasługiwał jeszcze inny rękopis
benedyktynów sieciechowskich, w którym znajdowały się wypisy z Vocabularium Jana Balbi z Genui, zakończone interesującym kolofonem, wskazującym na edukacyjne funkcje tekstu – Lat.Q.ch.XVI.32 z XV w.
916

Zob. K. S

, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej, s. 149–150.

917 Słowniki takie znajdowały się także w innych kodeksach, jak np. Lat.F.ch.I.338 z 1473 r. czy Lat.Q.ch.
XVI.1 z 1463 r. – oba z Miechowa.
918 Zob. Lat.F.ch.XVI.10 z klasztoru cystersów w Lądzie, Wrocław, Biblioteka Ossolineum 45/II z klasztoru cystersów w Koprzywnicy.
919 O gatunku tym (amoebaeum, alternum) zob. T. M
, Literatura polskiego średniowiecza.
Leksykon, Warszawa 2011, s. 778; P. E. B
, Debate Poetry, [w:] A. C
(ed.), Handbook of Medieval
Studies. Terms – Methods – Trends, Berlin-New York 2010, t. 2, s. 1735–1742.
920 O tekście zob. C. C
H
, Lateinische Dialoge 1200–1400. Literaturhistorische Studie und Repertorium (Mittellateinische Studien und Texte, 37), Leiden 2007, s. 484–488, nr R37 (tamże
literatura i tradycja rękopiśmienna tekstu).
921 O rękopisie tym, ze względu na zawarte w nim Metrificale Marka z Opatowca, pisał Ryszard Gansiniec
– zob. R. G
, Metrificale Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV w. (Studia Staropolskie,
6), Wrocław 1960.
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głównych historii Starego Testamentu922. O popularności utworu świadczy nie tylko
fakt włączenia go do kolekcji szkolnej określanej jako auctores octo, ale również
imponująca liczba ponad 200 zachowanych przekazów rękopiśmiennych. Prawdopodobnie również ten utwór znajdował się w rękopisie pochodzącym z klasztoru
cystersów w Koprzywnicy, obok tekstów formacyjnych (Lat.O.ch.I.79)923.
Śpiewu i liturgii nauczano prawdopodobnie na podstawie ksiąg liturgicznych –
psałterzy i hymnarzy924. Być może do celów dydaktycznych, choć już na bardziej
zaawansowanym poziomie, służył kodeks z połowy XV w. należący do benedyktynów świętokrzyskich (Lat.Q.ch.XVII.140). Znalazły się w nim traktaty moralne,
m.in. Palestra Christi, epigramaty Prospera z Akwitanii, wykład Pieśni nad Pieśniami Honoriusza Augustodunensis i Formula honestae vitae Marcina z Bragi, ale
także dwa niezidentyfikowane traktaty: pierwszy o muzyce – przepisany w części
przez Stanisława z Krakowa, drugi o sakramentach oraz Computus ecclesiasticus.
Już Antoni Karbowiak zauważył, że kodeks ten miał wszelkie znamiona książki
szkolnej925.
Po opanowaniu podstaw, jak znajomość języka i liturgii, a zapewne również
już po złożeniu ślubów, zakonników – już w formie indywidualnego kształcenia –
wprowadzano w krąg lektur formacyjnych, a następnie filozofii i w końcu teologii.
Wiadomo, że dzieła Arystotelesa znajdowały się w księgozbiorach dominikańskich
(np. klasztoru św. Wojciecha we Wrocławiu)926. Z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie pochodził rękopis z połowy XV w. z korpusem tekstów Arystotelesa,
jednak nie wiadomo, czy był produktem skryptorium klasztornego, czy też darem
z zewnątrz (Lat.Q.ch.III.204). Inny kodeks filozoficzny – tym razem ze zbiorów
benedyktynów świętokrzyskich – przepisany w trzeciej ćwierci XV w., stanowił
prawdopodobnie świadectwo studiów Jana z Szydłowa (Lat.Q.ch.XVII.94). Śla-

922 Zob. wydanie R. P. H. G
, Seven Versions of Carolingian Pastoral, Reading 1979, s. 111–149.
O tekście: I
, The Genesis of a Medieval Textbook. The Models and Sources of the Ecloga Theoduli, „Viator”, 13, 1982, s. 49–106; M. H
, Reflections on the Meaning of the «Ecloga Theoduli». Where is the
Authorial Voice?, [w:] W. O
, K. P
(red.), Poetry and Exegesis in Premodern Latin Christianity.
The Encounter between Classical and Christian Strategies of Interpretation (Supplements to Vigiliae Christianae, 87), Leiden 2007, s. 199–230; P. C
, The «Ecloga Theoduli», [w:] D. T. K
(red.), Medieval
Literature for Children, London 2003, s. 188–203.
923 Tekst ten znajdował się również w rękopisie Lat.Q.ch.XVII.192 z nieustalonej polskiej biblioteki kościelnej. Należy także odnotować interesujący kodeks z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna
NMP na Piasku we Wrocławiu (Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka IV.Q.64), zawierający kolekcję utworów
poetyckich powstałą w trzeciej ćwierci XIV w. – opis rękopisu zob. M
V
, Opera, ed.
F. M
, vol. 1: Catalogo dei manoscritti (Storia e Letteratura. Raccolta di Studi e Testi, 144), Roma 1977,
s. 125–126, nr 122.
924 Zob. dla okresu pełnego średniowiecza S. B
, Training for the Liturgy as a Form of Monastic
Education, [w:] G. F
, C. M
(red.), Medieval Monastic Education, London-New York 2000,
s. 7–20.
925

Zob. A. K

, Dzieje wychowania i szkół w Polsce, t. 3, s. 128.

926

Zob. K. K

, Szkoły i studia polskich dominikanów, s. 296–297.
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dem studiów zakonników były kodeksy zawierające pisma teologiczne św. Tomasza z Akwinu oraz dzieła Piotra Lombarda927.
Wśród różnych tekstów obecnych w księgozbiorach klasztornych znajdowały
się także „właściwe” teksty historiograficzne, często utwory powstałe w danym
klasztorze. Jak pisał Jacek Banaszkiewicz – dzieje dla średniowiecznych ludzi były
raczej sumą prywatnych pamięci różnego rodzaju organizmów społecznych (grup
wspólnoty krwi, majątkowej, prawnej, politycznej), niż ponadgrupową, dążącą do
obiektywizacji relacją z przeszłości narodowo-państwowej928. W wypadku wspólnot klasztornych ważnym w tym obszarze nurtem były oczywiście różnego typu
teksty zawierające dzieje świata, zakonu, klasztoru. Utwory te służyły nie tylko
do budowania, kształtowania i podtrzymywania tożsamości zakonnej, ale także –
a może przede wszystkim – uzasadnienia teologicznej wizji dziejów i świadectwa
realizacji planów Boga929.
Tekstami o charakterze raczej teologicznym niż historiograficznym były kroniki
uniwersalne, których treścią były dzieje świata od momentu stworzenia po czas napisania kroniki. Miały one charakter encyklopedii, łącząc często treści teologiczne
z przekazami geograficznymi i kosmologicznymi. Głównymi celami kronik były:
apologia i dydaktyka, obrona i nauczanie chrześcijańskiego punktu widzenia, wyciąganie moralnych lekcji z przeszłości, ale często również podkreślanie i legitymizowanie władzy kościelnej i świeckiej przez osadzenie ich w historii930. W wypadku
rękopisów „warszawskich” uderzająca jest stosunkowo niewielka liczba przekazów
samych kronik uniwersalnych. Obecne były raczej rozbudowane komentarze historyczno-teologiczne związane z Pismem św., takie jak choćby Historia scholastica
Piotra Komestora931. Z nielicznych przekazów kronik uniwersalnych odnotować
można kopię powstałych w kręgu franciszkańskim Flores temporum932, brak jednak
przekazów kronik martyniańskich – chociaż poświadczona jest znajomość kroniki

927 Np. Summa theologiae Tomasza z Akwinu – Lat.F.ch.I.136, Lat.F.ch.I.173 (benedyktyni – Święty
Krzyż), Lat.F.ch.I.265, Lat.F.ch.I.509 (cystersi – Koprzywnica); kolekcja tekstów Tomasza – Lat.F.ch.I.164
(cystersi – Koprzywnica); teksty Sentencji Piotra Lombarda i komentarze – Lat.F.ch.I.50, Lat.F.ch.I.448 (benedyktyni – Święty Krzyż), Lat.F.ch.I.42, Lat.F.ch.I.59, Lat.F.ch.I.80 (cystersi – Koprzywnica), Lat.F.ch.I.198
(bożogrobcy – Miechów).
928 Zob. J. B
, Kultura i świadomość historyczna, [w:] B. G
średniowiecznej XIV–XV w., Warszawa 1997, s. 603.

(red.), Kultura Polski

929 O różnych funkcjach tekstów historiograficznych w klasztorach mniszych i mendykanckich zob. B. G , Histoire et culture historique, s. 47–55.
930 Zob. G. D
, Chronicles, [w:] A. C
(red.), Handbook of Medieval Studies. Terms – Methods
– Trends, t. 1–2, Berlin-New York 2010, t. 2, s. 1715–1716.
931 Zob. Lat.F.v.I.66 z klasztoru cystersów w Lądzie, Lat.F.ch.I.175 i Lat.Q.ch.I.212 – oba kodeksy z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie; o innych przekazach tego tekstu, również w środowisku klasztornym,
zob. A. F
, Średniowieczne rękopisy «Historia scholastica».
932 Flores temporum – Lat.F.ch.I.326 z klasztoru cystersów w Koprzywnicy (rękopis ofiarowany przez Wojciecha z Tarnowa); Cronica temporum – Lat.Q.ch.I.91 – być może z klasztoru bożogrobców miechowskich.
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Marcina Polaka933. Nie oznacza to jednak całkowitego zaniedbania w zakresie tekstów historiograficznych – zakonnicy w klasztorach polskich korzystali zarówno ze
Speculum historiale Wincentego z Beauvais, jak i z tekstów związanych z ruchem
krucjatowym934.
Niewątpliwie odczuwano potrzebę posiadania różnych wykazów chronologicznych związanych z najważniejszymi postaciami historii ogólnej: papieży i cesarzy,
zwłaszcza list cesarzy rzymskich, co umożliwiało osadzenie w historii wydarzeń
poruszanych w innych tekstach, np. hagiograficznych935.
W znakomitej większości klasztorów znajdowały się teksty poświęcone dziejom
zakonnym. W kręgu cysterskim popularny był tekst Konrada z Eberbachu, Exordium
magnum ordinis cisterciensis (znanym także u benedyktynów)936, w środowisku
bernardyńskim np. Historia XXIV generalium Arnalda de Sarrano937. Warto jednak
pamiętać, że teksty te służyły zasadniczo jako „lektury budujące”, w których zawarte zostały wzorce osobowe znakomitszych zakonników danej reguły.
W ramach historii klasztornej nie odnotowałem przekazów rozbudowanych kronik, na wzór kronik śląskich czy choćby kroniki klasztoru mogilskiego i kroniki
powstałej w kręgu kanoników regularnych w Trzemesznie938. Dominowały teksty
933 Na znajomość kroniki Marcina Polaka w klasztorach polskich wskazują m.in. notatki z kodeksu benedyktynów sieciechowskich Lat.F.ch.I.267, t. 1.
934 Spośród tego typu tekstów historiograficznych warto odnotować kodeksy bożogrobców miechowskich: przekaz Speculum historiale Wincentego z Beauvais (Lat.F.ch.I.242) oraz Historia ecclesiastica tripartita Kasjodora i niezidentyfikowana historia krucjatowa (Tractatus historie Jerosolimitane) w kodeksie
Lat.F.ch.I.237 oraz rękopisy z innych klasztorów, np. benedyktynów sieciechowskich – Historia ecclesiastica
nova – być może dzieło Ptolemeusza z Lukki (Lat.F.ch.I.256). Wypisy ze Speculum historiale Wincentego
z Beauvais znajdowały się także w kodeksie benedyktynów świętokrzyskich (Lat.Q.v.I.179) oraz cystersów
koprzywnickich Lat.F.ch.I.287. Z tego ostatniego klasztoru pochodziły również przekazy tekstów: De bello
Iudaico Ps.-Hegesippa (Lat.F.ch.I.313) oraz Historia ecclesiastica Euzebiusza z Cezarei (Lat.F.ch.I.317).
935 Zob. np. Lat.Q.v.I.66 z klasztoru cystersów w Lądzie – w kodeksie, między tekstami teologicznymi,
znajdował się krótki wykaz cesarzy od Oktawiana do Teodozjusza.
936 Exordia cysterskie obejmują trzy główne teksty. Najwcześniejszy to krótkie Exordium Cistercii powstałe
między 1160 a 1165 r.; druga wersja powstała 15 lat później i znana jest jako Exordium Parvum. Trzecia to Exordium Magnum napisana ok. 1200 r. przez mnicha Konrada, wywodzącego się z Clairvaux, który został następnie
opatem Eberbach. Exordium magnum zawiera cały tekst Exordium parvum. Zob. interesujące uwagi na temat
wczesnej historiografii cysterskiej: C. H. B
, The Cistercian Evolution. The Invention of a Religious Order
in Twelfth-Century Europe, Philadelphia 2000, passim. Exordium magnum znajdowało się m.in. w klasztorze
cystersów w Koprzywnicy (Lat.F.ch.I.224) i w Lądzie (BN 3318 III), a także – prawdopodobnie jako kopia z kodeksu koprzywnickiego (zob. niżej, s. 457) – w klasztorze benedyktynów na Świętym Krzyżu (Lat.F.ch.I.333).
937 Zob. P. P
-Ż , Tradycja rękopiśmienna «Kroniki dwudziestu czterech generałów» Zakonu Braci
Mniejszych na ziemiach polskich – nowe rękopisy, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”,
5, 2011, s. 185–210, gdzie autorka szczegółowo scharakteryzowała dwa rękopisy z BN – 8084 II (wcześniej
w Bibliotece Ordynacji Krasińskich) oraz BOZ 1114 (z klasztoru bernardynów pod wezwaniem św. Anny
w Warszawie).
938 W 1427 r., w klasztorze kanoników regularnych w Trzemesznie, powstała kronika obejmująca lata panowania Władysława Jagiełły – tzw. Dopełnienie szamotulskie Rocznika Traski (odpis w rękopisie BN 8006
III). O tekście tym zob. K. O
, Dopełnienie szamotulskie – studium źródłoznawcze, „Studia Historyczne”,
35, 1992, 2, s. 143–153; o kodeksie Szamotulskiego i jego zawikłanych losach zob. W. D
, Annalistyka małopolska, s. 90–111.
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krótsze, tworzone w charakterze roczników czy spominek. Wobec liczby tego typu
dzieł można nawet postawić ostrożną hipotezę o rozwoju historiografii klasztornej w XV w. Podstawowy problem polega jednak na kwestii zachowania źródeł
– znakomita większość zabytków pochodzi wszak właśnie z rękopisów piętnastowiecznych939. Nie wiadomo zatem, jak przedstawiała się twórczość historiograficzna z okresu wcześniejszego. Z XV w. pochodziły różnego typu krótkie teksty
o charakterze rocznikarskim (spominki) oraz listy klasztorów czy opatów, powstałe
w kręgu np. benedyktynów (Święty Krzyż), cystersów (Koprzywnica) czy kanoników regularnych (Trzemeszno). Nieco wcześniejszy, bo z końca XIV w., był rocznik bożogrobców miechowskich, kontynuowany jeszcze do 1434 r. (Lat.F.v.I.51).
W tekstach tych, zwłaszcza o charakterze rocznikarskim, widoczne jest łączenie
wydarzeń dotyczących klasztoru lub zakonu z najważniejszymi datami z dziejów
polskich, związanymi z władcami, wojnami, a także klęskami naturalnymi (powodzie, srogie zimy czy zaraza). Często zabytki, szczególnie mające charakter spominków, odnotowywane były na wolnych kartach kodeksów lub wyklejkach opraw
(tak np. w kręgu bernardyńskim)940.
Niektóre spominki, jak np. cystersów koprzywnickich, ograniczone były zasadniczo do wątków związanych z zakonem. W podobnym duchu utrzymane były tworzone w środowisku cysterskim listy opactw. Takie listy służyły prawdopodobnie
do uszeregowania chronologicznego – według daty fundacji – klasztorów, a w ten
sposób odzwierciedlenia ich symbolicznej genealogii. Być może podstawą powstawania tych wykazów były listy rachunków zakonu cysterskiego, możliwe również,
że kolejność opactw była odzwierciedleniem porządku kapituły generalnej941. Chronologiczna lista znajduje się w piętnastowiecznym rękopisie pochodzącym z klasztoru cystersów w Lądzie – szczęśliwie zachowanym942. Na liście tej występowały
oczywiście klasztory „polskie”, często dwukrotnie czy trzykrotnie jak w wypadku
Oliwy. W wielu wypadkach do nazwy miejscowej dodawano ogólniejsze określenie
geograficzne, np. klasztory śląskie: Lubiąż (k. 228r, kol. 2) czy Henryków (k. 229r,
kol. 3) z dopiskiem in Polonia, ale już Krzeszów to Grizau in Zlezia (k. 229v, kol. 1),
małopolski Sulejów – Silo in Polonia (k. 228v, kol. 2), zaś klasztory pomorskie, jak
939 Przed niedocenieniem dorobku okresu wcześniejszego przestrzegał Jacek Banaszkiewicz, który
wskazywał na szczupłość podstawy źródłowej – zob. J. B
, Kultura i świadomość historyczna, s. 608–609.
940 Przykładem może być kodeks BN 3469 II, gdzie spominki wpisano na ostatniej karcie kodeksu, wśród
innych not – o rękopisie zob. J. K
, Mendicant Books and Libraries on South East Lands of the Polish
Kingdom in the 15th and Early 16th Century – The Franciscan Observant Example, „Quaestiones Medii Aevi
Novae”, 15, 2010, s. 147–171; I
, Żyw czy umarły? Znaki śmierci (signa mortis) w piśmiennictwie klasztornym w Polsce późnego średniowiecza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 51, 2013, 2, s. 353–359.
941 Zob. M. D
, Polska w czternastowiecznych rachunkach zakonu cysterskiego, [w:] A. M. W
,
J. D
(red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji odbytej w klasztorze
oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów, Poznań – Kraków – Mogiła 5–10 października 1998, Poznań 2000, s. 156–169.
942

BN 3317 III, sygnatura dawna: Lat.F.ch.I.207.
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Doberan czy Kołbacz, zaopatrzone zostały w notę: in Slavonia (k. 228v, kol. 1,
k. 228v, kol. 2). Na liście tej występują również klasztory wielkopolskie, zazwyczaj
jednak bez dopowiedzenia; wyjątkowo podano Łekno (k. 227v, kol. 2) jako Luka
in Polonia. Na liście figurował także dwukrotnie klasztor w Lądzie, raz pod rokiem
1145 (jak w sfałszowanym dokumencie fundacyjnym) (k. 228r, kol. 1), ponownie
pod rokiem 1175 (Lindia alias Lynda, k. 228v, kol. 2) bez bliższego określenia, ale
w pierwszym wypadku, co interesujące, to czytelnik, nie zaś kopista, dodał adnotację geograficzną: in Polonia. Dokładne przepisanie w tym rękopisie wcześniejszej
listy opactw, praktycznie bez ingerencji, świadczyć może o wadze, jaką nadawano
tekstom tego typu. Jednak poprawki nanoszone już w czasie kopiowania sugerują
raczej, że kopista nie był po prostu zainteresowany uzupełnianiem ważnych dla
niego wątków (jak nazwa własnego klasztoru). Dopiero czytelnik dopisał aktualne
określenie geograficzne – ten sam czytelnik dopisał na ostatniej karcie rękopisu
lądzkiego rozbudowaną pod względem geograficznym notę proweniencyjną: liber
sancte Marie sanctique Nicolai in Laynda ordinis Cisterciensis quod situm est in
regione Maioris Poloniae. W nocie tej pierwotnie zamiast in regione znajdowało
się in regno, następnie przekreślone.
Twórcami tekstów rocznikarskich czy spominek byli przede wszystkim zakonnicy, będący kopistami klasztornymi; oni też aktywnie uczestniczyli w tworzeniu
kolekcji historiograficznych, obejmujących teksty związane z przeszłością zarówno
klasztoru (np. katalog opatów, rocznik klasztorny), zakonu, jak i z historią regionalną (np. kronika Kadłubka) i uniwersalną (np. Flores temporum, a także teksty krucjatowe). Pisarze ci, działający często na polecenie przełożonych, angażowali się
również w tworzenie innych zbiorów, obejmujących rejestrację aktowych zabytków
przeszłości – czyli kopiariuszy klasztornych, jak w wypadku klasztoru cystersów
w Koprzywnicy uczynił to wspominany często brat Matern. Kolekcje historiograficzne, stworzone w klasztorach mniszych (np. benedyktynów świętokrzyskich),
kanonickich (np. kanoników regularnych w Trzemesznie) i mendykanckich (bernardynów) szczegółowo przeanalizował Jacek Wiesiołowski943. Przykładem kolekcji zawierającej przekaz kroniki regionalnej i uniwersalnej może być rękopis,
być może pochodzenia miechowskiego, z drugiej połowy XV w. (Lat.Q.ch.I.91).
W rękopisie, obok tekstów teologicznych (być może Piotr z Rosenheimu, Rosarium Bibliae) i dydaktycznych (Awian), znalazły się bowiem kronika Wincentego
Kadłubka oraz Cronica temporum.
Klasztorna wiedza o przeszłości nie była oczywiście ograniczona wyłącznie do
tekstów historiograficznych. Znacznie ważniejsze było codzienne – w ramach liturgii, a także w lekturze wspólnej – wspominanie zarówno świętych, jak i zmarłych
opatów, współbraci, braci z zaprzyjaźnionych klasztorów, wreszcie dobroczyńców

943

Zob. J. W

, Kolekcje historyczne.
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klasztoru oraz władców. Służyły temu różne wykazy – libri mortuorum czy choćby
proste noty w kalendarzach znajdujących się w rękopisach liturgicznych.
Jako przykład takiej kommemoracji niech posłużą rękopisy z klasztoru cystersów w Lądzie. W księgozbiorze klasztornym noty obituarne znajdowały
się w co najmniej czterech rękopisach: piętnastowiecznym psałterzu944, Liber
capituli z tego samego okresu (zawierającym martyrologium, z kalendarzem
i Regułą św. Benedykta)945 oraz w siedemnastowiecznym Liber mortuorum946.
W dwóch pierwszych noty te zamieszczone zostały w kalendarzach oraz na
marginesach. Wpisy znajdowały się ponadto w zaginionym Collectarium,
datowanym na XII lub początek XIII w., przywiezionym być może z klasztoru altenberskiego947. Istniały również inne kalendarze, w których niezależnie wpisywano notatki. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Michał
Kaczmarek na podstawie badań Joachima Wollascha i własnych wykazał różnicę między wczesnymi (z XII–XIII w.) a późniejszymi (z XIV–XV w.) notami obituarnymi. Cystersi, w przeciwieństwie do wspólnot starego typu, gdzie
wspominano zmarłego w rocznicę jego śmierci, wprowadzili kommemorację
„zryczałtowaną”, zespołową, wspominając zmarłych braci w dniu 20 listopada,
zaś 11 stycznia zbiorowo wspominano dobrodziejów zakonu948. Jednocześnie
mnisi zachowali zwyczaj wspominania indywidualnego osób szczególnie zasłużonych dla klasztoru, o czym świadczą wpisy w różnych księgach liturgicznych.
Na przykład w kolektarzu pojawiły się imiona osób (np. sędziego kaliskiego
Mikołaja z Wenecji, Wyszka i Dobiesława z Kościelca), które ofiarowały dobra
klasztorowi w zamian za konkretne zobowiązania liturgiczne. Z kolei w innym
kodeksie lądzkim – psałterzu wiedeńskim – znajdują się noty o ośmiu opatach
lądzkich zmarłych w czasie pełnienia tej funkcji, których mnisi byli zobowiązani wspominać w rocznicę ich śmierci, o dacie fundacji klasztoru i śmierci fundatora oraz dacie poświęcenia kościoła klasztornego. Już Stanisław Zakrzewski wysunął hipotezę, że rękopis ten służył do codziennego użytku magistrowi
kurii lub ekonomowi przebywającemu w majątku Godziszewo (koło Tczewa),
należącym do dóbr klasztoru lądzkiego949. Jeżeli przyjmiemy tę hipotezę, praw944 Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 13398 (stara sygn. – Suppl. 1943) – opis rękopisu zob.
Tabulae codicum manu scriptorum praeter Graecos et orientales, t. 7, s. 218. Opis fragmentów niemieckich
zob. H. M
, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften, t. 3, s. 1314. Edycja kalendarza
i niektórych not: Calendarium Landense, s. 462–468.
945 Martyrologium Romanum ac Ordinis s. Benedicti Cisterciensium de Landa cum Kalendario et Regula
s. Benedicti – Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego, sygn. 83 – opis rękopisu zob. S. C
,
Biblioteka kapituły włocławskiej, s. 99; Z. R
, Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego
we Włocławku, s. 125.
946

Liber mortuorum monasterii Landensis.

947

Zob. S. Z

948

M. K

, Rozwój liturgii memoratywnej, s. 281–293.

949

S. Z

, Analecta Cisterciensia, s. 46.

, Analecta Cisterciensia, s. 1–52.
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dopodobną ze względu na format i treść rękopisu, to jest to świadectwo podtrzymywania pamięci klasztornej także przez mnichów pozostających poza obrębem wspólnoty.
Analogicznie kommemorację praktykowano w innych klasztorach. W przeciwieństwie jednak do klasztoru lądzkiego, świadectwa tej praktyki – wobec zniszczenia rękopisów – są stosunkowo rzadkie i ograniczone do pojedynczych przykładów.
Ważnym elementem wiedzy o przeszłości była także hagiografia. Oczywiście
podstawowym tekstem było używane w liturgii martyrologium, do którego dopisywano – często na marginesach – rocznice świętych polskich950. Bardziej rozbudowane teksty tego typu – żywoty, pasje i miracula poszczególnych świętych – pełniły przede wszystkim funkcję moralizatorską i budującą. W późnym średniowieczu
głównym korpusem hagiograficznym, nie tylko w wypadku księgozbiorów klasztornych, była nadal powstała w drugiej połowie XIII w. Złota legenda Jakuba de
Voragine, określana także jako Passionale. Egzemplarz tego tekstu znajdował się
prawdopodobnie w każdym księgozbiorze klasztornym, z tym zastrzeżeniem, że
w paru wypadkach – wobec lakoniczności opisu – identyfikacja tekstu jest hipotetyczna951. Nie wiadomo, czy w klasztorach funkcjonowała już redakcja tekstu, którą
można określić jako środkowoeuropejską, gdzie żywoty świętych polskich (a także
czeskich), nieuwzględnione w oryginale, dopasowane zostały do całości i umieszczone w odpowiednim miejscu w cyklu roku kościelnego. Na podstawie informacji
o kodeksach można podejrzewać, że tak było przynajmniej w niektórych książkach
klasztornych, np. w jednym z piętnastowiecznych kodeksów z klasztoru cystersów
koprzywnickich znajdował się przekaz Złotej legendy, do której włączono żywoty
św. św. Wojciecha i Stanisława – był to zatem już prawdopodobnie tekst redakcji
środkowoeuropejskiej – do której jednak dołączono na ostatniej karcie żywot Pięciu
Braci Męczenników (Lat.F.ch.I.191).
Złota legenda traktowana była w niektórych wypadkach jako tekst historiograficzny. Na ten aspekt funkcjonowania tego tekstu wskazywać może fakt łączenia go
z innymi dziełami tego typu, np. w kodeksie z przełomu XIV i XV w. powstałym
w kręgu bożogrobców miechowskich po tekście Legendae sanctorum znajdował się
Rocznik miechowski oraz dołączone kazania o świętych autorstwa Peregryna z Opola (Lat.F.v.I.51). Z kolei w innym rękopisie – tym razem z kręgu dominikańskiego
– obok dzieła Jakuba wpisano noty dotyczące diecezji płockiej (Lat.Q.v.I.170).
950 Przykładem może być dominikański liber capituli z klasztoru lwowskiego, gdzie w tekście martyrologium znalazły się wpisy świętych śląskich, a na marginesach dodano imiona świętych polskich, np. Stanisława – zob. J. K
, Liber mortuorum dominikanów lwowskich, s. 102–103.
951 Np. Lat.F.ch.I.19, Lat.F.ch.I.23 z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie; Lat.F.ch.I.213 z 1438 r.
z klasztoru premonstratensów w Witowie (Passionale); Lat.F.ch.I.426 – Legendae seu passionale (z klasztoru
bożogrobców w Miechowie); podobnie być może Złota legenda znajdowała się w rękopisie Lat.Q.ch.I.290
z klasztoru benedyktynów świętokrzyskich.
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Oprócz Złotej legendy kopiowano i czytano żywoty świętych, zwłaszcza zasłużonych i/lub szczególnie czczonych w danym zakonie, np. św. Kingi w wypadku
klarysek czy św. św. Maura i Placyda w wypadku benedyktynów. W kodeksach
klasztornych znajdowały się również żywoty świętych polskich, jak np. żywot
św. Jadwigi (Lat.Q.ch.I.62 z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu). Tworzono wreszcie kolekcje tekstów hagiograficznych, łącząc żywoty kilku świętych.
Przykładem może być rękopis z klasztoru cystersów koprzywnickich, przepisany
przez dwóch kopistów klasztornych: Mikołaja Furmana i Materna w latach 1444–
1453 (Lat.F.ch.I.224). W kodeksie tym po Exordium magnum Cisterciense Konrada
z Eberbachu znajdowały się żywoty świętych: Elżbiety z Turyngii (Węgierskiej),
jej ciotki – Jadwigi Śląskiej, ponadto miraculum o Zwiastowaniu NMP, a następnie
żywoty świętych czczonych w kręgu cysterskim – żywot pierwszy św. Bernarda
z Clairvaux, żywot św. Malachiasza – autorstwa Bernarda oraz żywot św. Jana Jałmużnika. Jak można sądzić, żywoty Elżbiety i Jadwigi stanowiły całość, przepisaną
z egzemplarza, który zapewnił w pierwszym roku swoich rządów opat koprzywnicki Mikołaj Grot (pro eodem monasterio comparatus est liber iste per venerabilem
dominum Nicolaum Groth abbatem eiusdem monasterii... anno ipsius primo). Przekazy te – zwłaszcza nieznany w literaturze żywot św. Jadwigi – jak też połączenie
ich z kroniką zakonną (Exordium magnum) świadczą nie tylko o propagowaniu kultu cysterskich świętych, ale także o podkreślaniu tożsamości zakonnej i związków
z klasztorami śląskimi952. Co ważne, podobny zestaw tekstów – Exordium magnum
Cisterciense, żywoty św. św. Elżbiety i Jadwigi oraz umieszczone bezpośrednio po
tym tekście miraculum dotyczące Zwiastowania NMP – znajdował się w kodeksie benedyktynów świętokrzyskich, przepisanym w latach 1472–1473 przez brata
Pawła, syna Piotra z Krakowa (Lat.F.ch.I.333). Wskazuje to ewidentnie na zależność między tymi rękopisami; można przyjąć, że podstawą tekstów przepisanych
w latach siedemdziesiątych XV w. przez benedyktyna Pawła był rękopis cystersów
koprzywnickich.
Z tymże klasztorem świętokrzyskim – późnośredniowiecznym ośrodkiem pielgrzymkowym – wiązać należy także propagowanie legend hagiograficznych, związanych ze św. Emerykiem oraz z relikwiami Św. Krzyża953. Tam też powstał żywot
zakonnika, który zmarł w aurze świętości – Mikołaja z Wielkiego Koźmina.
W księgozbiorach klasztornych znajdowały się również różnego typu podręczniki duszpasterskie, zbiory kazań i egzemplów (np. Gesta Romanorum). W tekstach
tych odwoływano się do wydarzeń z przeszłości, mających stanowić ilustrację zasad ogólniejszych, często o charakterze moralizatorskim. Zbiory egzemplów znajdowały się w wielu klasztorach, warto odnotować też fakt tworzenia egzemplów
952 Nie znał tego rękopisu Aleksander Semkowicz – wydawca Żywotu św. Jadwigi Śląskiej – zob. Vita
sanctae Hedwigis, wyd. A. S
, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 4, Lwów 1884, s. 501–655.
953

Zob. W. M

, Książka i biblioteka benedyktyńska, s. 231–232.
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przez polskich zakonników, jak w wypadku historii o opacie wąchockim porwanym
w 1456 r. przez diabła z klasztoru świętokrzyskiego, której autorem był opat świętokrzyski Michał z Kleparza954, czy krótkich egzemplów dotyczących bernardynów,
zawartych w podręczniku Innocentego z Kościana.
Warto pamiętać, że przedmiotem studiów i elementem formacji była wiedza
o przeszłości zawarta także w innego typu tekstach. W edukacji pomocne były
teksty zawierające historię antyczną, jak np. Historia Trojana Guidona de Columnis955 czy różne wersje historii o Aleksandrze Wielkim956. W niektórych wypadkach trudno jednak rozstrzygnąć o funkcjach takich tekstów – czy służyły
one wyłącznie kształceniu nowicjuszy, czy były też elementem głębszej formacji
intelektualnej i teologicznej, co można podejrzewać na przykładzie jednego z rękopisów świętokrzyskich, w którym tekst Guidona de Columnis znalazł się pomiędzy wykładem listów kanonicznych Augustyna z Ankony a wypisami z ksiąg
św. Augustyna i komentarzem Tomasza Vallensis (Waleys) do De civitate Dei
(Lat.Q.ch.I.139)957.
W każdym późnośredniowiecznym księgozbiorze klasztornym, zarówno mniszym i kanonickim, jak i mendykanckim, znajdowały się – o ile można to stwierdzić na podstawie niepełnych informacji o kodeksach – kodeksy służące do celów
teologii praktycznej: różnego typu podręczniki dla duchownych oraz kolekcje
duszpasterskie i kaznodziejskie. Podstawowy problem polega na określeniu pochodzenia tego typu kodeksów: czy stanowiły one dary z zewnątrz, zatem znajdujące się w nich treści docierały do zakonników przypadkowo, czy były produktem
skryptorium klasztornego, czyli efektem zaspokajania potrzeb konkretnej wspólnoty klasztornej.
Niezależnie od charakteru zakonu teksty takie były niezbędne, choćby do sprawowania posług kapłańskich i głoszenia kazań wobec współbraci. Jednak rozmiary
tej części zbioru zależne były w znacznym stopniu od zaangażowania danego zakonu w duszpasterstwo świeckich, można więc się spodziewać, że proporcje będą
na korzyść klasztorów kanoniczych – zwłaszcza funkcjonujących w większych
miastach – oraz konwentów zakonów żebrzących. Niemniej warto odnotować, że
również w wypadku klasztorów mniszych (np. benedyktyni, cystersi) niezbędne

954 Zob. M
C
, Sermo de luxuria cum exemplo de abbate a diabolo recepto, [w:] Z opowiadań średniowiecznych, wyd. i przeł. H. K
(Silva Medii et Recentioris Aevi, 3), Warszawa
1974, s. 1–23.
955

Np. Lat.Q.ch.XV.248 – z klasztoru cystersów w Paradyżu.

956 Być może pochodzenia klasztornego był kodeks Lat.Q.ch.XVII.74. Nie wiadomo, kiedy do księgozbioru benedyktynów świętokrzyskich trafił kodeks powstały w latach 1458–1460, w którym znajdowały
się Gesta Romanorum, Historia destruccionis Jerusalem (prawdopodobnie Guidona de Columnis) oraz Vita
Alexandri Magni – Lat.Q.ch.I.94.
957 Jeszcze inne przekazy przekazów Historia Trojana z kodeksów „warszawskich” pochodziły z Biblioteki Załuskich i nieznana była ich średniowieczna proweniencja, np. Lat.F.ch.IV.75, Lat.Q.v.IV.1.
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były teksty do posługi duchowej w podległych klasztorom parafiach czy choćby
klasztornym konwersom958.
W księgozbiorach klasztornych znajdowały się różne podręczniki, począwszy
od eucharystycznych: Liber de instructione simplicium sacerdotum augustianina-eremity Jana Merkelina959 czy – bardziej rozpowszechnionego w klasztorach małopolskich – Ad celebrantes missam Bartłomieja z Jasła960. Innym podręcznikiem
służącym duchownym był Manipulus curatorum Guidona de Monte Rocherii. Nie
odnotowałem jednak żadnego przekazu tego dzieła pochodzącego ze zbiorów klasztornych, choć zapewne był on znany – w jednym z kodeksów mstowskich znajdowały się wypisy z niego (Lat.Q.ch.I.74)961. W większości – jeżeli nie we wszystkich
klasztorach – znajdował się egzemplarz podstawowego podręcznika duszpasterskiego w Polsce późnego średniowiecza, czyli powstały w latach 1428–1431 Tractatus sacerdotalis de sacramentis Mikołaja z Błonia. Traktat ten, zalecany przez
polskie władze kościelne (m.in. biskupa poznańskiego Stanisława Ciołka) jako podstawowa lektura duchownych, cieszył się popularnością nie tylko w kręgu duchowieństwa parafialnego, czego świadectwem jest znaczna liczba zachowanych rękopisów i wydań drukowanych962. Duża część przekazów pochodziła z księgozbiorów
klasztornych. Już w początkach refleksji nad tekstem Mikołaja z Błonia korzystano
przede wszystkim z tych egzemplarzy. W drugiej połowie XVIII w. bibliotekarz Biblioteki Załuskich Jan Daniel Janocki wymienił trzy przekazy rękopiśmienne oraz
15 edycji drukowanych Tractatus sacerdotalis Mikołaja z Błonia. Dwa kodeksy
znajdowały się w Krakowie: pierwszy, który zresztą Janocki znał z autopsji, był
w bibliotece klasztoru dominikanów (kodeks pergaminowy formatu folio, zaś tekst
ukończony został przez Jana z Głuszyna (Iohannem de Gluszyno) 20 października
1338 [!] r.); drugi kodeks, pergaminowy formatu quarto, pochodził z księgozbioru
klasztoru franciszkanów konwentualnych. Trzeci przekaz, w kodeksie papierowym
formatu większej czwórki (4 maiori), pochodził z biblioteki klasztoru bernardynów
958

Problemem curae animarum sprawowanej przez mnichów zajął się ostatnio Greg Peters – zob. G. P , Religious Orders and Pastoral Care in the Late Middle Ages, [w:] R. J. S
(red.), A Companion
to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200–1500) (Brill’s Companions to the Christian Tradition, 22),
Leiden 2010, s. 263–284.
959 Zob. Lat.F.ch.I.255 z klasztoru cystersów w Koprzywnicy; Poznań, Biblioteka Seminarium Duchownego, Ms. 29 – z klasztoru cystersów w Paradyżu. Edycja tekstu: J M
, Liber de instructione simplicium sacerdotum, wyd. M. B
(Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae
Spectantia, 12/1–2), Warszawa 1982.
960 Zob. Lat.Q.ch.I.119 z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu (dar). Być może tekst Bartłomieja z Jasła znajdował się w następujących kodeksach: Lat.F.ch.I.9 z klasztoru cystersów w Koprzywnicy,
Lat.F.ch.I.256 i Lat.Q.ch.I.304 z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, Lat.Q.ch.I.30 z klasztoru bożogrobców w Miechowie, Lat.Q.ch.I.184 z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu.
961

W przedwojennych zbiorach BN – kodeksy Lat.F.ch.I.349, Lat.Q.ch.I.85 (oba z Biblioteki Załuskich).

962 Zob. M. T. Z
, «Tractatus sacerdotalis» Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku
XIV i XV, Lublin 1979; W. B
, «Devotio moderna» w polskich traktatach duszpasterskich powstałych do
połowy XV wieku, Lublin 2002, s. 138–140.
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w Radomiu, później zaś trafił do Biblioteki Załuskich. Był to tekst przepisany przez
bliżej nieznanego Wawrzyńca, kapłana diecezji poznańskiej w 1471 r.963 Przekazy rękopiśmienne Sacramentale, które znajdowały się w przedwojennym zasobie
BN, pochodziły m.in. z klasztorów: benedyktynów w Sieciechowie964 i Świętym
Krzyżu965, bożogrobców miechowskich966 i kanoników regularnych w Mstowie967.
Niewątpliwie część tych kodeksów znalazła się w księgozbiorach klasztornych już
w czasach nowożytnych, niemniej sam fakt występowania tego tekstu w kilku przekazach świadczyć może o jego popularności, zwłaszcza w kręgu benedyktynów
świętokrzyskich i bożogrobców miechowskich.
Teksty niezbędne do sprawowania posługi duszpasterskiej, dotyczące sakramentaliów (jak np. Sacramentale Mikołaja z Błonia), spowiedzi (m.in. teksty De conflictu
vitiorum et virtutum), a nawet egzorcyzmów, łączono w kolekcje. Dowodem takiej
praktyki mógł być rękopis z 1447 r. pochodzący z klasztoru kanoników regularnych
w Mstowie (Lat.Q.ch.I.74). Przykłady takich kolekcji duszpasterskich, w których
znajdowały się różne teksty dotyczące spowiedzi (jak np. summy spowiednicze),
sprawowania sakramentów czy Canon missae można by mnożyć. W tym miejscu
dostrzec należy, że znaczna liczba kodeksów znajdowała się zwłaszcza w księgozbiorach benedyktynów świętokrzyskich oraz bożogrobców miechowskich.
Do tego typu kodeksów dołączane były także zbiory kazań968. Funkcjonowały
one również jako osobne rękopisy. Jak można sądzić, znaczna ich część służyła nie
tylko jako podstawa nauczania z ambony, ale także jako lektura budująca zakonników. Treści kazań były zatem przyswajane nie tylko przez słuchanie kaznodziei,
ale też poprzez indywidualną lekturę. Nie bez znaczenia było to, że niektóre klasztory – jak np. w wypadku Świętego Krzyża – stanowiły ośrodki pielgrzymkowe,
przyciągające wiernych. Na potrzeby obsługi duszpasterskiej przepisywano często
w kilku egzemplarzach potrzebne zbiory kazań wygłaszanych ad populum. Były to
zazwyczaj kolekcje kazań powstałych w kręgu polskim w XV w., zatem aktualnych
pod względem przekazywanych treści i odpowiadających potrzebom kaznodziejskim zakonników, a także zaspokajającym potrzeby duchowe wiernych świeckich.
Wśród wielu kazań znajdujących się w kodeksach klasztornych odnotować należy
licznie reprezentowane w księgozbiorach klasztornych zbiory, zwłaszcza autorstwa
963

Zob. J. D. J

964

Lat.F.ch.I.337. Ponadto jeden kodeks zachowany – BN 3017 II.

, Ianociana, t. 2, s. 15–16.

965 Lat.F.ch.I.358, Lat.F.ch.I.532, Lat.F.ch.I.179 (fragment). Być może z tej biblioteki pochodził rękopis
Lat.Q.ch.II.417. Nie wiadomo, z którego księgozbioru: benedyktynów świętokrzyskich lub bożogrobców
miechowskich pochodził kodeks Lat.Q.ch.I.115.
966 Lat.F.ch.I.215, Lat.F.ch.I.238, Lat.F.ch.I.485, Lat.Q.ch.I.67, Lat.Q.ch.II.437, Lat.Q.ch.XVII.135. Ponadto jeden kodeks zachowany – BN 3016 II.
967

Lat.Q.ch.I.74.

968 Podstawowym opracowaniem kaznodziejstwa w póżnośredniowiecznej Polsce jest praca Krzysztofa
Brachy: K. B
, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce.
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Jakuba de Voragine, ułożone w trzech kolekcjach: de sanctis, de tempore i quadragesimale969. W bibliotekach klasztornych obecne były również inne kolekcje autorów obcych, jak np. Abortivus czeskiego reformatora Jana Milicza z Kromieryża970
czy Thesaurus novus Ps.-Piotra de Palude971, oraz autorów polskich, np. postylla
autorstwa dziekana przemyskiego Mikołaja Wigandi znajdowała się w księgozbiorach bożogrobców (Miechów – Lat.F.ch.I.82, Przeworsk – Lat.F.ch.I.283), cystersów (Koprzywnica – Lat.F.ch.I.87), benedyktynów (Święty Krzyż – Lat.F.ch.I.90,
Lat.F.ch.I.282), paulinów (Beszowa – Lat.F.ch.I.145). Licznie także były reprezentowane zbiory kazań autorstwa Jana Hieronima Sylwana z Pragi, zwanego Mniszkiem972, oraz kazania dominikanina Peregryna z Opola973. Na uwagę zasługuje,
podkreślona przez Krzysztofa Brachę, popularność w kręgu benedyktynów świętokrzyskich kolekcji kazań tzw. Piotra z Miłosławia, znanej z co najmniej 10 przekazów: zachowanych i zniszczonych974. Jakaś część kazań powstała w środowisku
klasztornym – przykładem może być zbiór kazań benedyktyna świętokrzyskiego
Mikołaja Włoskiego, spisany w latach czterdziestych XV w.975
Trudno określić rozmiary zasobów kaznodziejskich w księgozbiorach klasztornych, były one jednak znaczące niezależnie od profilu zakonu. Wojciech Mrozowicz obliczył, że na Świętym Krzyżu w sumie znajdowało się blisko 30 rękopisów zawierających kazania de tempore976. Podobnej wielkości były, jak można
969 Kazania de sanctis (Lat.F.ch.I.144 z klasztoru benedyktynów świętokrzyskich, Lat.F.ch.I.277 z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie); kazania de tempore (Lat.F.ch.I.20 z klasztoru benedyktynów na Świętym
Krzyżu, Lat.F.ch.I.149 z klasztoru cystersów w Koprzywnicy, Lat.F.ch.I.24 być może z klasztoru bożogrobców w Miechowie); Quadragesimale (Lat.F.ch.I.22 z klasztoru cystersów w Koprzywnicy, Lat.F.ch.I.192
z klasztoru bożogrobców w Miechowie, Lat.F.ch.I.16, Lat.F.ch.I.24 być może z klasztoru bożogrobców miechowskich, Lat.Q.v.I.134 z klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu). Ponadto kodeksy zawierające kombinację zbiorów kazań: de sanctis i de tempore (Lat.F.ch.I.15 z klasztoru benedyktynów świętokrzyskich),
Quadragesimale i de sanctis (Lat.F.ch.I.25 z klasztoru benedyktynów świętokrzyskich), Per circulum anni
(Lat.F.ch.I.152 z klasztoru paulinów w Beszowej) oraz nieokreślone bliżej kazania (Lat.F.ch.I.221 z klasztoru
bożogrobców w Miechowie).
970

Lat.F.ch.I.14 z klasztoru bożogrobców w Miechowie, opisany jako kazania Jakuba de Voragine.

971 Lat.F.ch.I.346 z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, Lat.F.ch.I.347, Lat.F.ch.I.474 z klasztoru bożogrobców na Stradomiu, Lat.F.ch.I.361 z klasztoru paulinów w Beszowej.
972 Zob. J. K
, Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, [w:] K. B
, M. N
(red.), Česko-polské kazatelské vstahy ve
středověku (Colloquia Mediaevalia Pragensia, 16), Praha 2016, s. 99–118.
973

Zob. P

O

, Sermones de tempore et de sanctis, wyd. R. T

, Warszawa 1997.

974 Zob. K. B
, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce, gdzie szczegółowa analiza zarówno tradycji rękopiśmiennej, jak i przekazywanych w ramach kolekcji treści.
975 Rękopis zachowany BN 3020 II, k. 1r–182v: Sermones festivales cum nonnulis miraculis. Kolekcja ta
jest przedmiotem studiów Justyny Dziadek, zob. J. D
, Mikołaj Włoski – kaznodzieja łysogórski i jego
postylla «Sermones festivales cum nonnulis miraculis» z 1. poł. XV wieku. Podstawa źródłowa, „Rocznik
Muzeum Narodowego w Kielcach”, 30, 2015, s. 83–103.
976 Zob. W. M
, Książka i biblioteka benedyktyńska, s. 227–228. Było to 27 rękopisów, w tym
jeden wątpliwy co do proweniencji i jeden wątpliwy, jeśli chodzi o kazania (wymieniono tylko prothemata) – Lat.F.ch.I.15, Lat.F.ch.I.20, Lat.F.ch.I.170, Lat.F.ch.I.179, Lat.F.ch.I.203, Lat.F.ch.I.205, Lat.F.ch.I.210,
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domniemywać, zbiory kazań w księgozbiorach kanonickich, np. miechowitów, czy
mendykanckich: dominikanów i bernardynów977. Nasza wiedza o kaznodziejstwie
w obrębie klasztoru jest niepełna, nie tylko z powodu stanu zachowania rękopisów
i rozpoznania tej części księgozbiorów, ale także z racji stanu badań nad kaznodziejstwem w Polsce późnego średniowiecza.
Zwłaszcza z rękopisami duszpastersko-kaznodziejskimi związane są jeszcze
dwie inne kwestie. Pierwsza dotyczy używania języka polskiego i zapisywania
w nim tekstów przez zakonników. Warto przypomnieć, że Kazania świętokrzyskie
– najstarszy tekst prozatorski w języku polskim – powstały i funkcjonowały właśnie w polskich klasztorach, niezależnie od tego, czy był to klasztor świętokrzyski,
czy miechowski. W rękopisach klasztornych teksty w języku polskim były reprezentowane prawdopodobnie przede wszystkim przez krótkie utwory służące pracy duszpasterskiej, a także modlitwy i pieśni. Ponadto, w świetle ustaleń Elżbiety
Belcarzowej, w używanych przez zakonników kolekcjach kazań liczne były glosy
w języku polskim978. Niemożliwe jest określenie roli klasztorów w propagowaniu
używania języka rodzimego w okresie późnego średniowiecza, można wszelako
postawić hipotezę, że – obok uniwersytetu – prawdopodobnie środowisko zakonne
korzystało z możliwości przekazywania wiernym słowa Bożego. Rewolucja bernardyńska przełomu średniowiecza i nowożytności – czyli gwałtowny rozwój twórczości w języku rodzimym – została przygotowana przez starsze zakony.
Drugą kwestią jest czas pozyskiwania przez określone środowisko zakonne konkretnych tekstów. Na podstawie analizy piętnastowiecznych katalogów angielskich
bibliotek klasztornych zauważono, że w większości piętnastowieczni mnisi byli zainteresowani bardziej przeszłością niż teraźniejszością, a ich nawyki czytelnicze
wydają się cokolwiek staromodne. Ów konserwatyzm księgozbiorów klasztornych
(conservative monastic world) objawiać się miał brakiem książek o treści aktualnej.
Sam XV w. miał być okresem intelektualnej stagnacji w większości klasztorów
męskich979. Nawet jeżeli uwzględnimy starszą metrykę zbiorów klasztorów angielskich, co skutkowało odpowiednio starszym zasobem rękopisów, trudno z tą
opinią się zgodzić. Na podstawie obserwacji późnośredniowiecznych księgozbioLat.F.ch.I.211, Lat.F.ch.I.222, Lat.F.ch.I.232, Lat.F.ch.I.282, Lat.F.ch.I.290, Lat.F.ch.I.296, Lat.F.ch.I.298,
Lat.F.ch.I.420, Lat.F.ch.I.464, Lat.F.ch.I.490, Lat.F.ch.I.492, Lat.F.ch.I.532, Lat.Q.v.I.192, Lat.Q.ch.I.12,
Lat.Q.ch.I.15, Lat.Q.ch.I.164, Lat.Q.ch.I.187, Lat.Q.ch.I.215, Lat.Q.ch.I.244, Lat.Q.ch.I.281, ponadto
Lat.F.ch.I.404, dwa niezidentyfikowane rękopisy wymienione przez Jonstona: Cl. 9I in qu. 11 i 12 (t. 3,
Aneks, rozdz. 2.5.1, s. 547) oraz niezidentyfikowane z Reiestr książek: in quarto 17 (t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.3,
s. 561 – prawdopodobnie kodeks ten to któryś z wymienionych), in quarto 59 (=Jonston 17, Cl. 5E; ibidem, s.
563), in octavo 1 i 7 (ibidem, s. 564). Dodać należy również rękopis zachowany BN 3021 III.
977 Zob. R. S
, Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 70, 1998, s. 247–260.
978 Zob. E. B
, Glosy polskie, cz. 4, gdzie odnotowano glosy z zachowanych rękopisów warszawskich – przede wszystkim świętokrzyskich.
979 Zob. D. N. B , Monastic Libraries. 1400–1557, [w:] L. H
, J. B. T
(red.), The Cambridge
History of the Book in Britain, vol. 3: 1400–1557, Cambridge 2008, s. 237–244, 252.
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rów klasztorów męskich z terenów polskich wynika, że zakonnicy pilnie śledzili
nowinki i starali się pozyskiwać dopiero co powstałe teksty. Oczywiście podstawowy problem to wiarygodność datowania samych rękopisów. Niemniej można
zaobserwować tę praktykę co najmniej w kilkunastu przypadkach, kiedy to zwykle
opaci kupowali egzemplarze lub zlecali przepisywanie wkrótce po powstaniu samego dzieła. Dotyczy to zwłaszcza tekstów powstałych w Polsce lub Czechach.
Być może wpływ na ten stan rzeczy miał silny ferment intelektualny w Europie
Środkowej XIV i XV w., wynikający choćby z racji funkcjonowania uniwersytetów
w Pradze i Krakowie.
Przekonującym dowodem mogą być kolekcje kazań Jana Sylwana z Pragi. Pierwsza chronologicznie kolekcja, powstała ok. 1405 r. – Linea salutis aeternae, czyli
zbiór kazań niedzielnych, już w 1407 r. została przepisana przez Wacława ze Zdziechowej, prepozyta klasztoru bożogrobców św. Jadwigi na Stradomiu980. Mniej więcej w tym samym czasie dwa przekazy tego zbioru kazań znalazły się w księgozbiorze benedyktynów sieciechowskich981. Kolejnym przykładem może być Postilla
Zderaziensis Johlina z Vodňan, przepisana przez profesa klasztoru miechowskiego
Wojciecha w klasztorze praskim w 1407 r., której przekaz znajdował się również
w księgozbiorze benedyktynów świętokrzyskich982. Prawdopodobnie wkrótce po
powstaniu do księgozbiorów klasztornych trafiały przekazy kazań Stanisława ze
Skarbimierza czy Jakuba z Paradyża983. Rzecz jasna, szybkość upowszechniania
tekstów w środowisku klasztornym zależna była nie tylko od przynależności zakonnej autora i specyfiki samego tekstu, ale także od odległości od większych ośrodków kultury – przede wszystkim stołecznego Krakowa i uniwersytetu.
Powracając do kwestii księgozbiorów klasztornych, ważno zauważyć, że niektóre kodeksy znajdowały się poza biblioteką (zbiorem głównym) i nie były dostępne
ogółowi zakonników. Nie wiadomo, czy nie były w ten sposób wydzielane dzieła z zakresu prawa, zwłaszcza kanonicznego. Zbiór ten był stosunkowo niewielki,
choć zróżnicowany, i obejmował różne księgi wchodzące w zakres korpusu prawa
kanonicznego (głównie dekretały papieskie) i komentarze do nich czy Speculum
iudiciale Guilelma Durandi. W wypadku cystersów kapituła generalna nakazywała
dyskrecję i wyłączenie ze zbioru głównego Corpus canonum i Decreta Gratiani
980

Lat.F.ch.I.104.

981

Lat.F.ch.I.49 i Lat.F.ch.I.108.

982 Z klasztoru miechowskiego pochodziły kodeksy: Lat.F.ch.I.97 (cz. 2), Lat.F.ch.I.463, być może
także Lat.F.ch.I.81 (cz. 3). Z księgozbioru świętokrzyskiego pochodziła kopia datowana na ok. 1409 r. –
Lat.F.ch.I.110.
983 Np. Lat.F.v.I.30 z klasztoru świętokrzyskiego, zawierający prawdopodobnie Sermones super Symbolum
Nicenum Stanisława ze Skarbimierza, datowany przez Marię Hornowską na przełom XIV i XV w. Nie wiadomo natomiast, kiedy znalazł się w tym samym klasztorze interesujący zbiór kazań Stanisława ze Skarbimierza
przepisany także na przełomie XIV i XV w. (Lat.F.v.I.77). Na ok. 1414 r. datowany był jeszcze inny kodeks
z kazaniami Stanisława ze zbioru świętokrzyskiego, przepisanymi prawdopodobnie już w tamtejszym skryptorium klasztornym – Lat.F.ch.I.137.
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z powodu możliwości popełnienia błędów w interpretacji przez niedoświadczonych
zakonników984.
Być może książki tego typu znajdowały się w celi opata. Można domniemywać,
że teksty z zakresu prawa kanonicznego posiadał w swojej celi opat świętokrzyski
Michał z Kleparza, który ofiarował klasztorowi co najmniej dwa kodeksy, w tym
jeden prawniczy985. Tenże opat Michał zlecał i nadzorował przepisanie tekstów
prawniczych, jak np. wykładu Dominika de Sancto Geminiano do szóstej księgi
Dekretałów, skopiowanego przez Jana, plebana w Słupiach, z przeznaczeniem do
klasztornej biblioteki – pro libraria eiusdem monasterii (Lat.F.ch.I.339)986. Możliwe zatem, że kodeksy prawnicze znajdowały się w bibliotece i były tylko wypożyczane do celi opackiej.
Urzędnicy klasztorni potrzebowali również kodeksów zawierających formularze
prawnicze, związane z działalnością różnego szczebla sądów kościelnych, aż do
kurii rzymskiej. Przykładem takiego rękopisu mógł być kodeks z przełomu XIV
i XV w., należący prawdopodobnie do prepozyta klasztoru bożogrobców na Stradomiu – Mikołaja z Wojborza (Lat.F.ch.II.162). Inny rękopis prawniczy, tym razem
z klasztoru cystersów w Koprzywnicy, przepisał w części brat Matern, niestety, nie
wiadomo, czy kodeks służył opatowi, doświadczonemu zakonnikowi zajmującemu
się prawem kanonicznym987. Mamy informację, że kodeksy prawnicze przywozili
zakonnicy ze studiów we Włoszech, jak np. bożogrobiec Stanisław z Miechowa988.
W większości kodeksy prawnicze w księgozbiorach klasztornych pochodziły
z darów osób związanych z klasztorem, zarówno profesorów Uniwersytetu Krakowskiego (jak np. Grzegorza Cieniawy z Mysłowic dla klasztoru cystersów w Koprzywnicy), jak i duchownych diecezjalnych zaangażowanych w sądownictwo kościelne, np. oficjałów (jak np. Stanisław z Wojczyc dla klasztoru benedyktynów na
Świętym Krzyżu) czy prokuratorów konsystorza (jak np. Jan i Mikołaj Odelfowie
dla klasztoru cystersów w Koprzywnicy).
Odrębną kategorią książek były kodeksy medyczne, służące prawdopodobnie
zakonnikowi zajmującemu się infirmerią989. Pierwsze pytanie dotyczy miejsca ich
przechowywania. Książki tego typu, o ile nawet znajdowały się w księgozbiorze
głównym, w późnym średniowieczu były wyodrębniane w osobny zbiór przecho984

Zob. Canivez, t. 1, a. 1188, cap. 7, s. 108.

985

Zob. Lat.F.ch.I.161, Lat.F.ch.I.163.

986 Przepisanie drugiej części wykładu Dominika de Sancto Geminiano zlecił opat Michał Markowi Schowa ze Słupi w 1473 r. – Lat.F.ch.II.216.
987

Lat.F.ch.II.213.

988 Lat.F.ch.II.116. Być może śladem studiów zakonnika miechowskiego, tym razem w Bolonii, był kodeks
Lat.F.ch.II.200.
989 Zob. A. P
-L
, Attending the Sick in Augustinian Monasteries in Silesia in the Middle
Ages, [w:] M. D
(red.), La vie quotidienne des moines et chanoines réguliers au Moyen Âge et temps
modernes. Actes du Premier Colloque International du LARHCOR. Wrocław – Książ, 30 novembre – 4 décembre
1994, t. 1–2, Wrocław 1995, s. 203–214.

Rękopisy pochodzenia polskiego o znanej proweniencji średniowiecznej

465

wywany oddzielnie, nie tylko z powodu praktycznego charakteru tekstów, ale także
w celu uniknięcia podejmowania przez zakonników samodzielnych studiów medycznych. Przykładem może być decyzja opata klasztoru kanoników regularnych
w Żaganiu i znawcy medycyny – Marcina I Rinkenberga (opat w latach 1463–
1489), który zakazał udostępniania zakonnikom książek medycznych. Interesujące
jest zawarte w katalogu opatów żagańskich wyjaśnienie tej decyzji – opat zdecydował się na ten krok na podstawie własnego doświadczenia medycznego nabytego
w trakcie leczenia kobiet990. Oczywiście powstaje pytanie, czy sytuacja tego typu
była zjawiskiem wyjątkowym (opat zajmujący się medycyną). Można raczej przyjąć założenie, że książki z tekstami medycznymi, w których opisano np. objawy poszczególnych chorób, metody rozpoznania stanów chorobowych (np. na podstawie
analizy moczu), wreszcie ich leczenia, były trzymane tam, gdzie były potrzebne
– czyli w infirmerii.
Na podstawie informacji o zachowanych książkach medycznych z księgozbiorów
klasztornych można stwierdzić, że był to niewielki zbiór, liczący ledwie kilka woluminów. Ponadto w drugiej połowie XV w. dominowały w tym zbiorze inkunabuły,
co świadczy zarówno o zaczytaniu często używanych tekstów rękopiśmiennych, jak
i potrzebie posiadania aktualnych tekstów991.
Po tym pobieżnym rozpatrzeniu księgozbioru/księgozbiorów klasztornych warto
zastanowić się, w jakim stopniu biblioteka taka miała charakter zamknięty. Innymi
słowy, czy klasztor i środowisko zakonne stanowiły wyłącznie „miejsce przyciągania” tekstów i książek, czy też były to także miejsca obiegu treści – wymiany i upowszechniania tekstów. Zatem podstawowym problemem jest kwestia dostępności
egzemplarzy znajdujących się w bibliotekach klasztornych dla osób z zewnątrz –
duchownych i świeckich.
Generalnie przytaczana jest opinia, zwłaszcza w odniesieniu do wczesnośredniowiecznych księgozbiorów klasztornych, że książki trzymane były w klasztorze
i nieudostępniane na zewnątrz. Jedną z najstarszych metod zabezpieczenia książek
było umieszczanie w nich klątw przeciw złodziejom czy szerzej przeciw tym, któ990 Zob. Catalogus abbatum Saganensium, s. 359: Familiaritatem mulierum scandalosam multam nimis
(quibus et semper promptus et paratus erat) ex hujusmodi exercicio contraxit, sciensque quem fructum ex
hujusmodi exercicio ipse habuit, summe cavebat, ne quis fratrum studio aut practice hujus artis implicaretur,
ymmo et in futurum precavens ante finem vite sue crebrius districte commisit, ut libri artis prefate diligenter
recluderentur nec in manus fratrum incidere permitteretur. Tekst ten przytoczyła A. P
-L
,
ibidem, s. 210.
991 Zob. A. Ś
, Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych, s. 111: 19 tekstów z zakresu medycyny w księgozbiorze klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu; kanonicy regularni laterańscy
w Krakowie – zob. I. P
, Biblioteka kanoników regularnych, s. 103–104; cystersi w Henrykowie – zob. M. B
, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie, s. 158–160. Anna Pobóg-Lenartowicz
stwierdziła, że zbiór tekstów medycznych z klasztoru kanoników regularnych klasztoru NMP na Piasku wskazuje na ich duże znaczenie w tym kręgu zakonnym – zob. A. P
-L
, Attending the Sick, s. 211.
Trzeba jednak podkreślić, że teksty te potrzebne były w każdej, mniej lub bardziej zamkniętej, wspólnocie,
zaś problem funkcjonowania tekstów medycznych w klasztorach wymaga dalszych badań, także w kontekście
porównawczym.
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rzy odłączyli książkę od zbioru wspólnego992. Gruntowna przemiana w traktowaniu
książek zaszła na przełomie XII i XIII w., co wiązać należy nie tylko z pojawieniem
się zakonów mendykanckich, ale przede wszystkim z przemianami zachodzącymi
w kulturze intelektualnej (m.in. badania nad Biblią, rozwój prawa kanonicznego
i cywilnego, rozwój medycyny i filozofii arystotelesowskiej, rozkwit szkół i uniwersytetów). Pojawiło się gwałtowne zapotrzebowanie na niezbędne do tego teksty
i książki – nie tylko ze strony uczących się zakonników, ale także innych osób993.
Niedostępne księgozbiory klasztorne musiały otworzyć swoje podwoje, co niekiedy
budziło wielką niechęć samych zakonników. W wielokrotnie przytaczanych postanowieniach synodu paryskiego z 1212 r. znajdowało się polecenie skierowane do
zakonników, aby nie wydawali zakazów wypożyczania książek ze swoich księgozbiorów (ne emittant juramentum de non commodando libros suos indigentibus)
– pożyczanie bowiem zostało zaliczone do dzieł miłosiernych (commodare inter
praecipua misericordiae opera computetur). Nota bene zakazano również wówczas
używania klątw książkowych (Et amodo nullus liber sub anathemate teneatur et
omnia praedicta anathemata absolvimus) oraz polecono podzielenie księgozbioru
na część wewnętrzną – do użytku zakonników oraz drugą – dostępną potrzebującym (indigentibus), a więc także osobom z zewnątrz994. Już James Clark wyrażał wątpliwość, czy dekret ten był stosowany również poza terenem Francji995, nie
zmienia to jednak faktu, że od tego okresu można mówić już o możliwości korzystania z bibliotek klasztornych nie tylko przez zakonników, ale także uczniów,
innych duchownych i świeckich.
W późnym średniowieczu książki z księgozbioru wypożyczane były na zewnątrz
klasztoru996. W wypadku księgozbiorów klasztorów polskich informacje na ten temat są nieliczne. Możemy się tylko domyślać, że książki były udostępniane za992 O tych klątwach zob. M. D
, Anathema! Medieval Scribes and the History of Book Curses, Totowa, N. J. 1983. Oczywiście, różnego typu zaklęcia związane z magiczną ochroną książek obecne były przez
całe średniowiecze.
993 Zob. studium K. W. H
, The Effects of Thirteenth-Century Cultural Changes on Libraries,
„Libraries and Culture”, 24, 1989, 1, s. 5–20.
994 Zob. J. D. M
, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 22, Venetiis 1778, kol. 832,
cap. XXIII. Podział księgozbioru na dwie części występował w zbiorach uniwersyteckich, gdzie wydzielano
bibliotekę większą (libraria magna) – czytelnię, w której znajdowały się książki często czytane, niekiedy
mocowane łańcuchami do pulpitów – katenaty, oraz mniejszą (libraria parva), złożoną z dubletów, książek
rzadziej czytanych, które można było wypożyczać na zewnątrz – zob. np. B. H. S
, The Chained Library.
Sądzono, że podział na dwie biblioteki, z których wielką stanowiły książki z łańcuchami, występował już
w drugiej połowie XIII w., jednak Richard H. Rouse wykazał, że w odniesieniu do biblioteki Sorbony grupę
katenatów stworzono dopiero na przełomie XIII i XIV w., głównie z dokonanych wówczas darów. Badacz ten
podkreślił, że praktyka „zakuwania” książek była dość droga, a sama koncepcja była nowością w Europie do
końca XIV w. – zob. R. H. R
, The Early Library of the Sorbonne, „Scriptorium”, 21, 1967, 1, s. 42–71.
995

J. W. C

, The care of books, s. 74.

996 Zob. interesujące uwagi na ten temat B. M
O
, P. P
, Les bibliothèques et la transmission des textes, [w:] A. V
(red.), Histoire des bibliothèques françaises, 1: Les bibliothèques médiévales du VIe siècle à 1530, Paris 2008, s. 551–586.
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konnikom lub innym osobom związanym z klasztorem, udającym się na studia997.
Z książek klasztornych korzystali również świeccy duchowni związani z danym
klasztorem. Znakomitym przykładem takiej współpracy jest działalność kanonika
i oficjała sandomierskiego Stanisława z Wojczyc, który w testamencie przekazał
klasztorowi świętokrzyskiemu bibliotekę liczącą do 15 woluminów, gromadzoną
w latach 1466–1477. Jak zauważył Marek Derwich, już na etapie tworzenia swojego księgozbioru Stanisław współpracował z benedyktynami i miał swobodny dostęp do biblioteki klasztornej998. Niewątpliwym tego świadectwem był czterotomowy zbiór Repertorium morale Berchoriusa (Lat.F.ch.I.351), przepisany na zlecenie
Stanisława z Wojczyc w latach 1474–1476, być może w skryptorium klasztornym
albo w innym miejscu, ale z egzemplarza znajdującego się w bibliotece łysogórskiej
(Lat.F.ch.I.268).
Wreszcie książki wypożyczali także ludzie świeccy. Prawdopodobnie dużą rolę
odgrywały: fakt przynależności do grona dobroczyńców danego klasztoru i osobiste kontakty ze wspólnotą. Co interesujące, wypożyczenie książek odbywało się
pod zastaw, Kazimierz Łatak przytoczył przykład starosty krzepickiego Dobiesława
z Kurozwęk, który w 1480 r. wypożyczył z księgozbioru klasztoru kanoników regularnych w Kłobucku rękopis w celu skopiowania; w zamian zastawił własną książkę
zawierającą listy św. Hieronima999.
Niewątpliwie zatem wypożyczanie wpływało na kształt i wielkość księgozbioru
klasztornego. W piętnastowiecznych statutach kanoników regularnych z klasztoru w Trzemesznie, w rozdziale poświęconym wypożyczaniu, podkreślono, że poprzednie ustalenia były w tym zakresie zbyt tolerancyjne, co doprowadziło do zaginięcia wielu egzemplarzy, w konsekwencji zakazano wypożyczeń poza klasztor1000.
Praktyka ta stosowana była również w innych zakonach, np. w jednym z kodeksów
cysterskich (z Koprzywnicy), powstałym w latach pięćdziesiątych XV w., na wyklejce okładziny przedniej odnotowano zakaz kapituły generalnej dotyczący wypożyczania książek (Lat.F.ch.II.213).
Całkowicie zrozumiała niechęć do wypożyczania książek na zewnątrz mogła
doprowadzić do tego, że znacznie częściej korzystano z książek klasztornych na
miejscu. Przytaczane wyżej świadectwa podróży zakonników do innych klasztorów, jak też świadectwa kopiowania konkretnych zestawów tekstów z egzemplarzy klasztorów, niekiedy innego zakonu, wskazują, że praktyka ta była stosowana
często przez zakonników. Znakomitym przykładem kwerend prowadzonych w bi997 Np. kodeks przepisany przez Macieja z Pełczyna wypożyczono w 1475 r. Hieronimowi z Wronowa,
który rok później został studentem Uniwersytetu Krakowskiego – zob. M. Z
, Komentarz Jana z Dąbrówki, s. 39.
998

Zob. M. D

, Stanisław z Wojczyc.

999 Zob. K. Ł
, Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku, „Echa
Przeszłości”, 3, 2002, s. 30.
1000

Zob. R. M

, Piętnastowieczny regulamin biblioteczny, s. 224, 227.
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bliotekach klasztornych – i to innych zakonów – poza wspomnianymi podróżami
Materna, może być działalność cystersa mogilskiego Mikołaja z Krakowa, który
w poszukiwaniu żywotów świętych odwiedzał biblioteki innych klasztorów cysterskich, ale trafił także do klasztoru duchaków krakowskich, gdzie przepisał relację
o pielgrzymce duchaka do góry Synaj i położonego tam klasztoru św. Katarzyny
z 1471 r.1001
Na razie jednak nie dysponujemy – być może poza przypadkiem Stanisława
z Wojczyc – świadectwami pracy intelektualnej duchownych czy świeckich w bibliotece klasztornej. Możemy wszak podejrzewać, że ze zbiorów mogli korzystać
profesorowie krakowscy, jak np. Grzegorz Cieniawa z Mysłowic, związany z klasztorem koprzywnickim, czy uczeni ofiarowujący swoje książki benedyktynom świętokrzyskim.
Analiza – dodajmy cząstkowa – kilkunastu księgozbiorów klasztornych znanych
z kształtu, jaki nadano im w okresie nowożytnym, ale niemal całkowicie zniszczonych w XX w. przynosi nowy obraz kultury intelektualnej klasztorów polskich
późnego średniowiecza.
Księgozbiór, a właściwie księgozbiory klasztorne, w zależności od treści kodeksów i miejsca ich przechowywania pełniły różne funkcje, począwszy od edukacji
nowicjuszy, poprzez formację zakonną i intelektualną, do praktyki życiowej. Były
to miejsca gromadzenia i przechowywania wiedzy, ale przede wszystkim teologicznej, dążącej do poznania i zrozumienia zasad wiary i miejsca człowieka w planie
zbawienia. W każdym księgozbiorze klasztornym w Polsce późnego średniowiecza
znajdował się podobny korpus tekstów – dominowały dzieła Ojców i Doktorów
Kościoła, natomiast stosunkowo nieliczne były teksty autorów piętnastowiecznych
(może z wyjątkiem Jana Gersona, Mateusza z Krakowa i Jakuba z Paradyża). Ten
zwrot ku tekstom patrystycznym wynikał zapewne z przenikania prądów intelektualnych płynących z klasztorów reformowanych. Nie bez znaczenia dla kształtu
księgozbiorów klasztornych były również zmiany w systemie edukacji (uniwersytety). Jak silne były związki zakonników ze środowiskiem uniwersyteckim, wskazuje
choćby spostrzeżenie Elżbiety Witkowskiej-Zaremby, która zauważyła, że współpraca między tymi środowiskami doprowadziła w XV w. do wykształcenia wspólnego zespołu tekstów służących nauce muzyki1002.
Na wielkość i kształt księgozbiorów klasztornych wpływ miała niewątpliwie
działalność zwierzchników klasztorów. Opaci, prepozyci, przeorzy mieli możliwości pozyskiwania potrzebnych wspólnocie tekstów w różny sposób – dysponując
funduszami, mogli kupować książki zarówno w Krakowie, jak i w czasie swoich
1001 Zob. M. S
, Pielgrzymka krakowskiego duchaka na górę Synaj w 1471 roku, „Rocznik Krakowski”, 78, 2012, s. 147–157 (tamże edycja tekstu).
1002

E. W

-Z

, «Musica Muris» i nurt spekulatywny, s. 112–113.
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podróży zagranicznych; reprezentując klasztor na zewnątrz, mogli nawiązywać
kontakty z duchownymi intelektualistami, czego efektem były dary książkowe,
mogli wreszcie zlecać współbraciom podróże w poszukiwaniu najlepszych tekstów.
Zawirowania wokół obsady stanowiska opata – co można zaobserwować w wypadku klasztorów małopolskich w latach trzydziestych XV w. – mogły zatem wpływać
także na zmniejszenie dopływu tekstów. Jednak już w kolejnym dziesięcioleciach
mądra polityka kolejnych opatów – np. świętokrzyskich czy koprzywnickich –
przyczyniła się do rozkwitu samych klasztorów, a także tamtejszych bibliotek. Druga połowa XV w. to złoty okres księgozbiorów klasztornych.
Sukces ten możliwy był dzięki nie tylko pracy zwierzchników klasztornych,
ale również ich umiejętności stworzenia odpowiedniego środowiska i klimatu intelektualnego. W wypadku najlepiej rozpoznanych bibliotek – klasztoru benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu i cysterskiego w Koprzywnicy – podkreślić należy
współpracę tamtejszych opatów z grupą kopistów klasztornych – często zakonników z wykształceniem uniwersyteckim. Kopiści ci, jak np. Matern w Koprzywnicy
czy Mikołaj z Wielkiego Koźmina i Maciej z Pełczyna na Świętym Krzyżu, ściśle
współpracowali z opatami, realizując dzieło reformy wewnętrznej wspólnoty. Często zakonnicy ci pełnili również funkcję strażników pamięci wspólnoty, tworząc np.
kopiariusze czy kolekcje historyczne. Niektórzy byli także bibliotekarzami klasztornymi, później piastując inne godności w klasztorze, łącznie z godnością opata.
W tworzeniu i powiększaniu księgozbiorów klasztornych, zwłaszcza w drugiej
połowie XV w., udział mieli nie tylko sami zakonnicy. Podkreślałem wielokrotnie
fakt współdziałania z klasztorem duchownych i świeckich, którzy przekazywali im
książki. W konsekwencji można stwierdzić istnienie całej sieci powiązań i kontaktów, których efektem było przenikanie tekstów i książek oraz zawartych w nich
wiedzy i idei. W sieci tej rolę odgrywało kilka ważnych czynników.
Ważną funkcję pełniły więzy genealogiczne poszczególnych klasztorów w obrębie jednego zakonu, czego wynikiem było kopiowanie tekstów w skryptoriach
klasztorów nie tylko położonych w obrębie tej samej prowincji (np. Koprzywnica
– Mogiła), ale także – jak w wypadku benedyktynów – klasztorów stanowiących
ośrodki reformy zakonnej (Monte Cassino, Melk) („bliskość duchowa”). Innym
czynnikiem, dotychczas mało uwzględnianym, była współpraca klasztorów różnych
zakonów, położonych w stosunkowo niewielkiej odległości (bliskość geograficzna). Przykładem może być choćby korzystanie przez benedyktynów świętokrzyskich z księgozbioru klasztoru cystersów w Koprzywnicy. Kolejnym czynnikiem,
który wpływał na wielkość i charakter księgozbiorów, była współpraca z klasztorem grupy osób z zewnątrz – przede wszystkim duchownych różnego szczebla
i intelektualistów, a więc ludzi stale korzystających ze słowa pisanego. Więzy te,
podtrzymywane przez obie strony przez lata, przyczyniły się do napływu do klasztorów tekstów teologicznych i prawniczych. Wreszcie, last but not least, podkreślić
należy znaczenie stołecznego Krakowa – miasta, w którym nie tylko znajdował się
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uniwersytet (i powiązany z nim rozwinięty rynek księgarski), władze diecezji, ale
także kilkanaście klasztorów różnej obserwancji1003. Tam też można było najłatwiej
kupić książkę, a także przepisać niezbędny tekst – często nowość – lub skorzystać z najlepszych egzemplarzy przechowywanych w bibliotekach klasztornych czy
szkolnych.
Rzecz jasna, powyższe uwagi dotyczące księgozbiorów klasztornych są tylko ogólną próbą scharakteryzowania zjawiska. Wobec niedostatku źródeł nasza
perspektywa ograniczona jest do zbiorów tylko części klasztorów małopolskich
i wielkopolskich, i to rozpoznanych w bardzo nierównym stopniu. Prawdopodobnie w niektórych klasztorach nastąpiła stagnacja i tamtejsze księgozbiory powiększane były w niewielkim stopniu. Jednak rozpoznane księgozbiory, w tym nieznany dotychczas zbiór koprzywnicki, wskazują, że zakonnicy starali się pozyskiwać
potrzebne teksty na różne sposoby, oczywiście na miarę możliwości finansowych
danego klasztoru.
Zbiory książek wskazują jeszcze na jeden aspekt. „Kryzys monastyczny”, związany, moim zdaniem, przede wszystkim z konfliktami wewnątrz wspólnoty na tle
ekonomicznym (m.in. rozdziałem dóbr opata i klasztoru1004) oraz z polityką opatów,
został zażegnany w latach czterdziestych XV w. Czy był to kryzys przejawiający
się brakiem dyscypliny i rozprzężeniem obyczajów wśród zakonników? Ponownie
należy powrócić do osoby Jakuba z Paradyża – cystersa z Mogiły, który w latach
trzydziestych lub na początku lat czterdziestych XV w. został kartuzem w Erfurcie. Jego decyzja przejścia do kartuzów – w XV w. jedyny możliwy wybór dla
zakonnika reguły św. Benedykta – interpretowana jest zazwyczaj jako fiasko akcji
reformatorskiej podjętej w Mogile. Tymczasem, według autora kroniki klasztornej
z przełomu XV i XVI w., Jakub przeszedł do zakonu kartuzów z powodu zawiści
(ex invidia) ze strony współbraci cystersów. Owa zawiść wynikać miała – według
autora kroniki – z typowo ludzkiej niechęci, jaką obdarzano zwykle jednostki wybitne1005. Niezależnie od sformułowań zawartych w tej kronice należy zadać pytanie, czy owa niechęć była powodowana rzeczywiście zapędami reformatorskimi
Jakuba, czy też różnicą zdań na temat surowości życia zakonnego1006. Podkreślić

1003 Zob. K. O
, Klasztorna geografia średniowiecznego Krakowa, s. 217–234; I
, Book Collections
in Medieval Cracow. Outline of the State of Research, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, 15, 2010, s. 121–146.
1004 Zob. J. K
, Wspólnoty zakonne, s. 215. Nota bene konstatacja o przezwyciężeniu kryzysu
oparta jest na dokumencie wpisanym w jeden z rękopisów rewindykowanych – zob. A. H
, Rozdział
majątku klasztornego, s. 657–663; M. D
, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, s. 463, 510.
1005 Zob. Chronicon monasterii Claratumbensis, s. 458: Tandem hic inimico humani generis procurante
et instigante ex invidia, qua semper preclaros viros solet persequi, de ordine Cysterciensi et de Claratumba
monasterio se transtulit ad ordinem Carthusiensem circa Erfordiam.
1006 Stanisław A. Porębski pisał, że powodem opuszczenia przez Jakuba klasztoru cysterskiego było pogłębiające się rozprzężenie dyscypliny życia klasztornego mnichów, wśród których wypadło mu żyć, a do których
kierował swoje krytyczne pouczenia – zob. S. A. P
, Jakub z Paradyża, s. 30.
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należy, że znakomita większość tekstów dotyczących reformy życia monastycznego została napisana przez Jakuba już w erfurckim okresie jego życia1007.
Od lat czterdziestych XV w. zaobserwować można wzrost produkcji rękopiśmiennej skryptoriów klasztorów polskich oraz powiększanie samych księgozbiorów. Oczywiście może być to związane ze stanem rozpoznania konkretnych
księgozbiorów, ale jest to chyba świadectwo prężności środowiska zakonnego
w późnośredniowiecznej Polsce. Z całą pewnością nie można odnosić do tego okresu konstatacji poczynionych przez wizytatora cysterskiego Edmunda a Cruce na początku lat osiemdziesiątych XVI w. – zatem w okresie rozkwitu reformacji w Rzeczypospolitej i funkcjonowania urzędów opatów komendatoryjnych1008. Cysters ten
wskazywał nie tylko na brak dyscypliny i niedbałość w sprawowaniu służby Bożej,
ale także na zły stan samych kościołów i klasztorów. Wspólnoty liczyły zazwyczaj
mniej niż 10 mnichów, zwykle żyjących bez klauzury, porządku i uczciwości, nieznających reguły; tylko nieliczni starcy zachowywali dawną dyscyplinę. Wynikało
to, zdaniem wizytatora, w znacznej mierze z winy opatów, którzy zachowywali się
jak dostojnicy świeccy, rzadko uczestnicząc w liturgii. Ta ogólna opinia nie pokrywała się wszak z opisami poszczególnych klasztorów, niektóre, jak np. Paradyż
i Mogiła, zostały ukazane pozytywnie, choć np. w Lądzie i Jędrzejowie klasztory
oraz kościoły były w opłakanym stanie, do tego stopnia, że z Jędrzejowa mnisi udali
się do innych klasztorów, zostało zaś tylko dziewięciu z opatem. Podobnie trudna sytuacja była w klasztorze koprzywnickim, gdzie żyło ośmiu mnichów, w tym
pięciu z innych klasztorów w skrajnym ubóstwie, z powodu polityki poprzednich
opatów. Przeprowadzono wówczas reformę klasztorów cysterskich, przywracając
dyscyplinę i porządek1009.
Jednak w drugiej połowie XV w. klasztory – nie tylko cysterskie, ale także benedyktyńskie, kanonickie, mendykanckie – wciąż jeszcze funkcjonowały i uczestniczyły czynnie w kulturze późnośredniowiecznej Polski.

4.2. Księgozbiory katedralne
Ważnym elementem krajobrazu kulturowego średniowiecznej Polski były biblioteki katedralne. Księgozbiory zgromadzone w najważniejszych kościołach diecezji
pierwotnie stanowiły niezbędne zaplecze do akcji chrystianizacyjnej i sprawowania
liturgii. Z czasem, zwłaszcza w późnym średniowieczu funkcje te zostały znacznie
poszerzone: obok służby Bożej i pomocy w szkolnictwie katedralnym były wykorzystywane jako zbiory fachowe duchowieństwa katedralnego. Należy uwzględnić
1007

Zob. chronologicznę listę tekstów Jakuba – D. M

1008

Zob. E

C

, De visitatione monasteriorum Cisterciensium, s. 815–825.

, Iacobus Carthusiensis, s. 36–43.

1009

Zob. E

C

, Statuta reformationis Monasteriorum Ordinis Cisterciensis, Kraków 1581.
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również jeszcze jeden aspekt funkcji księgozbioru katedralnego, obecny od wczesnego średniowiecza. Biblioteki te istniały przy najważniejszych kościołach diecezji, pełniły zatem również funkcje prestiżowe i symboliczne, pośrednicząc między
światem doczesnym i sacrum. To właśnie w bibliotekach katedralnych władcy,
a także znaczniejsi duchowni, składali dary w postaci luksusowych książek, co było
przede wszystkim oczywiście przejawem dewocji, ale również miało określony wymiar propagandowy1010.
Różny jest stopień rozpoznania średniowiecznych księgozbiorów katedralnych.
Stosunkowo najlepiej opracowane są zbiory katedry gnieźnieńskiej1011. W wypadku
pozostałych księgozbiorów w dalszym ciągu podstawową pomocą są starsze inwentarze i katalogi rękopisów, niespełniające wymogów naukowych. Zostały one gruntownie scharakteryzowane przez Marię Hornowską i Edwarda Potkowskiego1012.
W ostatnim czasie dostrzec można wzrost zainteresowania księgozbiorami katedralnymi, choć głównie z okresu nowożytnego1013. Niezbędne wydaje się przeprowadzenie gruntownych badań nad poszczególnymi bibliotekami, m.in. z uwzględnieniem dorobku studiów prozopograficznych dotyczących kapituł
Wielkość średniowiecznych księgozbiorów katedralnych była zróżnicowana, zależna nie tylko od rangi biskupstwa, ale również, a może przede wszystkim, od
potencjału intelektualnego i możliwości duchowieństwa kapitulnego. Prawdopodobnie w znaczniejszych ośrodkach kościelnych (Kraków) zbiory były większe,
w innych mniejsze. Pisząc jednak o księgozbiorach katedralnych, należy podkreślić, że w wypadku katedr (podobnie jak i kolegiat) istniało w rzeczywistości kilka zbiorów, takich jak księgi liturgiczne – przechowywane w skarbcu i zakrystii
– oraz księgozbiór wspólny duchowieństwa katedralnego, znajdujący się zwykle
w pomieszczeniu nad zakrystią. Ponadto własne księgi posiadali kanonicy, którzy
mogli również wypożyczać książki z księgozbioru wspólnego1014. Wreszcie odrębne księgozbiory miały kolegia wikariuszy, mansjonarzy, penitencjarzy i altarystów

1010

Zob. np. E. P

, Monarsze dary książkowe, s. 181–198.

1011 Zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 45, 1982, s. 5–201; 46, 1983,
s. 5–149; E
, Biblioteka katedralna w Gnieźnie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 32, 1976,
s. 159–248; 33, 1977, s. 237–297; 36, 1978, s. 213–265. Ostatnio P. Tafiłowski przedstawił późnośredniowieczne losy bibliotek katedralnych gnieźnieńskiej i poznańskiej, na podstawie Acta capitulorum wydanych
przez B. Ulanowskiego – zob. P. T
, Biblioteki kapituł katedralnych w Gnieźnie i Poznaniu w XV
i pocz. XVI wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 102, 2014, s. 251–299.
1012 M. H
, H. Z
ka rękopiśmienna, passim.
1013

Zob. B. I

-C

-J

, Zbiory rękopiśmienne, passim; E. P

, Książ-

, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013.

1014 Wypożyczenia książek należących do kapituły lub kościoła (ad capitulum seu ecclesiam pertinentes)
możliwe były tylko za zgodą kustosza i prokuratorów – zob. np. Statuta capituli Gneznensis, [w:] Statuta
capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis ett Lanciciensis, wyd.
B. U
, „Archiwum Komisji Prawniczej”, 5, 1897, s. 471, cap. 59: De mutuacione rerum ecclesie.
O księgozbiorach kanoników zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 179–183.
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skupionych w katedrze1015. Każdy z tych zbiorów pełnił określone funkcje: księgi
liturgiczne służyły do sprawowania służby Bożej, księgozbiór wspólny zawierał
zarówno pomoce fachowe duchownych (np. z zakresu prawa kanonicznego i teologii), jak i książki wykorzystywane do nauczania w szkole katedralnej.
Na podstawie informacji o rękopisach i nielicznych spisów trudno jest oszacować
rozmiar księgozbioru katedralnego. Na przykład w inwentarzu katedry gnieźnieńskiej z 1450 r. wyliczono księgi znajdujące się w skarbcu kościoła, m.in. 3 duże
mszały ofiarowane katedrze, 13 mniejszych, 5 legendariów, 4 antyfonarze, 5 psałterzy oraz liber ewangeliorum et epistolarum cum reliquiis1016. Nie wymieniono
jednak choćby odnotowanego w inwentarzu z 1318 r. Ewangeliarza auro scriptum1017. Obecnie w zbiorach gnieźnieńskiego Archiwum Archidiecezjalnego znajduje się ok. 170 kodeksów średniowiecznych pochodzących z biblioteki kapitulnej
w Gnieźnie1018. Nawet jeżeli uwzględnimy losy nowożytne księgozbiorów oraz
fakt, że w bibliotekach katedralnych znalazły się również kodeksy np. z bibliotek ze
skasowanych klasztorów, to można założyć, że księgozbiór gnieźnieński w całości
liczył kilkaset woluminów.
Księgozbiór katedry krakowskiej liczył według inwentarza z przełomu XV
i XVI w. ok. 250 rękopisów, przy tym podkreślano wielokrotnie, że jest to wykaz
tylko części biblioteki1019.
W pochodzącym z pierwszej połowy XV w. inwentarzu książek z katedry w Przemyślu wymienionych zostało 61 kodeksów1020. Pod względem treści księgozbiór
ten składał się zasadniczo z trzech części: jedną stanowiły księgi liturgiczne – mszały (8), antyfonarze (4), psałterze (4) i inne, drugą – dzieła z zakresu prawa kanonicznego (np. Decretum, Dekretały i komentarze), trzecią – podręczniki fachowe,
służące duszpasterstwu i nauczaniu, m.in. Summa pisana w dwóch egzemplarzach
czy zbiory kazań różnych autorów w dziewięciu kodeksach. Podobnej wielkości
1015 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 139, 149. W odniesieniu do katedry gnieźnieńskiej
zob. J. R , Biblioteka katedralna w Gnieźnie, 32, 1976, s. 180–192.
1016 Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 953, Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, wyd. B. U
, vol. 1, nr 1793, s. 394–397; zob. też J. R , Biblioteka katedralna
w Gnieźnie, 32, 1976, s. 203–204.
1017

Monumenta Poloniae Historica, t. 5, s. 950. O spisach biblioteki katedry gnieźnieńskiej zob. E. P , Książka rękopiśmienna, s. 149, przyp. 109; J. R , Biblioteka katedralna w Gnieźnie.

1018 Zob. J. R , Katalog rękopisów Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, 45, 1982, s. 5–201; 46, 1983,
s. 5–149. Na podstawie analizy darów książkowych i legatów testamentowych Jadwiga Rył ustaliła, że
w XV w. ofiarowano bibliotece gnieźnieńskiej ogółem 120 woluminów, z czego 72 to rękopisy prawnicze,
44 – teologiczne, zaś 4 dotyczyły filozofii i sztuk wyzwolonych – zob. J. R , Biblioteka katedralna w Gnieźnie, 32, 1976, s. 241.
1019 Inwentarz został wydany przez I. Polkowskiego – zob. I. P
, Katalog rękopisów, s. 7–23.
Zob. też. M. H
, H. Z
-J
, Zbiory rękopiśmienne, s. 194; E. P
, Książka
rękopiśmienna, s. 138.
1020 Zob. B. U
, Analecta ad historiam iuris canonici in dioecesi Premislensi, „Archiwum Komisji Historycznej”, 5, 1889, s. 428–429; E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 205–206.
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i zawartości były prawdopodobnie biblioteki innych katedr, zwłaszcza z grupy
miast średnich1021.
Trudno orzec, jaki był w owych zbiorach stosunek książek będących efektem pracy miejscowego środowiska kopistów, czy szerzej kręgu duchowieństwa katedralnego do książek pozyskiwanych w drodze darów czy zakupów. Na obecnym etapie
badań stwierdzić można, że zasadniczo księgozbiory katedralne były powiększane
przede wszystkim darami biskupów i kanoników1022.
Księgozbiory katedralne były zróżnicowane pod względem zawartości kodeksów. Jak zauważył Edward Potkowski, w księgozbiorach katedralnych uderzający
jest brak dzieł z zakresu teologii teoretycznej, dominujące były różnego typu pomoce pastoralne i szkolne oraz teksty polityczno-kościelne1023. Najczęściej zbiór katedralny składał się, jak wynika z analiz poszczególnych bibliotek przeprowadzonych
przez Marię Hornowską i Edwarda Potkowskiego, z części prawniczej, teologicznej
oraz tekstów wykorzystywanych w nauczaniu. Wynika to z charakteru i funkcji
pełnionych przez księgozbiory tego typu – z jednej strony były to oczywiście miejsca pamięci, w których przechowywano cenne rękopisy liturgiczne (np. ofiarowane
przez władców), z drugiej zaś zbiory potrzebne do codziennej praktyki związanej
z diecezją – nie tylko liturgicznej, ale także duszpasterskiej czy administracyjnej.
Z tego też względu nie było zapotrzebowania na teksty służące pogłębionej refleksji
duchowej czy teologii teoretycznej. Natomiast wśród książek potrzebnych duchowieństwu katedralnemu znajdowały się także podręczniki szkolne.
Szkołą katedralną opiekował się przedstawiciel kapituły, zwykle scholastyk, który miał obowiązek przedstawić nauczyciela kapitule. Jak podkreślił Krzysztof Stopka, w XV w. to właśnie kapituła katedralna miała decydujący wpływ nie tylko na
obsadę (rektor szkoły, nauczyciele pomocniczy), ale również na utrzymanie szkoły
i zapewnienie odpowiednich książek1024. Podstawę nauczania stanowiły sztuki wyzwolone, z tym że w wypadku szkół polskich do XIV w. uczono zasadniczo trivium,
zaś quadrivium dopiero od XV w. Zakres nauczania był wspólny we wszystkich
szkołach i oparty na tych samych podręcznikach1025.
Według postanowień statutu prowincjonalnego łęczyckiego z 1527 r., zarówno
Uniwersytet Krakowski, jak i szkoły partykularne, w ramach trivium miały wykorzystywać teksty: księgi Ewangelii, Listy św. Pawła, Dystychy Katona (Catho
moralis), Socrates, officia Ambrosii, wykład Dekalogu (decem praecepta), pieśni
1021

Zob. E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 204–205 (o bibliotece kapituły włocławskiej).

1022 Zob. np. M. H
, H. Z
-J
, Zbiory rękopiśmienne, s. 231–265 – gdzie
charakterystyka darów dla biblioteki kapituły gnieźnieńskiej, s. 265–270 – dary dla biblioteki kapituły poznańskiej; E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 143; o źródłach powiększania księgozbioru biblioteki
katedralnej w Gnieźnie – zob. J. R , Biblioteka katedralna w Gnieźnie, 32, 1976, s. 213–240.
1023

Zob. E. P

1024

Zob. K. S

, Książka rękopiśmienna, s. 137.

1025

Gruntownie treści nauczania w szkołach katedralnych przedstawił K. Stopka, ibidem, s. 132–185.

, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej.
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(hymni, sequentiae), Ascensi officium per quadragesimam, teksty Cycerona, Wergiliusza, Ezopa oraz innych mówców i poetów, którzy nie zostali uznani za nieprzyzwoitych (alii oratores et poetae non obsceni). Nad reformą szkolnictwa czuwać
mieli biskupi, ich wikariusze in spiritualibus oraz oficjałowie1026. Można się zatem spodziewać, że wśród książek katedralnych (i kolegiackich) znajdą się również
przekazy tych tekstów.
Nieliczne kodeksy katedralne w przedwojennym zbiorze rękopisów BN pochodziły głównie z Biblioteki Załuskich i reprezentowały zbiory raptem dwóch kręgów: katedry krakowskiej i katedry płockiej.

4.2.1. Kraków – biblioteka katedralna
Krakowska biblioteka kapituły katedralnej, jeden z najstarszych księgozbiorów
kościelnych w Polsce1027, liczył w późnym średniowieczu zapewne kilkaset woluminów. Jak wspomniałem wyżej, w sporządzonym na przełomie XV i XVI w.
inwentarzu wymieniono 244 kodeksy, ułożone według dziedzin: prawo kanoniczne,
teologia, następnie według ofiarodawców, np. Jana Stanka, Jana Latoszyńskiego
i Arnulfa z Mirzyńca, wreszcie funkcji: księgi kościoła (libri ecclesiae) oraz książki szkolne i służące do modlitw (libri in artibus et in oratoria)1028. Przy katedrze
krakowskiej znajdowała się również biblioteka wikariuszów, istniejąca od połowy
XV w.1029 Księgozbiór ten miał pełnić funkcje pomocnicze dla kaznodziei katedralnego oraz spowiedników. Według inwentarza sporządzonego przez kanonika krakowskiego i kaznodzieję katedralnego Macieja z Szydłowa w 1498 r. księgozbiór
wikariuszy, znajdujący się na trzech pulpitach w kaplicy św. Jana Chrzciciela, liczył
w sumie ok. 30 książek1030.
W przedwojennych zbiorach BN znajdowało się co najmniej siedem rękopisów
pochodzących z krakowskiego kręgu katedralnego. Jedną z cech wskazujących na
pochodzenie książek była nota na pierwszej karcie kodeksu: Ecclesiae Cathedralis
Cracoviensis lub Capituli Cracoviensis1031. Wyróżnić można kilka dróg, jakimi rękopisy te przywędrowały do zbiorów przedwojennej Biblioteki Narodowej. Część
1026 Uchwały synodu prowincyjonalnego Łęczyckiego z r. 1527, [w:] B. U
, Materyjały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI, „Archiwum Komisji Prawniczej”, 1, 1895, s. 367, nr 4.
1027 Średniowieczne dzieje biblioteki katedralnej naświetlił E. Potkowski – zob. E. P
rękopiśmienna, s. 29–30, 137–140 (tamże literatura). Zob. też M. H
, H. Z
Zbiory rękopiśmienne, s. 193–210.
1028

Zob. I. P
, H. Z

1029 Zob. P. D
s. 137–148; E. P

-J

, Książka
,

, Katalog rękopisów, s. 7–23; gruntowna charakterystyka inwentarza – M. H
-J
, Zbiory rękopiśmienne, s. 193–202.

-

, Bibljoteka wikarjuszów w katedrze krakowskiej, „Przegląd Biblioteczny”, 5, 1931,
, Książka rękopiśmienna, s. 139–140.

1030

Wydanie: P. D

1031

Tak np. w rękopisach Lat.Q.v.I.73, Lat.Q.v.I.90.

, Bibljoteka wikarjuszów w katedrze krakowskiej, s. 145–148.
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z nich była łupem buszującego w bibliotekach krakowskich Tadeusza Czackiego.
Zbiory te znalazły się później w Bibliotece Czartoryskich w Puławach. Do grupy tej
należały cenne pergaminowe kodeksy, jak np. iluminowany Ewangeliarz, datowany
na trzecią ćwierć XIV w. (Lat.Q.v.I.73), czy wykład Pisma św., zatytułowany w katalogu CBP: Catena in Genesim autorstwa Henryka syna Trojana (Henricus Troiani), w przekazie z XIII w. (Lat.Q.v.I.90). Być może ostatni z kodeksów wymieniony
został w inwentarzu biblioteki katedralnej z przełomu XV i XVI w., jako średniego
formatu kodeks pergaminowy zawierający Księgę Rodzaju z glosą1032.
Niektóre kodeksy krakowskiej kapituły katedralnej znalazły się w XVIII w.
w zbiorach Biblioteki Załuskich. W księgozbiorze Załuskich był, pochodzący być
może z biblioteki kapitulnej, kodeks z przekazem Historia scholastica Piotra Komestora (Lat.F.v.I.50). Tekst został przepisany w 1337 r. przez Adama z Wielkiego
Książa na zlecenie Piotra Szyrzyka herbu Doliwa z Fałkowa. Szyrzyk, pełniący różne funkcje kościelne (był m.in. scholastykiem sandomierskim i kanonikiem kilku
kolegiat), jak też funkcje na dworze Władysława Jagiełły i Kazimierza Wielkiego
(pisarz, podkanclerzy), posiadał prawdopodobnie duży księgozbiór. Niemożliwe
jest jednak odtworzenie kształtu tej biblioteki, jak również losów poszczególnych
kodeksów. Warto odnotować, że w późnośredniowiecznym inwentarzu biblioteki
katedralnej wymieniono pergaminowy rękopis zawierający Historia scholastica
w oprawie z jasnej skóry1033.
Innym kodeksem była kolekcja tekstów prawnych z XV i początku XVI w., odnoszących się do kapituły katedry krakowskiej, zatytułowana Statuta ecclesiae Cracoviensis (Lat.Q.ch.II.427). Kodeks powstał niewątpliwie w kręgu duchowieństwa
krakowskiego i miał charakter praktyczny – pomocy w różnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem kapituły katedralnej.
Darem dla krakowskiej biblioteki katedralnej był piętnastowieczny kodeks
pergaminowy z wykładem Apokalipsy autorstwa benedyktyna Berengauda
(Lat.Q.v.I.125). W 1459 r. jego właścicielem był Jakub z Sienna – protonotariusz
Stolicy Apostolskiej oraz prepozyt gnieźnieński i krakowski, późniejszy biskup krakowski, włocławski, arcybiskup gnieźnieński i prymas, zmarły w 1480 r.1034 Wymienione w rękopisie funkcje oraz data wskazują na czas podróży właściciela do
przebywającego w Mantui papieża Piusa II. Tajemniczo wyglądała natomiast dalsza
część notki, w której znajdowała się informacja o przekazaniu książki kapitule krakowskiej przez biskupa Jana (Ecclesie Crac. legatus per Jo. ep. Grackonis). Jeżeli
uznać, że ostatni wyraz był błędnie odczytaną przydawką geograficzną – Craco1032 I. P
, Katalog rękopisów, s. 12, nr 89: Item liber Genesis cum glosa in pargameno in mediocri modo in albis asseribus.
1033 Ibidem, s. 13, nr 102: Item liber in quo continetur Scolastica historia scriptus in pergameno in albis
asseribus.
1034 Zob. F. K
s. 364–367.

, Jakub z Sienna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 10, Wrocław i in. 1962–1964,
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viensem, wówczas można założyć, iż ofiarodawcą był biskup Jan Gruszczyński lub
Jan Lutkowic z Brzezia. Jest to niewątpliwie świadectwo konfliktu wokół obsady
stanowiska biskupa diecezji krakowskiej, jaki nastąpił w latach 1460–1463, kiedy
nominatowi papieskiemu Jakubowi z Sienna został przeciwstawiony kandydat królewski Jan Gruszczyński, a dodatkowo kapituła krakowska wybrała na biskupa Jana
Lutkowica z Brzezia.
Jakub z Sienna, utrzymujący kontakty z humanistami włoskimi, jeszcze w trakcie poselstwa do Mantui, w 1459 r., zakupił kilka rękopisów, w tym m.in. iluminowany rękopis z Historia naturalis Pliniusza oraz Thesaurus Cyrilli w tłumaczeniu Grzegorza z Trapezuntu. Kodeksy te ofiarował w 1471 r. Uniwersytetowi
Krakowskiemu1035. Możliwe zatem, że kodeks „warszawski” był również pochodzenia włoskiego, choć, jak wspomniałem wyżej, nie był darem samego Jakuba
dla katedry krakowskiej. Skądinąd znane są późniejsze dary książkowe Jakuba
z Sienna (z lat siedemdziesiątych XV w.) dla bibliotek katedralnych: włocławskiej i gnieźnieńskiej1036.
Tajemniczo przedstawia się kwestia kodeksów oznaczonych w katalogu petersburskim siglum W. Akcja Lindego nie obejmowała Krakowa, oznaczałoby to zatem, że rękopisy te trafiły do innych instytucji kościelnych, np. kolegiat, lub drogą
daru znalazły się w bibliotece TWPN1037. Na przykład, oznaczone w ten sposób
dwa czternastowieczne rękopisy pergaminowe z Glossa ordinaria super Decreto
Bartolomea z Brescii miały pochodzić, zdaniem Alfreda Blumenstoka, z biblioteki
kapituły katedralnej w Krakowie (Lat.F.v.II.20, Lat.F.v.II.21). W drugim z rękopisów, na pierwszych kartach, znajdowały się krótkie teksty, jak formularz listów do
papieża z informacją o wyborze biskupa oraz wykaz dziesięcin prepozytury Lanth.
– prawdpodobnie z prebendy łętkowskiej (Lanthkowska)1038. Wykaz ten stanowił
potwierdzenie tezy o pochodzeniu kodeksu. Nota bene w inwentarzu biblioteki katedralnej wymieniono osiem kodeksów zawierających Decretum, przy dwóch tylko
odnotowano brak glosy1039. Jednym z nich mógł być wspomniany wyżej rękopis.
W grupie oznaczonej siglum W znajdował się również jeden z najstarszych kodeksów „warszawskich”, datowany na XI w. (Cl.lat.F.v.5). Kodeks ten zawierał dwa
teksty Boecjusza: De institutione arithmetica oraz In Isagogen Porphyrii Commenta.
Proweniencja kodeksu, podawana przez kilku badaczy, wskazywała na kościół
św. Wacława w Krakowie (ecclesiae s. Wenceslai Cracoviae). Nie wiadomo, czy
1035 Zob. BJ 531 – opis rękopisu zob. J. Z
w: Catalogus BJ, t. 1, Wratislaviae i in. 1985, s. 269–270,
BJ 1286 – opis C . P
, M. Z
w: Catalogus BJ, t. 8, Cracoviae 2004, s. 91–94, BJ 1404 –
opis G. W
-T
, W. Z
w: Catalogus BJ, t. 9, Cracoviae 2008, s. 400–406.
1036

Zob. M. H

, H. Z

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 246–248.

1037 W ten sposób w zbiorach warszawskich znalazły się m.in. zachowane Revelationes sanctae Birgittae –
rękopis z księgozbioru prebendarzy ołtarza Św. Krzyża w katedrze krakowskiej – BN 3310 II.
1038

Zob. J

1039

I. P

D

, Liber beneficiorum, t. 1, s. 59–61.
, Katalog rękopisów, s. 7.
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nota ta pochodziła z samego rękopisu; gdyby tak było, stanowiłoby to dodatkowe
potwierdzenie, że kodeks wcześnie trafił do księgozbioru katedry krakowskiej. Niestety, najstarszy spis katedry krakowskiej z 1110 r. nie zawierał takiej pozycji1040.
W inwentarzu biblioteki katedralnej z przełomu XV i XVI w. wymieniony został
pergaminowy kodeks określony jako Arismetica Boecii1041.
Ostatni kodeks związany był ze znajdującą się na Wawelu krakowską szkołą zamkową1042. Był to rękopis teologiczny, powstały w latach 1468–1473 (Lat.Q.ch.I.111).
Większość tekstów, m.in. Concordantiae Bibliae, traktat antyhusycki Jana Sylwana
z Pragi (Contra articulos Bohemorum) i Collecta et excerpta z summy Benedykta
opata Marsylii przepisał Wacław Ubogi z Brodni, pełniący funkcję rektora szkoły
od ok. 1454 r. do ok. 1470 r. W jednym z kolofonów podał on zresztą miejsce przepisania: in castro Cracoviensi1043.

4.2.2. Płock – biblioteka katedralna
Z księgozbioru katedry płockiej1044 w przedwojennym zasobie rękopisów BN
znajdowały się dwa lub trzy kodeksy. Jednym z nich był pergaminowy rękopis
z około połowy XV w. (Lat.Q.v.I.79). Zawierał on interesującą kolekcję tekstów
autorstwa Mateusza z Krakowa – Rationale operum divinorum i Dialogus rationis et conscientiae de crebra communione oraz drobne teksty pastoralne (wykład
Dekalogu, noty o cnotach i kwestia o siedmiu grzechach głównych, być może
również Mateusza). Na początku rękopisu znajdowała się nota osiemnastowieczna
(ręką J. A. Załuskiego?): Mathaei Varmiensis, co legło u podstaw błędnej atrybucji
tekstów w pierwszej połowie XIX w. Z kolei na ostatniej karcie widniał piętnastowieczny wpis: Liber ecclesiae Plocensis maioris. Niestety, nie wiadomo, czy
kodeks ten powstał w środowisku płockim, czy został przywieziony przez jakiegoś
kanonika. Kolofony, niektóre dość zabawne, np. na k. 47: Explicit sed nescio quid,
1040 Zob. A. V
, Krakowska biblioteka katedralna w świetle swego inwentarza z r. 1110, „Slavia
antiqua”, 4, 1953, s. 163–192; M. P
, Księgozbiór katedry krakowskiej wedle inwentarza z r. 1110, [w:]
Silva rerum. Series nova..., Kraków 1981, s. 16–29.
1041 I. P
, Katalog rękopisów, s. 22, nr 234. Wymieniony został również kodeks: Liber Boecii
cum Commento, ale znajdowały się w nim także inne teksty napisane na pergaminie oraz papierowy druk
Dystychów Katona – ibidem, s. 23, nr 238.
1042 O szkole tej zob. A. K
, Szkoła katedralna krakowska w wiekach średnich, Kraków 1899;
L. H
, Krakowska szkoła zamkowa 1510–1801, „Studia do Dziejów Wawelu”, 1, 1955, s. 203–348.
1043

O Wacławie z Brodni zob. A. K

, Szkoła katedralna krakowska, s. 46–47.

1044 Według wizytacji z 1741 r. księgozbiór katedralny liczył 446 tomów – zob. A. J. N
,
Płock. Monografja historyczna, s. 481. W 1899 r. Mathias Bershohn podał liczbę 146 kodeksów liturgiczno-teologicznych: 92 pergaminowych oraz 54 papierowych – zob. M. B
, Księgozbiór katedry płockiej, Warszawa 1899, s. 11. W 1937 r. znajdowało się jeszcze ponad 150 kodeksów, w większości zapewne
średniowiecznych – zob. A. V
, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, „Roczniki
Biblioteczne”, 7, 1963, 3–4, s. 316.
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zasadniczo nie zawierają informacji na temat kopisty. Tylko jedna lakoniczna nota,
per manus Jacobi, wskazywała na kopistę Jakuba. Na tej podstawie oraz na podstawie przepisanego tekstu – kwestii o siedmiu grzechach głównych (Questio de
VII vitiis), określonego w kolofonie jako Dicta Mathei, autor opisu kodeksu Witold
Rubczyński identyfikował pisarza jako Jakuba z Paradyża, jakkolwiek opatrując
to znakiem zapytania. Wydaje się to dość mało prawdopodobne, a z powodu braku
dalszych informacji próba identyfikacji kopisty skazana jest na niepowodzenie.
Drugi rękopis, pochodzący z XV w., znany jest w literaturze z opisów Bedy Dudíka,
Alfreda Halbana, Józefa Korzeniowskiego i Marii Hornowskiej (Lat.F.ch.II.219)1045.
Warto więc tylko przypomnieć, że w głównym zrębie rękopis ten zawierał mowy
i kazania soboru bazylejskiego, traktaty antyhereteckie (Interrogatio contra Wiclephistas et hussitas, anonimowy tekst oparty na summie Benedykta z Marsylii,
Argumenta contra picturas hussitarum) oraz drobne teksty związane z diecezją
płocką (np. niewykorzystany w wydaniu Occisio Werneri episcopi Plocensis
i Statutum de regendis villis prestimonialibus biskupa płockiego Jakuba Kurdwanowskiego z 30 IX 1414 r. Po jednym z tekstów (Argumenta contra picturas
Hussitarum) znajdował się kolofon, w którym podano informacje o przepisaniu
tekstu w czasie soboru bazylejskiego, w Bazylei w 1433 r. pro Johanne custode
Plocensi. Tenże Jan kustosz płocki, prawdopodobny właściciel kodeksu (?) to,
moim zdaniem, Jan syn Gotarda z Moszny i Miłobędzina herbu Rawicz, sekretarz biskupa trydenckiego Aleksandra Mazowieckiego1046. W 1431 r. Jan otrzymał
kustodię w kościele płockim, był pełnomocnikiem biskupa płockiego i kapituły,
ale również książąt mazowieckich, na sobór bazylejski. Później przez kilka lat
przebywał prawdopodobnie na dworze trydenckim Aleksandra. Jego powrót do
Płocka nastąpił na początku 1438 r. Zmarł 10 lipca 1464 r. Kodeks Lat.F.ch.II.219
znajdował się zatem w płockim środowisku katedralnym, podobnie zresztą jak
inny rękopis, w którym znajdowały się notatki poczynione ręką kustosza Jana1047.
Adam Vetulani dostrzegł bliski związek tego rękopisu z innym kodeksem płockim, jednak podobieństwo to wynikało z faktu, że oba kodeksy powstały w środowisku bazylejskim (Ms. 73)1048. Odnalazłem jednak inny rękopis, który został przepisany z kodeksu kustosza płockiego Jana. Kodeks płocki był podstawą
1045 Zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn. Rękopis znajdował się w bibliotece poryckiej
T. Czackiego, następnie puławskiej Czartoryskich. Podobne dzieje miało kilka innych kodeksów płockich, które
jednak nie zostały wywiezione do Rosji, lecz trafiły z czasem do Biblioteki Kórnickiej (np. Ms. 824 – zob. J. Z , Katalog rękopisów, s. 494–505; A. V
, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej,
s. 432) lub Biblioteki Czartoryskich w Krakowie (np. Ms. 1287 – zob. S. K
, Catalogus codicum, s. 156).
1046

A. R

, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej, t. 1, s. 100–102.

1047 Był to brewiarz z początku XV w., znany w literaturze z wydania kalendarza płockiego w piątym
tomie Monumenta Poloniae Historica. Adam Vetulani stwierdził, że część wpisów w tym kalendarzu pochodziła od Jana, który w 1431 r. otrzymał kustodię płocką – zob. A. V
, Średniowieczne rękopisy płockiej
biblioteki katedralnej, s. 424–425, sygn. Ms. 72 (Ms. 19).
1048

Zob. ibidem, s. 358–359.
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(exemplar), przynajmniej w części, rękopisu znajdującego się obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej (sygn. 421). Egzemplarz krakowski należał do kanonika i kaznodziei płockiego Jakuba z Piotrkowa (zm. 1445), w późniejszym okresie również
rektora Akademii Krakowskiej1049. Kodeks został przez niego przekazany Uniwersytetowi, wraz z resztą księgozbioru. Rękopis krakowski powstał ok. 1440 r.
i zawierał te same teksty, co kodeks płocki, co więcej, i to jest koronny argument
dowodzący bezpośredniej zależności, te same błędy w pisowni (np. Rockyzano).
Samo kazanie Jana Sylwana ma identyczny i charakterystyczny początek: Sermo
per magistrum Iheronimum de Praga alias Mniszek in Ecclesia Basiliensi Cathedrali coram concilio in octava Pasche factus Anno Millesimo quadringentesimo
tricesimo tercio. Być może Jakub z Piotrkowa polecił sporządzić kopię na potrzeby swojej przyszłej działalności inkwizycyjnej na ziemi dobrzyńskiej w 1445 r.
(do której nie doszło, gdyż Jakub zmarł 22 lutego 1445 r.)1050.
Nie wiadomo, czy w bibliotece kościoła katedralnego znajdował się trzynastowieczny rękopis pergaminowy zawierający kazania i Pastorale Grzegorza Wielkiego (Lat.Q.v.I.87). Lakoniczność niedatowanej noty proweniencyjnej – liber
ecclesiae Sanctae Mariae Ploc. – uniemożliwia stwierdzenie, czy rękopis ten znajdował się w katedrze (pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP), czy w klasztorze
norbertanek płockich (z wezwaniem św. Marii Magdaleny). Późniejsza, nowożytna
proweniencja – Biblioteka Załuskich – wskazywałaby na pochodzenie katedralne,
jednak w samych opisach tych kodeksów nie odnotowano występowania noty własnościowej tej treści1051.
W szkole katedralnej na zamku płockim (in castro plocensi) powstał rękopis zawierający Pismo św. (Lat.F.v.I.94), przepisane przez bakałarza i wikariusza wieczystego Stanisława de Istbycza (Lat.F.v.I.94). Możliwe, że kopistą tego kodeksu
był Stanisław syn Michała z Izbicy, który rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim w 1444 r., zaś bakałarzem został w 1448 r.1052 Oznaczałoby to, że kodeks,
datowany w opracowaniach na XV w., mógł powstać najwcześniej w tych latach.
Określenie pełnionej przez Stanisława funkcji wikariusza w katedrze płockiej może
sugerować powstanie książki w tamtejszej szkole katedralnej. Niestety nie jest zna-

1049

A. R

, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej, t. 2, Toruń 1993, s. 61–63.

1050 Ibidem, s. 63 – 3 lutego 1445 r. kapituła płocka poleciła Jakubowi przeegzaminowanie plebanów
ziemi dobrzyńskiej podejrzanych o herezję – Acta capitulorum Cracoviensis et Plocensis selecta (1438–1523,
1438–1525), wyd. B. U
, „Archiwum Komisyi Historycznej”, 6, 1891, s. 92, nr 354.
1051 M. Hornowska włączyła ten kodeks do zbiorów biblioteki katedry płockiej, ale podkreśliła brak, poza
wspomnianą notą, innych śladów proweniencji – zob. M. H
, H. Z
-J
, Zbiory
rękopiśmienne, s. 295. W rękopisie z XII w. (Ms. 54), zawierającym Moralia super Iob Grzegorza Wielkiego
oraz polskie statuty synodalne, znajdowała się nota wpisana na k. 1v: Iste est liber ecclesie Plocensis; podobna
nota ręką z XIII w. w kodeksie Ms. 11 (78) – zob. A. V
, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki
katedralnej, s. 382–383, 418–419.
1052

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 205; Księga promocji, s. 38.
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na nowożytna proweniencja kodeksu, nie mamy również żadnych przesłanek, które
mogłyby zweryfikować powyższe stwierdzenia.

4.3. Księgozbiory kolegiackie
W przedwojennym zasobie BN nieco więcej rękopisów pochodziło z kręgu duchowieństwa skupionego wokół kolegiat, czyli zgromadzeń duchownych przy kościołach niekatedralnych, żyjących według reguły akwizgrańskiej. W 1506 r. istniało na ziemiach polskich 49 kapituł kolegiackich, z czego 13 w diecezji krakowskiej,
po 8 w diecezjach gnieźnieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej, 7 w kamieńskiej,
w pozostałych po 1 lub 21053.
Badania nad bibliotekami kolegiackimi zdominowane zostały przez studium
przypadku – stosunkowo najlepiej poznaną na podstawie trzech inwentarzy piętnastowiecznych biblioteką kolegiaty w Wiślicy. Wyniki badań nad tym księgozbiorem
uznawane są za reprezentatywne dla innych bibliotek kolegiackich1054. Faktycznie
podstawowym problemem jest ubóstwo źródeł odnoszących się do kultury intelektualnej kolegiat – spisów książek, równie nieliczna jest liczba zachowanych rękopisów. Maria Hornowska pisała o całkowitym braku podstawy umożliwiającej
orientację w zawartości tych księgozbiorów1055. Pewną nadzieję na rozwój badań
nad tymi zbiorami przynoszą odkrycia dokonane w bibliotekach zagranicznych
oraz badania nad inwentarzami nowożytnymi i poszczególnymi kanonikami1056.
Podobnie jak w wypadku katedr, cechą charakterystyczną kolegiat był rozdział
majątku kolegiackiego na dwie części: dobra kościoła oraz dobra kanoników1057.
1053 Zob. L. P
1054

Tak np. E. P

1055

Zob. M. H

, Kapituła kolegiacka, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 671–674.
, Książka rękopiśmienna, s. 208.
, H. Z

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 299.

1056 Zob. np. A. D
, Biblioteka kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie w świetle nowych źródeł, „Kronika Zamkowa”, 61–62, 2011, s. 5–32 (autorka odnalazła książki, głównie drukowane, z biblioteki
kolegiaty św. Jana w Warszawie, przechowywane w Narodowej Bibliotece Ukrainy w Kijowie). Zob. również
prace Piotra Kardysia – P. K
, Biblioteka przy kościele kolegiackim w Kurzelowie w okresie staropolskim,
„Roczniki Humanistyczne”, 53, 2005, 2, s. 33–45; I
, Przyczynki do dziejów księgozbioru kolegiaty kieleckiej w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 56–57, 2006–2007,
s. 17–44; I
, Dwa rękopisy Adama Wikarego darowane kolegiackie kieleckiej w 1430 roku, „Między Wisłą
a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne”, 12, 2011, s. 55–64; I
, Stanisław z Jankowic – kanonik kielecki
z XV w. i jego księgozbiór, „Studia Muzealno-Historyczne”, 3, 2011, s. 87–97; T. S
, Biblioteka
kapituły kolegiackiej w Wieluniu w świetle inwentarza z 1766 roku, „Rocznik Wieluński”, 11, 2011, s. 47–62;
A. K
, Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 99, 2013, s. 43–92. W 2010 r. ukazał się inwentarz rękopisów kapituły sandomierskiej –
zob. F. K
, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII–XX
wieku, Sandomierz 2010.
1057 Zob. J. S
, Wczesnośredniowieczne kanonickie środowisko zawichojsko-sandomierskie,
„Roczniki Humanistyczne”, 12, 1964, 2, s. 225–226; M. B
-C
, Powstanie i organizacja kapituł
kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, Kraków 2007, s. 127–128.
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Statuty kolegiackie stanowiły, że o ile dobra kościelne nie powinny być przekazywane nikomu, o tyle dobrami własnymi (bona mobilia) kanonicy mogli dysponować swobodnie, zaś po śmierci były rozdysponowywane według testamentu lub
przechodziły na własność wspólnoty1058.
W późnym średniowieczu kanonikami zostawali duchowni wywodzący się z różnych warstw społecznych, z lekką przewagą szlachty (choć zastrzeżenie prałatur
wyłącznie dla tej warstwy nastąpiło dopiero w 1505 r.), mający wykształcenie uniwersyteckie. Jak zauważyła Magdalena Bilska-Ciećwierz, blisko 1/3 duchownych
kolegiackich posiadała stopień naukowy lub przynajmniej rozpoczęła studia uniwersyteckie, zazwyczaj w Krakowie1059. Kanonie w poszczególnych kolegiatach
zwykle nie były związane z obowiązkiem opieki duszpasterskiej, ale kanonik, przynajmniej w teorii, zobowiązany był do uczestniczenia we wspólnej liturgii, co oznaczało obowiązek rezydencji. W praktyce obowiązek ten był często łamany, zdarzały się kumulacje beneficjów, jak też stopniowe przechodzenie cursus honorum od
kanonii kolegiackich niższego znaczenia do kanonii katedralnych. Wiązało się to
oczywiście z przeprowadzkami i zmianą środowiska, a w konsekwencji także transmisją tekstów i książek w kręgu duchowieństwa kolegiackiego oraz katedralnego.
W wypełnianiu obowiązków pomagali kanonikom wikariusze, utrzymujący się
zresztą częściowo z dochodów uzyskiwanych z prebendy kanonika oraz z innych
źródeł1060. Grupa ta, mieszkająca we wspólnym domu i razem sprawująca liturgię
i opiekę duszpasterską, zorganizowana była w kolegium (zwane kapitułą mniejszą)
pod przewodnictwem wiceprepozyta – wikariusza prepozyta.
W każdej kolegiacie znajdował się księgozbiór, nad którym pieczę sprawował
kustosz lub jego wikariusz1061. Oprócz tego istniały zbiory ksiąg liturgicznych oraz
prywatne księgozbiory kanoników. Wyróżniane są również osobne biblioteki wikariuszy i mansjonarzy, poświadczone w XV w., np. dla kręgu sandomierskiego1062.
Co więcej, przy większości kolegiat funkcjonowały szkoły, których podstawowym
zadaniem było kształcenie kandydatów do stanu duchownego. Nadzór nad nimi
1058 Zob. np. Statuta ecclesiae collegiatae Varsoviensis, [w:] Statuta capitulorum Gneznensis et Poznaniensis ecclesiarumque collegiatarum Varsoviensis et Lanciciensis, wyd. B. U
, „Archiwum Komisji
Prawniczej”, 5, 1897, s. 510, cap. 15: De domibus defunctorum dominorum, s. 516, cap. 35: De testamentis
et ab intestato derelictis.
1059

M. B

1060

O tej grupie duchownych zob. ibidem, s. 240–245.

-C

, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 214.

1061

Zob. ibidem, s. 250.

1062 Jeden z rękopisów został ofiarowany w 1424 r. przez archidiakona sandomierskiego Mikołaja Peysera
z Pyzdr do biblioteki wikariuszy (ad librariam vicariorum) – zob. E codicibus Sandomiriensibus, wyd. W. K , [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 1002. W innym z kodeksów, czternastowiecznym rękopisie z Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu (sygn. 25/ dawna 112), zawierającym Mikołaja
z Liry Postilla super Evangelia, znajduje się nota o legacie Mikołaja wicedziekana kolegiaty sandomierskiej
dla wikariuszy: Iste liber N. Lyra donatus per Nicolaum olim vicedecanum vicariorum Ecclesiae Collegiatae
Sanctae Mariae Sandomiriensi vicariis ecclesiae Sandomiriensis comparatur pro IIII marcis latorum grossorum monetae Pragensis, oretur pro eo. Por. W. W
, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu, s. 91.
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sprawował kanonik – scholastyk, który pierwotnie opłacał rektora szkoły, jak też
strzegł dyscypliny uczniów1063. Z czasem obowiązki związane z prowadzeniem
szkoły spoczęły na całej kapitule. Nauczyciel miał posiadać stopień uniwersytecki.
Nota bene niektóre kolegiaty: św. Floriana i św. Anny w Krakowie obsadzane były
przez profesorów Uniwersytetu Krakowskiego. Księgozbiory kolegiackie zaspokajać musiały więc zarówno potrzeby kultowe i duszpasterskie, jak i szkolne1064.
Na wielkość i kształt księgozbiorów kolegiackich wpływ miały nie tylko funkcje,
jakie ów księgozbiór miał pełnić, ale również zainteresowania religijne i intelektualne duchowieństwa. Pomnażanie księgozbioru odbywało się przede wszystkim
drogą darów – zarówno kanoników, jak i wikariuszy, bezpośrednio zainteresowanych posiadaniem księgozbioru fachowego1065. Pewien wkład miały również szkoły
kolegiackie – przepisywane przez uczniów teksty spotykamy także w kodeksach
z tych księgozbiorów1066.
W wypadku rękopisów kolegiackich w zbiorach Biblioteki Narodowej trzeba
podkreślić, że były to przede wszystkim łupy S. B. Lindego, który w 1819 r. odwiedził następujące kolegiaty: w Małopolsce – Skalbmierz, Wiślicę, Pilicę, Kurzelów;
w Wielkopolsce – Chocz, Uniejów, Sieradz, Łask i Wolborz, wreszcie na Mazowszu
i w ziemi łęczyckiej – Płock, Warszawę i Łęczycę. W wykazie Lindego nie została
wymieniona kolegiata sandomierska, jednak w jednym z listów Linde szczegółowo
rozwodził się nad tamtejszym księgozbiorem1067. W przeciwieństwie do bibliotek
klasztornych, skąd zabierano książki tysiącami, w wypadku księgozbiorów kolegiackich zabierano średnio 200–300 woluminów, z wyjątkiem kolegiaty uniejowskiej, skąd zabrano 641 woluminów. W wysyłanych do Warszawy paczkach nielicznie reprezentowane były rękopisy – najwięcej, bo 27 kodeksów zabrano z kolegiaty
wiślickiej, 10 z łęczyckiej, z pozostałych kolegiat zabierano pojedyncze egzemplarze, a w większości (7 na 12 kolegiat) nie zabrano żadnego rękopisu1068. W konsekwencji dalsze przedstawienie tej grupy rękopisów opieram na charakterystyce
największych zbiorów kolegiat, które w rzeczywistości znajdowały się na dalszym
miejscu w hierarchii kolegiat pod względem znaczenia w diecezji.

1063 Zob. J. R , Szkoły kolegiackie w nauczaniu kościelnym w Małopolsce w okresie średniowiecza, [w:]
W. I
, K. B
(red.), Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery
nowożytnej. Polska na tle Europy, Kielce 1997, s. 29–39; I
, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku (Monografie z Dziejów Oświaty, 37), Warszawa 1995; M. B
-C
, Powstanie
i organizacja kapituł kolegiackich, s. 246–248.
1064 Zob. M. H
, H. Z
, Książka rękopiśmienna, s. 297–298.
1065

Zob. np. P. K

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 299–305; E. P

-

, Przyczynki do dziejów księgozbioru, s. 17–44.

1066 Przykłady ze szkół kolegiackich w Opatowie, Łowiczu, Sandomierzu podał E. Potkowski – zob. E. P , In scola scriptum, s. 145–160.
1067 Zob. Zestawienie skasowanych bibliotek kościelnych (ok. 1820), [w:] t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.
1068

Zob. ibidem.
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4.3.1. Wiślica – kolegiata NMP
Wśród ok. 30 łacińskich rękopisów średniowiecznych pochodzących z kolegiat jedynym większym zbiorem, liczącym ponad 20 kodeksów, był księgozbiór kolegiaty
w Wiślicy1069. Biblioteka ta była już przedmiotem licznych badań, z racji opublikowanych w piątym tomie Monumenta Poloniae Historica inwentarzy kościoła z drugiej połowy XV w.1070 Warto zatem pokrótce przypomnieć, że sama kolegiata NMP
w Wiślicy powstała prawdopodobnie w czasach panowania Henryka Sandomierskiego,
być może w latach sześćdziesiątych XII w.1071 W XV w., według Jana Długosza, była
drugą pod względem znaczenia, po sandomierskiej, kolegiatą w diecezji krakowskiej,
posiadającą cztery prałatury kanonickie: prepozyturę, kantorię, scholasterię i kustodię
oraz cztery prebendy kanonickie1072. Bliskość stolicy diecezji, jak również prawo patronatu nad kolegiatą biskupa krakowskiego powodowały, że podobnie jak w wypadku
innych kolegiat małopolskich (np. Sandomierz) kanonie obsadzane były przez ludzi
związanych ze środowiskiem krakowskim, działających na dworze biskupim lub uniwersytecie1073. Pod nieobecność prałatów i kanoników służbę Bożą i duszpasterstwo
sprawowało ośmioosobowe kolegium wikariuszy wieczystych, potwierdzone źródłowo
od 1325 r.1074 Od 1460 r. wikariusze przebywali we wspólnym domu, zbudowanym na
polecenie kustosza wiślickiego Jana Długosza, tam też znajdowała się biblioteka1075.
Przy kolegiacie funkcjonowała również szkoła, istniejąca zapewne od XIII w.1076
1069 W charakterystyce księgozbioru kolegiackiego opieram się w znacznej mierze na ustaleniach opublikowanych w artykule w 2007 r. – J. K
, Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej, s. 83–106.
1070 Zob. Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 936–948. O księgozbiorze kolegiaty zob.
M. H
, H. Z
-J
, Zbiory rękopiśmienne, s. 299–303; E. P
, Książka
rękopiśmienna, s. 297–298; P. K
, Biblioteka przykolegiacka w Wiślicy (XV–XVIII w.), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 82, 2004, s. 85–101.
1071 O Wiślicy i kapitule zob. J. W
, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek
w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marjówka 1927 (reprint Kielce 2000), s. 421–461; E. W , Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 56–58, 153–154; I
, Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII w. (Materiały do
Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, t. 2, cz. 2), Lublin 1976, s. 73–75; F. K
, Urbanizacja
Małopolski. Województwo sandomierskie XIII–XVI wiek, Kielce 1994, s. 159–163; B. S. K
, Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. 3, Kraków 2000, s. 85–132; M. B
-C
, Powstanie i organizacja
kapituł kolegiackich, s. 48–51.
1072 J

D

, Liber beneficiorum, t. 1, s. 404–432; B. S. K

, Dzieje diecezji krakowskiej, t. 3, s. 89.

1073 Środowisko kapituły wiślickiej scharakteryzował L. P
, Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza (Prace Wydziału Filologicznego – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 110), Lublin 2004.
1074 Monumenta Poloniae Vaticana, t. 1, ed. J. P
(Wydawnictwa Komisyi Historycznej Akademii
Umiejętności w Krakowie, 71), Kraków 1913, s. 246, 296; B. S. K
, Dzieje diecezji krakowskiej, t. 3, s. 118.
1075 Zob. E. M
-K
, Sandomierz – Dom Długosza, [w:] T. M
, M. A
(red.),
Architektura gotycka w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki Polskiej, t. 2, cz. 2), Warszawa 1995,
s. 203–204.
1076 W czasach Długosza znajdowała się przy katedrze – opisując prebendę św. Mikołaja, Długosz stwierdził, że miała ona: speciale oratorium ligneum, contra chorum ecclesiae collegiatae et prope scolam situm,
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Jak już wspomniałem, wyposażenie kolegiaty w Wiślicy znamy z trzech inwentarzy opublikowanych w Monumenta Poloniae Historica przez Wojciecha Kętrzyńskiego. W dwóch inwentarzach wymienione zostały książki. W pierwszym – sporządzonym przez kustosza wiślickiego Jana Gosławskiego w 1480 r. – wyliczono
35 rękopisów, stosując określony formularz: tytuł głównych dzieł w kodeksie, format książki oraz cechy zewnętrzne (oprawa). Brak jednak śladów wewnętrznego
porządku w księgozbiorze – książki zostały wymienione bez wyodrębniania np.
działów czy grupowania rękopisów według cech zewnętrznych (jak np. format). Jak
podkreślano już wielokrotnie, pod względem treści księgozbiór miał charakter teologiczny, z dominacją kaznodziejstwa1077. Drugi inwentarz, sporządzony w 1483 r.,
obejmował wykaz rzeczy znajdujących się w zakrystii – skarbcu (in sacristia seu
thezauro) kolegiaty. Wymienione tam książki to wyłącznie księgi liturgiczne – w sumie 38 jednostek. W kolejnych inwentarzach, sporządzonych pod koniec XVI w.,
wymieniono ok. 270 pozycji. Jak się szacuje, cały księgozbiór kolegiaty wiślickiej
liczył w tym czasie ok. 1000 woluminów1078.
Charakterystyczną cechą rękopisów wiślickich była umieszczana na początku
kodeksów nota o rejestracji książki w 1678 r. w spisie biblioteki wikariuszy wiślickich (Ex bibliotheca RR. Vicariorum Vislicensium regestratus [lub: regestus]
d. 3 Augusti 1678). Inną, pośrednią, bo nie wskazującą bezspornie na pochodzenie
wiślickie, był tytuł kodeksu i numer porządkowy wypisany na górnym grzbiecie kodeksu. Te właśnie informacje umożliwiły odtworzenie piętnastowiecznego zbioru
książek wiślickich: zidentyfikowano ogółem blisko 30 rękopisów, zarówno zniszczonych, jak i zachowanych.
Rozproszenie księgozbioru nastąpiło w początkach XIX w. Prawdopodobnie
pierwsze spustoszenia poczynił Tadeusz Czacki, który zabrał co najmniej kilka
kodeksów średniowiecznych1079. Pewna część kodeksów wiślickich znalazła się
w posiadaniu ucznia Czackiego – Felicjana Ludwika Morstina (zm. 1865) w Krakowie1080. Inny rękopis wiślicki znajduje się w Bibliotece Kórnickiej (sygn. 3).
Jest to Biblia z XIII w., z późniejszymi dodatkami1081. Kodeks ten, o wymiarach
sed iam in stratam publicam conversum – zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 1, s. 433. O wiślickiej
szkole kolegiackiej szczegółowo P. K
, Wiślica w średniowieczu i w okresie wczesnonowożytnym. Studia
z dziejów miasta, Kielce 2006, s. 223–245.
1077

M. H
, H. Z
, Książka rękopiśmienna, s. 208.

-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 300; por. również E. P -

1078 H. E. Wyczawski pisał o 99 woluminach – zob. H. E. W
, Kościelne zbiory biblioteczne, [w:]
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, Lublin 1975, s. 532; P. K
, Biblioteka przykolegiacka,
s. 86–87.
1079 Np. Kraków, Biblioteka Czartoryskich, sygn. 1444, stanowiący legat testamentowy wiceprepozyta
wiślickiego Jakuba z Wiślicy, czy Biblioteka Czartoryskich, sygn. 1312 – kronika Wincentego Kadłubka
z komentarzem Jana Dąbrówki – zob. J. K
, Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej, s. 83–106.
1080

Np. rękopis BN 8050 III – zob. ibidem, s. 83–106.

1081

Opis rękopisu zob. J. Z

, Katalog rękopisów, s. 16–20.

486

Charakterystyka kolekcji

22,5 × 16 cm, oprawiony w deski i półskórek w XVI w., zawiera Pismo św., w dość
nietypowym układzie, mianowicie po trzech księgach Starego Testamentu (Genesis, Exodus, Leviticus) następują interpretacje imion hebrajskich, księgi Nowego
Testamentu, a na końcu ponownie księgi Starego Testamentu: od Proverbia do Księgi Daniela. Być może układ ten został spowodowany niewłaściwym przeoprawieniem kodeksu. Na proweniencję wiślicką wskazuje notka znajdująca się na dolnym
marginesie k. 1r: Ex Bibliotheca RR. Vicariorum Wisliciensium regestratus d. 8 Augusti 1678. Nie wiadomo, kiedy ten kodeks znalazł się w księgozbiorze wiślickim;
w inwentarzu występują trzy egzemplarze Pisma św., żaden jednak nie odpowiada
kodeksowi kórnickiemu. Równie tajemnicze są późniejsze jego losy – Jerzy Zathey
stwierdził, że materiały archiwalne Biblioteki Kórnickiej nie wyjaśniają zagadki,
w jaki sposób kodeks znalazł się w tej bibliotece1082.
Znaczną część księgozbioru wiślickiego zabrał do Warszawy Samuel Bogumił Linde. Według różnych szacunków wybrał on 275–309 książek, w tym 27 rękopisów1083. Znaczną część tych kodeksów stanowiły zabytki średniowieczne; udało
się zidentyfikować ponad 20 tomów pochodzenia wiślickiego1084. Wszystkie zostały
uznane za przepadłe w 1944 r., jednak ostatnio, w toku prac nad rekonstrukcją przedwojennego księgozbioru BN, przypadkowo natrafiłem na opis średniowiecznego
rękopisu z Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) w Dreźnie1085.
W niemieckim inwentarzu z 2000 r. podano proweniencję: Kollegiatstift Wiślica a.d.
Nida (1678) oraz oznaczenie: Lat.F.I.482, czyli oczywiście sygnaturę petersburską.
Rękopis ten, opisany w materiałach Marii Hornowskiej jako zawierający Sermones
scripti z XV w., uchodził uwadze badaczy przed wojną. W lutym 2013 r., z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Biblioteki Narodowej, do
Drezna udał się pracownik Zakładu Rękopisów BN oraz znawca rękopisów średniowiecznych Sławomir Szyller, który potwierdził proweniencję warszawską oraz
zidentyfikował poszczególne teksty w kodeksie1086. Okazało się, że jest to kodeks
nieznanego z imienia plebana, ofiarowany kolegiacie przez wikariusza wiślickiego,
zawierający różne kazania i teksty duszpasterskie (np. modlitwy, De poenitentia,
kopię dokumentu dotyczącego ekskomuniki dwóch chłopów z Szawanowicze). Kodeks ocalał prawdopodobnie dlatego, że był dołączony do zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, wywiezionych w 1944 r. przez Niemców do Görbitsch (obecnie
Garbicz), a następnie zagrabionych w 1945 r. przez Rosjan. W drugiej połowie lat
pięćdziesiątych XX w., w ramach zwrotu dóbr kultury przez Rosjan, do Warszawy
1082

Zob. ibidem, s. 16.

1083

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

1084 Kodeksy te przedstawiałem w pracy: J. K
s. 83–106.
1085

, Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej,

Handschriftencensus der kleineren Sammlungen, s. 64–65.

1086 Przy opisie zawartości kodeksu i najnowszych dziejów opieram się na ustaleniach Sławomira Szyllera,
któremu serdecznie dziękuję za udostępnienie swoich notatek.
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powróciły zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, zaś do Drezna zbiory bibliotek
drezdeńskich. Być może w tym okresie doszło do pomyłki i kodeks warszawski został dołączony do transportu drezdeńskiego. Historia ta ma swój pomyślny epilog:
w 2014 r. rękopis został przekazany przez stronę niemiecką i powrócił do zbioru
rękopisów Biblioteki Narodowej (obecna sygnatura BN 4895 III).
Wobec braku kolofonów w większości rękopisów wiślickich trudno rozstrzygnąć, które kodeksy powstały w kręgu kolegiackim, które zaś trafiły tam drogą darów. Dysponujemy tylko nielicznymi informacjami dotyczącymi pojedynczych
woluminów. Na przykład kazania kanclerza paryskiego Wilhelma zostały przepisane w 1400 r. przez kleryka Mikołaja, syna mieszczanina Piotra z Buska (Bussen),
być może w szkole. Prawdopodobnie zleceniodawcą, na pewno właścicielem był
prepozyt wiślicki Błażej, zaś w późniejszym okresie kodeks należał do wiceprepozyta Jakuba z Wiślicy (Lat.F.ch.I.56). Inny tekst – De summo bono Izydora z Sewilli – przepisał w 1416 r. Mikołaj z Lipna, być może student Uniwersytetu Krakowskiego w 1411 r. (Nicolaus de Lipno Clauconis) lub w 1436 r. (Nicolaus Pauli
de Lipno)1087. W innym kodeksie z połowy XV w. znajdowała się nota wskazująca
osobę innego kopisty – Pawła z Bielska, który przepisał w Krakowie za 1 grzywnę
tekst kazań wielkopostnych, na zlecenie kapłana Andrzeja, syna Mikołaja z miejscowości określonej jako Parva lang, Przewalanka – być może Przełęku.
Nieco więcej informacji znajdujemy o właścicielach książek, zwłaszcza o jednym
– wiceprepozycie kolegiaty wiślickiej i plebanie z Jemielna – Jakubie z Wiślicy, który
posiadał co najmniej kilka rękopisów1088. Kodeksy te ofiarował w testamencie kolegiacie wiślickiej, ale podobnie jak wielu duchownych polskich XV w., również innym
instytucjom kościelnym, np. klasztorowi benedyktynów na Świętym Krzyżu1089.
Informacje o średniowiecznych rękopisach kolegiaty wiślickiej pozwalają stwierdzić, że środowisko to stanowiło prężny ośrodek intelektualny. Świadectwem zainteresowań historiograficznych są liczne notki kalendarzowe zawarte w kodeksach
wiślickich. Były one zapisywane na wolnych kartach, np. w rękopisie z 1466 r.,
przepisanym częściowo przez Wojciecha z Radoszyc, dwie noty znajdowały się
obok innych tekstów historiograficznych: kroniki Dzierzwy i Rocznika świętokrzyskiego (Lat.Q.ch.XVII.141)1090. W innym z kodeksów liturgicznych odnotowano
ważniejsze wydarzenia z historii Polski oraz historii Wiślicy, m.in. trzęsienie ziemi
w 1400 r. oraz pożary miasta w 1445 oraz 1471 r.1091

1087

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 74, 174.

1088

Zob. J. K

1089

Zob. opis M. Kowalczyk w: Catalogus BJ, t. 1, Wratislaviae i in. 1980, s. 189–196.

1090

Zapiski te zostały opublikowane w Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878, s. 126.

, Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej, s. 83–106.

1091 Notki te wydano jako Spominki wiślickie – zob. ibidem, s. 124–126. Podstawą wydania były karty
z kodeksu liturgicznego, obecnie w postaci odrębnego woluminu, przechowywanego w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, sygn. 2019/I.
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4.3.2. Skarbimierz – kolegiata św. Jana Chrzciciela
Inną kolegiatą, której księgozbiór częściowo znamy, była odległa od Wiślicy
o ponad 20 km na zachód kolegiata św. Jana Chrzciciela w Skarbimierzu (Skalbmierzu), ufundowana w miejsce kościoła parafialnego powstałego w końcu XII w.
z inicjatywy rodu Awdańców. Po przejęciu prawa patronatu przez biskupów krakowskich doszło do reorganizacji wspólnoty kanonickiej1092.
Długosz wymienił trzy kanonie: prepozyturę, scholasterię i kustodię oraz pięć
prebend1093. Prepozyt skarbimierski był zwykle również krakowskim kanonikiem
katedralnym1094. Spośród scholastyków skarbimierskich wspomnieć można o Fridonie, plebanie kościoła w Beszowej (1421 r.), Janie Rogali ze Skarbimierza – kanoniku wiślickim (1440 r.), o którym zresztą wspominał Jan Długosz1095. Kanoników wspierało ośmioosobowe kolegium wikariuszy.
Podkreślić należy silne związki, również personalne, między kolegiatami skarbimierską i wiślicką, np. w czasach Długosza Jakub Dominikowski herbu Grzymała
był prepozytem wiślickim, kanonikiem krakowskim oraz miał prebendę w kolegiacie skarbimierskiej1096. Kontakty te przyczyniały się zapewne również do wymiany
tekstów i książek w tym kręgu.
Bardzo słabo rozpoznany pozostaje księgozbiór tej kolegiaty. Być może wpływ
na to miały zniszczenia wojenne: w 1657 r. Skarbimierz został spalony przez Szwedów i Węgrów, a w 1794 r. złupiony przez wojska rosyjskie1097. Po likwidacji kapituły biblioteka została przewieziona do Hebdowa1098. Część zbiorów zabrał stamtąd
do Warszawy S. B. Linde, który wybrał w sumie 79 książek, z czego 7 stanowiły
rękopisy1099. Jak pisał ok. 1850 r. prałat kolegiaty Stanisław Kotarbiński, w Skarbimierzu pozostało tylko kilka szpargałów1100.
Na szczęście zachował się jeden z nielicznych kodeksów pochodzących z tego
księgozbioru1101. Są to kazania niedzielne autorstwa franciszkanina Łukasza
z Padwy (de Bitonto), przepisane w 1405 r. Co interesujące, kodeks posiada
1092

Zob. M. B

1093

Zob. J

1094

Zob. M. B

-C

D

, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 90–91 (tamże literatura).
, Liber beneficiorum, t. 1, s. 515–531.

-C

, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 91.

1095 Zob. J. W
, Historyczny opis kościołów, s. 399. O scholasterii skarbimierskiej zob. J
, Liber beneficiorum, t. 1, s. 520–521.
1096

Zob. J

1097

Zob. J. W

D

1098

Zob. ibidem, s. 391.

-

, Liber beneficiorum, t. 1, s. 523.
, Historyczny opis kościołów, s. 383.

1099 Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574. Zob. też E. S
1100 S. K
10, 1850, 18, s. 419.

D

, Biblioteki w Królestwie Polskim, s. 236.

, Historyczna wiadomość o kollegiacie szkalbierskiej, „Pamiętnik Religijno-Moralny”,

1101 BN 3026 III (dawna sygn. Lat.F.ch.I.469, G 958). Na górnym marginesie k. 5r oraz k. 197v znajduje
się nota proweniencyjna: Liber ecclesiae Scarbymiriensis.
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oprawę średniowieczną (deski obciągnięte skórą tłoczoną na ślepo we wzory
geometryczne), do której wykorzystano makulaturę, w tym na pergaminowe karty ochronne posłużyły fragmenty Pisma św. oraz brewiarza, zapisane późną minuskułą karolińską, prawdopodobnie z XI w., zaś na wyklejki (zachowana tylko
tylna) wykorzystano papierową kartę z piętnastowiecznego rękopisu z fragmentem Rudium doctrina (Quinque claves sapientiae).
Być może z kolegiaty skarbimierskiej pochodził inny rękopis powstały w XV w.
(Lat.F.ch.I.243). Była to dwutomowa Summa pisana Bartłomieja de San Concordio. Na wyklejce okładziny przedniej pierwszego tomu znajdowała się nota wskazująca, że zleceniodawcą przepisania tekstu był garbarz bocheński Stanisław, syn
Erharda z Krakowa. Kolejne noty własnościowe pochodziły z początku XVII w.
i znajdowały się w tomie pierwszym: rękopis został przekazany przez mieszczanina szydłowskiego Szymona syna Wincentego Stanisławowi Bydłoszkowi, później
zaś znalazł się w posiadaniu wikariuszy wiślickich. Z kolei na pierwszej karcie
tomu drugiego znajdował się wpis odnoszący się do kolegiaty skarbimierskiej, podobny do noty z zachowanego kodeksu BN: Ecclesie Scarbymiriensis liber pisanus. Ponieważ Summa pisana była tekstem wykorzystywanym w edukacji i choćby z tego względu często kopiowana, możliwych zatem jest kilka interpretacji tej
zawiłej proweniencji. Najprostszym wyjaśnieniem jest sztuczne połączenie przez
dziewiętnastowiecznych bibliotekarzy dwóch tomów, znajdujących się w księgozbiorach obu kolegiat. Możliwe jednak również jest to, że kodeksy zostały rozdzielone wcześnie i funkcjonowały oddzielnie. Jest to być może ślad związków
łączących dwie kolegiaty. Rozstrzygnięcie przyniosłaby zapewne analiza układu
treści w obu kodeksach.
Z kręgiem skarbimierskim związany był inny kodeks, powstały w latach 1475–
1481 (Lat.Q.ch.I.125). W rękopisie znajdowały się kazania niedzielne Macieja
z Raciąża przepisane przez Jana z Ruszczy, oparty na tekście Henryka de Frimaria anonimowy wykład Dekalogu oraz niezidentyfikowany traktat o miłosierdziu
(Tractatus de operibus misericordiae). Ten ostatni utwór został zaopatrzony w kolofon, z którego wynika, że dzieło – określone jako libellus – zostało przepisane przez
uczniów w szkole skarbimierskiej na polecenie wicekustosza kolegiaty Stanisława
z Boszczynka, który zresztą płacił 1 grosz za skopiowanie składki (seksternu)1102.
Sam kodeks w nieznanych okolicznościach trafił do księgozbioru bożogrobców
miechowskich.
W innym kodeksie, tym razem należącym do paulinów krakowskich, wicekustosz Stanisław z Boszczynka wystąpił jako wykonawca testamentu zmarłego
w 1478 r. Macieja z Podolan, określonego jako kapłan bez beneficjum (gracialis)
przy kolegiacie skarbimierskiej. Ów interesujący rękopis kaznodziejski, powstały
1102 Lat.Q.ch.I.125, k. 323v: a.d. 1481 per Stanislaum de Bosczyn vicecustodem ecclesie collegiate Scarbimiriensis illuminatus iste libellus, quem scolaribus regrossare dederat, pro labore ipsis a quolibet sexterno
grossum dedit.
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w Czechach w ostatnim dziesięcioleciu XIV w., Stanisław przekazał Wawrzyńcowi,
kapelanowi możnowładcy małopolskiego Andrzeja z Oleśnicy – bratanka kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, właściciela Pińczowa. Na przełomie XVI i XVII w.
rękopis znalazł się w posiadaniu paulinów1103.
Zachowały się w zbiorach polskich dwa inne kodeksy pochodzące ze szkoły skarbimierskiej. Pierwszy z nich, datowany na ok. 1390 r., zawiera wykład do Księgi
Jeremiasza i Lamentacji oraz formularz dokumentów (Ars dictandi). Ze znajdującego się na końcu wykładu kolofonu wynika, że tekst został przepisany na potrzeby
kursu teologicznego w Skarbimierzu (pro cursu theologie Scarbimirie)1104. Drugi
z rękopisów, przechowywany obecnie w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie, zawiera przekaz Sacramentale Mikołaja z Błonia – tekstu dyktowanego i komentowanego w szkole skarbimierskiej i przepisanego w 1457 r.1105

4.3.3. Sandomierz – kolegiata NMP
Innym bogatym księgozbiorem w późnośredniowiecznej Polsce była biblioteka
kolegiaty NMP w Sandomierzu. Kolegiata powstała prawdopodobnie pod koniec
XII w. i nie posiadała praw parafialnych1106. Długosz pisał, że była pierwszą pod
względem znaczenia po kościele katedralnym w diecezji krakowskiej1107. Grupa
kanonicka liczyła sześciu prałatów (prepozyt, dziekan, archidiakon, kantor, scholastyk, kustosz) oraz 12 kanoników posiadających prebendy1108. Oprócz tego istniało oczywiście kolegium wikariuszy oraz mansjonarzy, to ostatnie obdarowane
m.in. przez profesora teologii i archidiakona sandomierskiego Mikołaja Peyser
z Pyzdr, zmarłego w 1424 r.1109 Kontakty z krakowskim kręgiem duchownych
intelektualistów i wysoki poziom duchowieństwa kolegiackiego (w XV w. ponad
połowa prałatów i kanoników posiadała wykształcenie uniwersyteckie, choć nie
zawsze zakończone uzyskaniem stopnia) przynosiły efekty nie tylko w postaci
1103
-U

Kraków, Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce, sygn. B 5 – opis rękopisu zob. Z. K
, J. Z
, Katalog rękopisów biblioteki paulinów, s. 285–293.

1104 Kraków, BJ sygn. 1311 – opis rękopisu: G. W
BJ, t. 8, Cracoviae 2004, s. 230–233.

-T

, A. S

-

w: Catalogus

1105 Kraków, Biblioteka PAU i PAN, sygn. 1710 – opis rękopisu zob. J. C
, Katalog rękopisów Akademii Umiejętności w Krakowie. Dodatek I, Kraków 1912, s. 25. Na k. 392v znajduje się kolofon: Explicit
Sacramentale reportatum per Janussium de Warsszyczska Wola post Nicolaum Rectorem Scole Scarbimiriensis, ffinitus ipso die Sancti Cristofori Anno Domini millesimo CCCCo quinquagesimo septimo. Jhesus Maria.
1106 Dyskusję na temat początków kolegiaty sandomierskiej przedstawiła M. B
-C
, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 51–53. Zob. też J. W
, Kościół kolegiacki Najświętszej
Panny Marii w Sandomierzu fundacji Kazimierza Wielkiego, „Zeszyty Sandomierskie”, 32, 2011, s. 2–6.
1107

Zob. J

1108

O sandomierskim środowisku kolegiackim zob. L. P

D

1109

Zob. J

D

, Liber beneficiorum, t. 1, s. 300.
, Liber beneficiorum, t. 1, s. 393.

, Prałaci i kanonicy sandomierscy.
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znakomitej szkoły, ale zapewne również interesującego księgozbioru1110. Dość
wspomnieć o Jarosławie Bogorii ze Skotnik czy Florianie z Mokrska w XIV w.
oraz Andrzeju z Kokorzyna, Eliaszu z Wąwolnicy, Janie Isnerze, Jakubie z Sienna
z kolejnego stulecia, by uzyskać obraz klimatu intelektualnego w Sandomierzu.
Oczywiście nie wszyscy prałaci i kanonicy przebywali w mieście na stałe, ale
znaczna ich część nie tylko uczestniczyła w sprawowaniu liturgii, ale także nauczała w kolegiackiej szkole. Fakt, że kapituła (scholastyk) decydowała o obsadzie kierownika szkoły, przyczynił się również do wysokiego poziomu nauczania.
W początkach XV w. kierownikiem szkoły sandomierskiej był teolog Bartłomiej
z Jasła, po nim Łukasz z Wielkiego Koźmina, później zaś Jakub z Szadka czy
wspomniany wyżej Jan Odolf z Sandomierza1111.
Można przypuszczać, że księgozbiór kolegiaty sandomierskiej był jednym z bogatszych zbiorów kolegiackich1112. Niestety, informacje o średniowiecznej bibliotece są szczątkowe, nie ma też pewności, że obecnie znajdujące się w zbiorach
sandomierskiej biblioteki diecezjalnej (dawniej biblioteki seminaryjnej) kodeksy
stanowiły zrąb pierwotnego księgozbioru1113. Jednak na podstawie średniowiecznych not proweniencyjnych, informacji o legatach oraz produkcji rękopiśmiennej
szkoły sandomierskiej stwierdzić można, że zbiór kolegiacki stanowił znaczący element pejzażu intelektualnego Małopolski1114.
Wielkie straty poniósł księgozbiór kolegiaty sandomierskiej w XIX w. Już
w 1809 r. pewna część księgozbioru została zrabowana przez wojska rosyjskie, które na widok oddziału polskiego porzuciły wozy z książkami na dziedzińcu zamku
w Dzikowie. W konsekwencji książki te znalazły się w kolekcji Jana Feliksa Amora
Tarnowskiego, nota bene siostrzeńca Tadeusza Czackiego i członka Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaciół Nauk1115. Dziesięć lat później kolegiatę zwiedził Samuel
Bogumił Linde; niestety nie zachował się żaden wykaz, nieznana jest nawet liczba
książek zabranych przez Lindego w 1819 r. W jednym z listów, datowanym na
24 sierpnia tego roku, Linde wspomniał, że po pokonaniu oporu ze strony duchownych, zabrał z księgozbioru sandomierskiego 25 książek, pomiędzy którymi znalazło się kilka rękopisów. Dwa z wymienionych to kodeksy średniowieczne: pergaminowy Discordantium canonum concordia oraz iluminowany czternastowieczny
1110

Zob. L. P

1111

Zob. F. K

, Prałaci i kanonicy sandomierscy, s. 76–82.
, Z dziejów szkolnictwa sandomierskiego, s. 197–205.

1112 O zbiorach kolegiaty sandomierskiej ostatnio pisał T. M
, Książka w kulturze sandomierskiego
środowiska; zob. także krytyczną recenzję tej pracy autorstwa Tomasza Choptianego: T. C
[rec.],
T. Moskal, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku, Lublin 2013, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 45, 2014, s. 266–274.
1113 Zwracał na to uwagę już W. Wójcik – zob. W. W
s. 79.

, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu,

1114

Zob. m.in. E codicibus Sandomiriensibus, s. 1002–1007.

1115

Zob. L. Ł

, Wiadomość krótka o bibliotekach, s. 346.
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rękopis in folio, zawierający De rerum inventione Izydora z Sewilli. Swój łup Linde
ocenił wysoko: zdobycz to kapitalna, chociaż co do liczby niewielka, znakomitsza
jest co do ważności od innych zdobyczy wielobeczkowych1116.
W przedwojennych zbiorach rękopisów BN znajdowały się co najmniej dwa
łacińskie kodeksy średniowieczne ze zbiorów sandomierskich. W obu kodeksach
odnotowano brak proweniencji średniowiecznej, jednak udało się ją ustalić na podstawie noty o rewizji zbiorów w 1707 r. (Ex revisione a. 1707 connot.). W tym roku
kapituła kolegiacka wyznaczyła dwóch kanoników – Jakuba Orzechowskiego oraz
Łukasza Skalskiego – do przeprowadzenia inspekcji biblioteki sandomierskiej1117.
Identyczna w treści nota znajduje się w innych kodeksach przechowywanych obecnie w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu1118.
Pierwszy ze zidentyfikowanych kodeksów to datowany na XIV lub początek
XV w. iluminowany rękopis pergaminowy, zawierający Etymologie Izydora z Sewilli
(Lat.F.v.I.38). Był to zatem egzemplarz wymieniony w liście Lindego. Drugi kodeks
pergaminowy (Lat.F.v.I.88), datowany na XV w., zawierał Summa de casibus conscientiae autorstwa franciszkańskiego kanonisty Astesana Astensis (z Asti). W żadnym z nich nie zawarto kolofonu lub innych informacji o okolicznościach powstania.
Te dwa kodeksy pochodzące z biblioteki kapitulnej to nie jedyne rękopisy średniowieczne znajdujące się przed wojną w zbiorach warszawskich, które funkcjonowały w sandomierskim środowisku kolegiackim. Przede wszystkim wspomnieć
należy o kodeksach, których właścicielami byli kanonicy i duchowni sandomierscy.
Książki te znalazły się później w księgozbiorach klasztornych, przede wszystkim
benedyktynów świętokrzyskich.
W pierwszej połowie XV w. księgozbiór posiadał kanonik i oficjał sandomierski
oraz pleban kościoła św. Pawła za murami Sandomierza – Grzegorz, o którym była
mowa wcześniej. Warto w tym miejscu dodać, że dwa z kodeksów Grzegorza – Speculum iuris Wilhelma Durandi (Lat.F.v.II.16) oraz egzemplarz Biblii (Lat.F.v.I.80)
– przepisał Andrzej z Żarnowa, prawdopodobnie zawodowy kaligraf i notariusz publiczny1119. Być może do Grzegorza należał również kodeks prawniczy – Monaldus,
Summa super iure canonico completa, przepisany w 1437 r. również przez Andrzeja
z Żarnowa, a obecnie przechowywany w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu1120.
1116

Zob. M. Ł

, Materiały do dziejów, nr 55, s. 63.

1117 Zob. J. W
, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, cz. 2: Acta actorum capituli Sandomiriensis ab anno 1581, s. 124; Tadeusz Moskal uważał jednak, że kanonicy ci nie wywiązali się z powierzonej im pracy – zob. T. M
, Książka w kulturze sandomierskiego środowiska, s. 110–111. Faktem jest,
że nota ta występowała w wielu rękopisach sandomierskich, co wskazuje jednak na to, że rewizji księgozbioru
dokonano.
1118 Zob. W. W
, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu, s. 79–103, gdzie w opisach kodeksów
odnotowano noty na pierwszej i ostatniej karcie: Ex revisione 1707 connotatum.
1119 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 109–110; J. W
, Prace i projekty Pawła
Włodkowica, s. 93–123; K. S
, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 2002, s. 135.
1120

Zob. W. W

, Rękopisy biblioteki kapitulnej w Sandomierzu, s. 85–86, nr 12.
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4.3.4. Warszawa – kolegiata św. Jana Chrzciciela
Ważną rolę w późnośredniowiecznej Warszawie odgrywała ufundowana
w 1402 r., przez księcia mazowieckiego Janusza I, kolegiata św. Jana Chrzciciela1121. Kapituła została przeniesiona z Czerska, gdzie funkcjonowała co najmniej
od 1252 r. W odróżnieniu od innych kolegiat polskich, na czele kapituły warszawskiej stał nie prepozyt, ale dziekan, któremu podlegało początkowo dwóch
prałatów (prepozyt i kustosz) oraz 10, a od 1416 r., kiedy erygowano dwa kanonikaty, 12 kanoników. Do duchownych kolegiaty, poza pracą parafialną w kościele
św. Jana, należała również opieka nad dwiema parafiami wiejskimi wcielonymi
do kolegiaty – Tarczynem i Warką. Oprócz kapituły kolegiackiej funkcjonowały
również zgromadzenia wikariuszy, psałterzystów oraz dwa kolegia mansjonarzy:
królewskich oraz kaplicy Trzech Króli; od początku istniała również szkoła kolegiacka1122.
Wielkość średniowiecznego zbioru książek kolegiaty nie jest znana1123. W statutach kolegiackich z 1517 r. wspomniane zostały liczne księgi (plures libri),
które kanonicy mogli wypożyczać wyłącznie po własnoręcznym wpisaniu wypożyczenia do rejestru (in tabula ad hoc facta)1124. Tam też wspomniane zostały
księgi kościelne – liturgiczne, które miały być poprawione przez doświadczonych
kopistów za wiedzą i zgodą kapituły na wzór ksiąg liturgicznych kościoła katedralnego w Poznaniu1125.
Cały zbiór biblioteczny uznano za zniszczony wskutek działań wojennych i jest
on praktycznie nieznany1126. Tym bardziej interesujące były kodeksy z notami proweniencyjnymi wskazującymi na kapitułę warszawską. Zasadniczo kodeksy te znalazły się w czasach nowożytnych w Bibliotece Załuskich. Wiadomo, że do księgozbioru tego należał piętnastowieczny rękopis zawierający kazania de tempore
Jakuba de Voragine, zaopatrzone prawdopodobnie również w egzempla, w którym
była nota: Reverendissimi capituli Varsavien. (Lat.F.ch.I.393).
Tajemniczo przedstawia się kwestia innego kodeksu z kazaniami, przepisanymi
w 1462 r. przez Wojciecha w Żukowie (Lat.F.ch.I.460). Nota z 1511 r. z informacją, że
Jan z Żukowa, przebywający w Solcu (tu zapiska niejasna), otrzymał ten rękopis od
1121
-C

Zob. L. K
, Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku, Warszawa 1990; M. B
, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 142–144.

1122

Zob. L. K

1123

O bibliotece i archiwum kolegiaty zob. ibidem, s. 168–173.

-

, Kapituła kolegiacka w Warszawie, s. 112–118, 158–160.

1124 Zob. Statuta ecclesiae collegiatae Varsoviensis, s. 528, cap. 80: De libris in ecclesia repositis non
extradendis.
1125

Zob. ibidem, s. 519, cap. 48: De libris ecclesie et cantu non mutandis.

1126 Ostatnio Alina Dzięcioł w Narodowej Bibliotece Ukrainy w Kijowie odnalazła blisko 40 druków (najstarszy z 1486 r.) z tej biblioteki – zob. A. D
, Biblioteka kolegiaty św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
s. 5–32.
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Jana z Błonia, altarysty w kolegiacie św. Jana w Warszawie, wskazuje na pochodzenie
kodeksu z kręgu duchowieństwa warszawskiego. W XVIII w. kodeks ten znalazł się
w zbiorach Biblioteki Załuskich. Maria Hornowska podejrzewała, że rękopis mógł
pochodzić z biblioteki beszowskiej, jednak nie wiadomo, na jakiej podstawie.

4.3.5. Tum pod Łęczycą – kolegiata NMP i św. Aleksego
Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie pod Łęczycą należała do najstarszych instytucji tego typu na ziemiach polskich1127. Powstała prawdopodobnie
w pierwszej połowie XII w. i do początku XIX w. nie pełniła funkcji parafialnych
– taką funkcję sprawował kościół św. Michała, obsługiwany zresztą przez wikariuszy1128. Podobnie jak w wypadku innych kolegiat, oprócz kapituły działało tam
również kolegium wikariuszy oraz szkoła.
Średniowieczny księgozbiór kolegiaty łęczyckiej pozostaje nierozpoznany.
S. B. Linde, skarżąc się zresztą na złe warunki przechowywania książek w skarbcu,
zabrał stamtąd w sumie 124 książki, z czego 10 stanowiły rękopisy1129. Prawdopodobnie jednak nie znajdował się wśród nich czterotomowy, dużego formatu (56,7
× 37,2 cm) graduał, powstały w 1467 r. na zlecenie scholastyka łęczyckiego i kanonika krakowskiego Mikołaja Hymbira (Imbira) z Kiszewa herbu Nałęcz, z przeznaczeniem na potrzeby kościoła kolegiackiego w Łęczycy (pro ecclesia collegiata
Lanciciensi) (Lat.F.v.I.84, t. 1–4)1130. Wykonał go i opatrzył notacją muzyczną ówczesny wikariusz katedry krakowskiej Mikołaj Setesza. Jak stwierdził Edward Potkowski, był to kopista zawodowy, który posiadając skromne beneficjum, kopiował
książki dla zarobku1131. Głównym polem działania Mikołaja było tworzenie drogich
ksiąg liturgicznych: mszałów, graduałów i antyfonarzy, których ceny wahały się od
6 grzywien za mszał dla kościoła w Radłowie do 87 grzywien za dwutomowy antyfonarz de sanctis dla katedry krakowskiej. W późniejszym okresie (od 1469 r.) Mikołaj pełnił obowiązki wikariusza kantora katedry krakowskiej, którym był zresztą
wspomniany Mikołaj Imbir z Kiszewa1132. Tajemnicze są losy nowożytne tego gra1127 Zob. M. B
-C
, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 42–45 (tamże literatura);
A. K
-P
, Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004; E
,
W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego, Łódź-Łęczyca 2012.
1128

M. B

1129

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 4.1, s. 573–574.

-C

, Powstanie i organizacja kapituł kolegiackich, s. 45.

1130

O Mikołaju z Kiszewa i Objezierza zob. A. K

-P

, Prałaci i kanonicy, s. 111–113.

1131 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 107–108 (tamże charakterystyka tej grupy katedralisów). Być może jednym z takich katedralisów był Świętosław z Wilkowa, który w 1365 r. wykonał antyfonarz
i graduał na zamówienie kanonika płockiego Markwarda dla katedry płockiej – zob. A. V
, Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej, s. 429–430, sygn. Ms. 86–Ms. 87.
1132 Zob. biogram Mikołaja Seteszy zob. B. M
, Sietesza (Setesza, Szetesza) Mikołaj, [w:] Polski
słownik biograficzny, t. 37, Warszawa-Kraków 1996–1997, s. 384–385. Antyfonarz przepisany przez Mikołaja
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duału. W sporządzonym w Petersburgu opisie rękopisu na określenie proweniencji
podano siglum D, czyli zbiory Dubrowskiego. Na tej podstawie sądzono, że zrządzeniem losu trafił on do Francji, gdzie zakupił go Dubrowski. Jest to jednak mało
prawdopodobne. Rękopis mógł znajdować się w zbiorach Biblioteki Załuskich i po
wywiezieniu do Petersburga „otrzymał” nową proweniencję. Musiało to nastąpić
przed spisaniem inwentarza zbiorów rękopiśmiennych Biblioteki Załuskich, czyli
przed 1806–1807 r., gdyż kodeks nie został tam uwzględniony1133.
Kodeksy kolegiackie znajdowały się również w księgozbiorach klasztornych. Tak
można interpretować proweniencję kodeksu powstałego przed 1434 r., zawierającego niezidentyfikowane kazania niedzielne (Lat.F.ch.I.204). Rękopis kupił w tym
roku wikariusz Marcin z Kielc, który prawdopodobnie ofiarował książkę kolegiacie
w Kielcach. W czasach nowożytnych kodeks znalazł się w księgozbiorze benedyktynów świętokrzyskich. Inny kodeks z połowy XIV w., zawierający Pismo św., należał do kanonika kieleckiego Stanisława z Jankowic (Lat.O.v.I.66). Duchowny ten
obdarował rękopisami bibliotekę kolegiaty w Kielcach, jednak w naszym wypadku
nie dysponujemy żadną dodatkową wskazówką umożliwiającą stwierdzenie, czy
również ten rękopis pochodził z kieleckiego kręgu kolegiackiego. Nie wiadomo,
czy z kręgu kolegiaty wiślickiej pochodził kodeks zawierający kolekcję duszpasterską, przepisaną w części przez wikariusza wieczystego i bakałarza Marcina Gbela
w 1428 r.1134 Rękopis ten znajdował się następnie w księgozbiorze klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku.
Inną grupą rękopisów, które łączyć można ze środowiskiem katedralnym lub kolegiackim, stanowiło pięć rękopisów z notami proweniencyjnymi zawierającymi
zazwyczaj określenie: Domus altaristarum. Wszystkie kodeksy miały w katalogu
CBP oznaczenie G, co wskazywało, że zostały wywiezione w ramach represji po
powstaniu listopadowym. Jak wskazywałem wyżej, rękopisy z tej partii książek
wywiezionych do Petersburga pochodziły w większości z bibliotek instytucji kościelnych – klasztorów i kolegiat. Jednak określenie miejsca pochodzenia tych rękopisów na obecnym etapie jest niemożliwe, musiała być to jednak znaczna biblioteka, skoro liczby występujące w nowożytnych sygnaturach bibliotecznych były
wysokie: 820 czy 837 (przy założeniu, że był to rodzaj numerus currens)1135. Wśród
rękopisów znajdował się iluminowany pergaminowy mszał do użytku polskiego
dla katedry krakowskiej – zob. E
, Antiphonarium de sanctis zwane Antyfonarzem Adama z Będkowa,
[w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków (Dzieje Sztuki
Polskiej, t. 2, cz. 3, 2), Warszawa 2004, s. 357–358 (tamże literatura).
1133

Zob. The Inventory of Manuscripts.

1134

Zob. Warszawa, BN 8044 III, k. 92v; Kopiści i kolofony, s. 37.

1135 W Katalogu rękopisów utraconych (t. 2) odnotowałem jeden rękopis pochodzący z domu altarystów
kościoła Mariackiego w Krakowie (Lat.Q.v.I.166), jednak w okresie nowożytnym znajdował się on w Bibliotece Załuskich, stąd trudno na podstawie skąpych informacji wnioskować, czy rękopisy z notą domus
altaristarum i siglum G pochodziły z tego kościoła.
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z pierwszej połowy XV w. (Lat.F.v.I.53), kodeks z traktatem Hugona ze Św. Wiktora
i Regula pastoralis Grzegorza Wielkiego z 1404 r. (Lat.F.ch.I.413), Tractatus de
corpore Christi, przepisany na przełomie XIV i XV w. (Lat.F.ch.I.512) oraz Summula alphabetica Stefana Anglika (Langtona?) z tego samego okresu (Lat.Q.v.I.99).
Niezwykle interesujący, ze względu na dobór tekstów, był rękopis papierowy, przepisany przynajmniej w części przez Gabriela z Bolonii w 1407 r. (Lat.F.ch.I.100).
Kodeks ten zawierał dwa traktaty na temat godzin kanonicznych – jeden to być
może dzieło Henryka Bitterfelda z Brzegu, ponadto przypisywana Alanowi ab Insulis Apocalipsis Alani, która może także oznaczać dwunastowieczny poemat satyryczny Apocalypsis Goliae, oraz teksty hagiograficzne poświęcone Trzem Królom
(Jan z Hildesheimu Historia Trium Regum) i Karolowi Wielkiemu (De sanctitate
meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni oraz Historia de sancto Karolo Magno imperatore).
Jak wynika z powyższego zestawienia księgozbiorów kolegiackich (może
z wyjątkiem Wiślicy), w przedwojennym zasobie rękopisów Biblioteki Narodowej
znajdowały się przede wszystkim iluminowane kodeksy liturgiczne (np. graduał
z Łęczycy) oraz książki wykorzystywane przez duchowieństwo niższe – wikariuszy – w pracy duszpasterskiej oraz w szkolnictwie. W wypadku pierwszej grupy
– kodeksów liturgicznych znajdujących się w skarbcu lub zakrystii kościoła – często prałaci i kanonicy kolegiat byli zleceniodawcami ich powstania; przepisaniem
i iluminowaniem rękopisu zajmowali się duchowni niższego szczebla – wikariusze.
Na przykład znany antyfonarz kolegiaty kieleckiej z 1372 r. powstał na zlecenie kustosza i kanonika katedralnego krakowskiego, kanonika kolegiat kieleckiej i sandomierskiej Mikołaja Goworka. Wykonał go prawdopodobnie były student Uniwersytetu Praskiego, następnie wikariusz kolegiaty kieleckiej Chwalisław (Falislaus)
z Nysy1136.
W tworzeniu i powiększaniu księgozbioru wspólnego kolegiaty udział mieli, jak
się wydaje, zarówno kanonicy, jak i ich zastępcy. Jednak wobec dużego zróżnicowania tych grup trudno określić zależności między poszczególnymi duchownymi
a powiększaniem zbioru konkretnego księgozbioru. Duchowni posiadający prałatury i kanonie kolegiackie często nie przestrzegali obowiązku rezydencji, traktując godność jako źródło dochodu i przebywając w ośrodkach władzy kościelnej
i świeckiej, przede wszystkim w Krakowie. Jednak w wielu wypadkach pełnione
przez nich funkcje, np. scholastyka czy kustosza, wiązały się z obowiązkiem przybycia choćby na kapituły. Liczne legaty książkowe dokonywane przez kanoników
na rzecz katedr i kolegiat nie tylko świadczą o tym, że duchowni czuli się zobowią-

1136 Zob. B. M
, Antiphonarium Cracoviense de tempore et de sanctis zwane Antyfonarzem Mikołaja Goworka, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków
(Dzieje Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 343 (tamże literatura).
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zani do tego typu praktyk, ale również są świadectwem transmisji tekstów między
poszczególnymi kościołami i środowiskami.
W przeciwieństwie do prałatów i kanoników ich zastępcy – wikariusze – musieli
przebywać na terenie kolegiat, sprawując liturgię i pełniąc obowiązki duszpasterskie. Siłą rzeczy, byli oni bezpośrednio zainteresowani posiadaniem niezbędnych
do pracy tekstów. Świadectwem dążeń tej grupy do zaspokojenia potrzeb liturgicznych i duszpasterskich jest zbiór kolegiaty wiślickiej, w którym dominowały zbiory
kazań i teksty z zakresu teologii praktycznej.
Trudności sprawia określenie miejsca i roli szkół katedralnych i kolegiackich
w procesie kształtowania księgozbiorów. Niewątpliwie w bibliotekach znajdowały
się zarówno wykorzystywane w nauczaniu podręczniki, jak i teksty historiograficzne. Wiadomo o kopiowaniu tekstów przez uczniów, w niektórych wypadkach
odpłatnie na zlecenie kanoników i wikariuszy (np. wicekustosza skarbimierskiego
Stanisława z Boszczynka). Prawdopodobnie jednak przepisane teksty stanowiły
prywatną własność zleceniodawców lub uczniów, co nota bene dodatkowo przyczyniało się do popularyzacji określonych dzieł.
Problematyczne jest również ustalenie, czy biblioteki katedralne i kolegiackie
były tworzone i powiększane w sposób przemyślany i celowy. Wykaz książek kolegiaty wiślickiej sugerowałby, że księgozbiory tego typu powiększane były w znacznej mierze poprzez darowizny duchownych – nie tylko z kręgu kolegiaty czy katedry, ale również parafii. Tylko w ten sposób można wytłumaczyć wielokrotne
występowanie tych samych tekstów (np. statutów prowincjonalnych).
Kwestią dalszych badań jest prześledzenie dróg rozchodzenia się poszczególnych
tekstów oraz określenie roli, jaką odgrywało w tym procesie duchowieństwo katedralne i kapitulne. Pomimo fatalnego stanu zachowania księgozbiorów, zwłaszcza
kolegiackich, pewną nadzieję dają podejmowane prace nad źródłami aktowymi, które
pozwolą na poszerzenie podstawy źródłowej nakreślonej ponad 100 lat temu przez
Bolesława Ulanowskiego1137. W świetle dotychczasowych ustaleń można tylko postawić ostrożną hipotezę, że duchowni kręgu katedralnego i kolegiackiego mieli istotny
wkład w proces transmisji dzieł w kulturze późnośredniowiecznej Polski.

4.4. Księgozbiory parafialne
W przedwojennym zasobie rękopisów BN mieściło się stosunkowo niewiele kodeksów pochodzących z księgozbiorów parafialnych. Przyczyną tego stanu rzeczy
była specyfika pozyskiwania rękopisów w XVIII i XIX w. – zbiory parafii znajdowały się zasadniczo poza obszarem zainteresowań kolekcjonerów, zbierających
1137 Zob. np. E. K
, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku
(PAU. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 110), Kraków 2010.
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książki do bibliotek warszawskich. Omawiane poniżej kodeksy, które posiadał kler
parafialny w średniowieczu, znalazły się później w bibliotekach klasztornych, katedralnych i kolegiackich lub pochodziły z Biblioteki Załuskich. W wielu wypadkach
nie można określić proweniencji średniowiecznej rękopisów, a więc powiązać ich
z określonymi parafiami. Niemniej nawet nieliczna grupa kodeksów zidentyfikowanych pozwala na poczynienie pewnych obserwacji.
Warto pamiętać, że sieć parafialna w średniowiecznej Polsce, której początki
przypadały prawdopodobnie na XII w., uległa znaczącemu przekształceniu w późnym średniowieczu1138. Na przełomie XV i XVI w. w samej diecezji krakowskiej
funkcjonowało ok. 900 parafii, zaś w poznańskiej w 1510 r. – 7121139. Eugeniusz
Wiśniowski szacował ogólną liczbę parafii na ziemiach polskich dla późnego średniowiecza na ok. 6 tys.1140 Oczywiście konieczne jest podkreślenie zróżnicowania
liczby parafii w zależności od stopnia rozwoju osadnictwa: najwięcej było ich w gęsto zaludnionej Małopolsce, najmniej na terenach Litwy. Istniała również korelacja
między gęstością zaludnienia i wielkością okręgu parafialnego – im mniejsza była
liczba ludności, tym większy był obszar podległy plebanowi1141.
Obok parafii zarządzanych przez jednego duchownego – plebana – istniały również prepozytury, gdzie kilku duchownych – mansjonarzy, sprawujących godziny
kanoniczne – podlegało prepozytowi1142. Wreszcie niektóre parafie znajdowały się
pod opieką (patronatem) klasztoru i/lub były prowadzone przez zakonników1143.
Wspomnieć także należy o parafiach, które stanowiły beneficja – uposażenie duchownych, pełniących różne funkcje, np. profesorów uniwersyteckich czy kanoników katedralnych i kolegiackich. W takiej sytuacji pleban nie bywał na terenie
własnej parafii, zlecając pełnienie posługi duszpasterskiej zastępcom1144.
Istotną rolę w kształtowaniu księgozbiorów parafialnych odgrywali właśnie owi
zastępcy – wikariusze, posiadający święcenia kapłańskie. Byli to duchowni angażowani przez plebanów, zobowiązani do pracy duszpasterskiej nie tylko w zastępstwie, ale również w sytuacji, gdy konieczne było zintensyfikowanie posługi lub
zbyt wielki był okręg parafialny1145. Wysokość uposażenia wikariuszy zależała od
1138 Zob. J. T
, Początki organizacji parafialnej w Polsce, „Przegląd Historyczny”, 5, 1963,
s. 369–378; E
, W sprawie badań nad genezą organizacji parafialnej w Polsce, ibidem, 54, 1963, s. 85–
92; E. W
, Uwagi o początkach organizacji parafialnej w Polsce, ibidem, 55, 1964, s. 492–500;
I
, Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce, ibidem, 55, 1964, s. 501–508; I
, Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne (Dzieje Chrześcijaństwa Polski i Rzeczypospolitej Obojga
Narodów), Lublin 2004 (tamże literatura).
1139

Zob. E. W

1140

Zob. ibidem, s. 49.

, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 31, 34.

1141

Zob. ibidem, s. 50–53.

1142

Zob. ibidem, s. 60.

1143

Zob. ibidem, s. 61.

1144

Zob. ibidem, s. 65–67.

1145

O wikariuszach zob. ibidem, s. 88–104.
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umowy zawartej z plebanem, zwykle jednak była niewielka i wynosiła, niezależnie
od typu parafii, od 2 do 5 grzywien1146. Jeszcze inną kategorią duchownych parafialnych byli prebendarze – altaryści, prepozyci szpitalni oraz posiadacze prebend
kapitulnych – beneficjów bez praw parafialnych. Głównym ich obowiązkiem było
sprawowanie Mszy św. (zwłaszcza altaryści), posługę duszpasterską pełnili tylko
kierownicy szpitali1147.
Zróżnicowanie parafii pod względem geograficznym (miasto/wieś), rozległości
okręgu parafialnego, uposażenia duchownych znajdowało odzwierciedlenie w liczbie i wielkości księgozbiorów parafialnych. W wypadku najbogatszych parafii z dużych miast mamy do czynienia nie tyle z jednym księgozbiorem, ile z kilkoma
różnymi. Oczywiście trudno mówić o rozróżnianiu bibliotek w wypadku kościołów
parafialnych, uwzględnić należy specyfikę kościołów katedralnych i kolegiackich,
gdzie obok głównego księgozbioru znajdowały się również biblioteki niższego
duchowieństwa (wikariuszy, altarystów) oraz szkolne. Kwestia ta jest trudna do
uchwycenia, np. w księgozbiorze kościoła Mariackiego w Krakowie książki znajdowały się w zakrystii, ale prawdopodobnie istniał również odrębny księgozbiór
szkolny i domu altarystów1148. Dom ten położony był na Małym Rynku, nieopodal
założonej jeszcze w XIII w. szkoły przy kościele Mariackim, i służył duchowieństwu kościoła Mariackiego. W wykazie odnotowałem jeden rękopis pochodzący
z tej biblioteki – pergaminowy kodeks z XIV lub XV w., zawierający wykład Mszy
św. wraz z tekstem poświęconym spowiedzi oraz utwory hagiograficzne: Passionale i Miracula (Lat.Q.v.I.166). Był to dar niezidentyfikowanego Mikołaja Kapeli
(Nicolaus Capella) dla domu altarystów kościoła Mariackiego. W czasach nowożytnych kodeks ten znajdował się w zbiorach Tadeusza Czackiego, a następnie w bibliotece puławskiej Czartoryskich. Innym kodeksem należącym do tej biblioteki
jest tzw. Biblia Hutterów – iluminowany rękopis pergaminowy powstały w 1415 r.1149
Na wyklejce tylnej okładziny znajduje się nota, głosząca, że w 1440 r. duchowni
domu (fratres domus) zakupili egzemplarz Biblii za 100 florenów przekazanych
przez braci Macieja i Mikołaja Hutterów dla domu altarystów (domo dominorum
altaristarum beate Virginis Marie).
1146

Zob. ibidem, s. 91–94.

1147

Zob. ibidem, s. 105–115.

1148 O kościele Mariackim zob. E. P
, Dzieje Kościoła Mariackiego (XIII–XVI w.), Kraków
2000 (tamże literatura). O altarystach kościoła – zob. M. F
, Założenie i początkowe dzieje kościoła
N. Panny Marji w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, 22, 1929, s. 27–28 (wykaz altarystów z XV w.). Opracowanie na temat biblioteki kościoła NMP w Krakowie: J. Z
, Biblioteka kościoła P. Marii w Krakowie
na przełomie XIV i XV wieku (na marginesie badań nad początkami biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego),
„Roczniki Biblioteczne”, 8, 1964, 1–2, s. 19–31.
1149 Kraków, Biblioteka Czartoryskich 1197. Opis rękopisu zob. B. M
, Biblia sacra zwana Biblią Hutterów, [w:] A. S. L
, K. S
(red.), Malarstwo gotyckie w Polsce, t. 2: Katalog zabytków
(Dzieje Sztuki Polskiej, 2/3, 2), Warszawa 2004, s. 364 (tamże literatura). O legatach na rzecz kościoła Mariackiego w ujęciu statystycznym zob. E. P
, Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV–XV w.). Przyczynek do badań nad religijnością miejską, „Rocznik Krakowski”, 72, 2006, s. 5–23.
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W innych, mniejszych parafiach mówić można o jednym księgozbiorze, na którego wielkość i kształt miały wpływ nie tylko czynniki ekonomiczne, ale i zależne
od nich czynniki społeczne, takie jak liczba duchownych (wikariuszy) w parafii
i poziom ich wykształcenia oraz zainteresowania.
Sama wielkość księgozbioru zależała oczywiście od wysokości dochodów osiąganych przez plebanów z różnych źródeł: własności ziemskiej, dziesięcin i opłat za
posługę duszpasterską (np. kolęda, meszne, stołowe). W świetle badań Eugeniusza
Wiśniowskiego widoczne jest duże zróżnicowanie dochodów kleru parafialnego
w późnym średniowieczu – od kilku grzywien w słabo zaludnionych parafiach do
kilkudziesięciu grzywien w gęściej zaludnionych parafiach miejskich, w skali ogólnej dominowały jednak beneficja w wysokości 10–15 grzywien w parafiach wiejskich i 15–30, a nawet więcej grzywien w parafiach miejskich1150.
Wiemy, na podstawie informacji zebranych z kręgu uniwersyteckiego, że ceny
kodeksów w XV w. były zróżnicowane w zależności od staranności wykonania
kopii, rozmiarów kodeksu, użytego materiału piśmiennego i odpowiedniej oprawy. Na przykład Biblia formatu folio, przepisana na papierze na początku XV w.
(412 kart), kupiona została w 1419 r. prawdopodobnie za 12 groszy (zapiska niejasna: iste liber ... expensarum magis uno grosso et in alio uno fertone – BJ 305
na wyklejce). Inny egzemplarz Biblii, również papierowy, liczący 459 kart, w tym
samym okresie – czyli w pierwszej połowie XV w. – kosztował 96 groszy (BJ
2445). W 1424 r. magister Paweł Paszkonis z Piotrkowa zakupił papierową Biblię
za 2 grzywny i 1 wiardunek, czyli 108 groszy (BJ 302)1151. Oczywiście możliwy był
również zakup poszczególnych składek, a następnie oddanie ich do oprawy introligatorowi, jednak ogólna cena operacji była zbliżona do ceny zakupu kompletnego
kodeksu. Oznacza to jednak, że książka była w zasięgu możliwości finansowych
duchownych kręgu parafialnego.
Wielkość poszczególnych księgozbiorów parafialnych w Polsce późnego średniowiecza była zróżnicowana: od kilku woluminów w małych księgozbiorach ubogich
parafii do ponad 100 w bibliotekach parafii miejskich. Jak zauważył Edward Potkowski, księgozbiory parafii miejskich w grupie miast głównych, w przeciwieństwie do zbiorów katedralnych i zakonnych, miały charakter otwarty i były dostępne zarówno dla duchownych, jak i świeckich (np. uczniów szkół parafialnych)1152.
Wśród bibliotek parafialnych wyróżniał się wspomniany już księgozbiór kościoła
Mariackiego w Krakowie, liczący według spisów: w 1397 r. 42 woluminy, zaś w połowie XV w. – ok. 150 woluminów. Był to prawdopodobnie przypadek wyjątkowy,
choć badania Edwarda Potkowskiego ukazały bogactwo bibliotek parafialnych,
1150

Zob. E. W

1151 Zob. A. Z. K
1–2, s. 49.
1152

Zob. E. P

, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 69–87.
, Ceny książek ręcznie pisanych, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 49, 1999,
, Książka rękopiśmienna, s. 140–141.
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zwłaszcza w grupie miast głównych (Kraków, Poznań, Gdańsk)1153. W mniejszych
miejscowościach – miastach i wsiach – księgozbiory parafialne były prawdopodobnie znacznie mniejsze.
Na podstawie Liber beneficiorum Jana Łaskiego ustalono, że w początkach
XVI w. w każdej parafii archidiakonatu wieluńskiego (36 parafii) znajdował się
mszał (1–2 egzemplarze), w większości agenda, tylko zaś w pojedynczych parafiach brewiarz (viaticus) i inne księgi duszpasterskie (confessionale, kazania)1154.
Na ten stan rzeczy miał mieć wpływ niski poziom wykształcenia kleru parafialnego.
W diecezji krakowskiej ok. 1529 r. tylko ok. 6% duchownych miało wykształcenie uniwersyteckie, zakończone uzyskaniem stopnia akademickiego. Stanowili oni
elitę intelektualną, która zajmowała dobrze uposażone beneficja, głównie w Krakowie. Znakomitą większość kleru parafialnego, zwłaszcza we wsiach, stanowili
duchowni średnio lub źle wykształceni, co zresztą jest zauważalne jako tendencja
ogólnoeuropejska1155.
Obserwacje te wymagają jednak komentarza. Z jednej strony problematyczne jest
uzależnianie oceny poziomu wykształcenia duchownych od faktu podjęcia przez
nich studiów uniwersyteckich. Funkcjonowały przecież szkoły kolegiackie i katedralne, które zapewniały nie tylko wykształcenie w zakresie sztuk wyzwolonych;
przynajmniej w niektórych (jak np. Skarbimierz) uczono również teologii. Warto
przypomnieć, że przyszły duchowny zobowiązany był do zdania egzaminu przed
archidiakonem i wyznaczonym przez biskupa egzaminatorem. Różny musiał być
zapewne poziom egzaminu: w statutach z 1420 r. Mikołaj Trąba nakazał wyznaczonym egzaminatorom staranne zbadanie kompetencji kandydata, aby nie dopuścić do
święceń kandydatów niedouczonych (indoctos) lub z innych względów niegodnych
stanu kapłańskiego1156. Z kolei w 1459 r. biskup krakowski Tomasz Strzempiński
nakazał, aby kandydat do stanu duchownego ukończył co najmniej trzy lata edukacji w krakowskiej szkole katedralnej lub jednej ze szkół kolegiackich, w których
śpiewane są godziny kanoniczne1157. Nie wiadomo oczywiście, czy nakaz ten był
przestrzegany, przypuszczalnie było to trudne do wykonania w skali całej diecezji
krakowskiej.
Z drugiej strony wątpliwości budzą rozmiary odnotowanych księgozbiorów
parafialnych. Powstaje zasadniczy problem – czy rozróżniano księgozbiór pa1153

Zob. ibidem, passim.

1154 Zob. P. T
, Książka w kościołach parafialnych archidiecezji gnieźnieńskiej w świetle «Liber
beneficiorum» Jana Łaskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79, 2003, s. 453–460; E. W
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 161.
1155

Zob. ibidem, s. 163–164.

1156

Zob. Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie, s. 158–164.

1157 Zob. Statuta Thomae Strzępiński episcopi Cracoviensis ann. MCCCCLIX, [w:] Statuta synodalia episcoporum Cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis mandata additis statutis Vielunii
et Calissii a. 1420 conditis, wyd. U. H
(Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, 4), Kraków 1875,
s. 113, art. 13; E. W
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 160–161.
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rafialny od własnego zbioru kapłana? Eugeniusz Wiśniowski był zdania, że nie
czyniono takiego rozróżnienia, dlatego też podane w Liber beneficiorum liczby
odzwierciedlają realną wielkość i kształt bibliotek – zaopatrzenie w książki byłoby bardziej niż ubogie1158. Autor ten wskazał na trudności w rozstrzygnięciu kwestii o nierozdzielności księgozbioru, przytaczając znaną sprawę byłego prepozyta
szpitala wielickiego, późniejszego plebana w Ropczycach – Jana, oskarżonego
w 1391 r. przez rajców Wieliczki przed sądem kościelnym o kradzież paramentów
i biblioteczki1159. W oskarżeniu rajcowie podali wartość zagrabionych ksiąg: liber
missalis (mszał) wartości 12 grzywien, liber viaticus (brewiarz) wart 8 grzywien,
graduał wart 3 grzywny oraz psałterz wartości 1 grzywny. Dla porównania, zamieszczone w spisie skradzionych rzeczy dwa ornaty kosztowały 8 grzywien,
a srebrny krzyż z relikwią Krzyża Św. wyceniony został na 40 grzywien. W odpowiedzi Jan stwierdził, że wszystkie te rzeczy polecił sporządzić lub kupił za
własne pieniądze, otrzymane za pracę w szpitalu i innych miejscach (alias et circa
ipsum hospitale de suis propriis laboribus acquisitis). Zaniżył przy tym wartość
poszczególnych ksiąg – mszał miał kosztować 11 grzywien, brewiarz zaś tylko
4 grzywny. Krzyż polecił sporządzić za 7 wiardunków, a drzewo z Krzyża Św.
ofiarował mu kustosz skarbimierski Jan Jelitko, w zamian za co oskarżony Jan
obdarował go własnym psałterzem, wartym 3 grosze. W przeprowadzonym śledztwie podniesiono istotną kwestię, jakim sposobem oskarżony Jan zdołał zdobyć
pieniądze na wszystkie rzeczy, które, jak twierdził, zakupił. Według oskarżenia
wartość zabranych rzeczy wynosiła 75 grzywien i 8 groszy (z czego 40 grzywien
to krzyż); Jan podał tylko ceny ksiąg – w sumie 22 grzywny (i 7 wiardunków
za krzyż), czyli, bagatela, 1140 groszy. Wyrokiem oficjała krakowskiego Nawoja oskarżony Jan skazany został na zwrot zagrabionego mienia lub zapłacenie
30 grzywien i 7 skojców, czyli 1/24 grzywny. Dla porównania, za Anną Kozłowską można przytoczyć wynagrodzenie dziekana za pełnienie obowiązków w semestrze letnim w Akademii Krakowskiej – to 20 florenów węgierskich (czyli
640 groszy). W semestrze zimowym, kiedy przeprowadzał egzaminy magisterskie, wynagrodzenie wynosiło 26 florenów, czyli 832 grosze1160.
Prepozytura szpitala wielickiego w końcu XIV w. była zapewne niezłym źródłem
dochodów, warto jednak podkreślić, że w wypadku książek oskarżenie dotyczyło
tylko książek liturgicznych. Księgi te, cenne choćby z racji zdobnictwa i użytego
materiału, uznane zostały za należące do kościoła, chociaż oskarżony Jan twierdził,
że kupił je za własne pieniądze. Można domniemywać, że księgozbiór parafialny
dzielony był na książki liturgiczne, przechowywane w zakrystii, oraz księgozbiór

1158

Zob. ibidem, s. 162.

1159

Wyd. K. D

1160

A. Z. K

, Z dziejów książki w Polsce średniowiecznej, „Exlibris”, 6, 1924, s. 182–189.
, Ceny książek ręcznie pisanych, s. 65.
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fachowy plebana, którym miał prawo rozporządzać1161. Przyjęcie takiej interpretacji
pozwala inaczej spojrzeć na wspomniane wyżej informacje o księgozbiorach parafialnych z archidiakonatu wieluńskiego. Odnotowano tam zasadniczo księgozbiór
kościoła – księgi liturgiczne i te księgi, które znajdowały się w zakrystii – ale pominięto zbiory duchownych. Potwierdzeniem takiej konkluzji są: fakt dysponowania
książkami przez duchowieństwo parafialne i „wędrówka” książek plebańskich, poświadczone w zawartych w kodeksach notach.
Przykładem takiej wędrówki może być jeden z ciekawszych kodeksów parafialnych, rękopis, którym zajął się szczegółowo Fryderyk Papée (Lat.O.ch.II.63). Był
to kodeks z przełomu XV i XVI w., zawierający, oprócz tekstów teologicznych,
również tzw. formularz Piotra z Ostroroga, wikariusza kościoła w Lwówku – odpisy listów i mów, w tym królewskich (Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta),
biskupich i uniwersyteckich (m.in. Jana Sommerfelda i Jana Sakrana). Jak ustalił
Papée, wywodzący się z mieszczaństwa ks. Piotr związany był z rodem Ostrorogów, pełnił funkcję kapelana kasztelana międzyrzeckiego i poznańskiego Dobrogosta. Nie wiadomo, kiedy rękopis, składający się z dwóch odrębnych części –
teologicznej oraz formularzowej, został połączony w jedną całość, choć możliwe,
że twórcą książki był ks. Piotr. Interesujące są dalsze losy samego rękopisu, który
wędrował po całym kraju. Kodeks znajdował się w posiadaniu kolejnych przedstawicieli kleru parafialnego: Szymona ze Lwowa – kapłana z Nowego Miasta
(de Nova Civitate), Michała – prepozyta kościoła w Koniemłotach, następnie trafił
do Piotra Jakrzewskiego – zastępcy plebana (viceplebano) z Bochni1162. W czasach
nowożytnych znalazł się w księgozbiorze klasztornym, być może świętokrzyskim,
na co wskazywać może informacja o parafii w Koniemłotach, będącej pod patronatem benedyktynów1163.
Inny duchowny, tym razem z pierwszej połowy XV w. – Gotard, syn rybaka Adama (Adae piscatoris) z Krzepic, pleban kościoła w Trębaczowie, niewielkiej wsi
w ziemi wieluńskiej (obecnie Trębaczew koło Pajęczna) – nie tylko posiadał interesujący księgozbiór, ale również utrzymywał kontakty z profesorami krakowskimi.
Znane są trzy kodeksy należące do Gotarda. Jeden – niezachowany z przedwojennego zbioru BN – zawierał kolekcję duszpasterską tekstów przepisanych na zlecenie
1161 W statutach wieluńsko-kaliskich Mikołaja Trąby z 1420 r. wyróżniono rzeczy kościoła (res ecclesiae),
które powinny zostać spisane, m.in. księgi, ornaty, kielichy i inne klejnoty i ozdoby kościoła – libri, ornatus, calices et cetera clenodia et ornamenta ecclesiae, a nieco wcześniej wspomniano o rzeczach zmarłych
kapłanów, które przechodziły do użytku kościoła (in usus ecclesie seu ecclesiarum) – zob. Statuty synodalne
wieluńsko-kaliskie, s. 51–53. W odniesieniu do czasów nowożytnych na rozróżnienie w inwentarzach książek
kościoła od osobistego zbioru plebana zwrócił uwagę Jan Kracik – zob. J. K
, Biblioteki parafialne a prywatne księgozbiory duchowieństwa. Dekanat Nowa Góra w XVII–XVIII wieku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea
Kościelne”, 32, 1976, s. 249–271.
1162 Zob. F. P
, Wiadomość o archiwach węgierskich i materyale ich do dziejów polskich w drugiej
połowie XV wieku, „Archiwum Komisyi Historycznej”, 8, 1898, s. 450–454; I
, Studya i szkice z czasów
Kazimierza Jagiellończyka, Warszawa 1907, s. 261–269.
1163

Zob. M. D

, Materiały do słownika, s. 98–105.
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Gotarda: były to kazania oraz krótkie teksty: Symbolum apostolicum, wykład ośmiu
błogosławieństw oraz inne (Lat.F.ch.I.456). Rękopis ten znany jest w literaturze
z powodu zawartych w nim zagadek – najstarszych w języku polskim. Nie wiadomo, na jakiej podstawie Aleksander Brückner uznał, że kodeks ten został ofiarowany klasztorowi paulinów w Częstochowie1164. Dwa inne rękopisy szczęśliwie się
zachowały. Pierwszy z nich zawiera część Secunda secundae Tomasza z Akwinu,
przepisaną w 1418 r. przez Grzegorza, który w kolofonie określił się jako z Wielunia, rodem z Krzepic, uxoratus, prosząc o modlitwę za duszę, właśnie z powodu
małżeństwa (oretur pro eo unum Pater noster quilibet pro anima sua, quia uxoratus erat)1165. Również Grzegorz przepisał w następnym roku drugą część Secunda
secundae, tym razem dodając w kolofonie: dictus Chodek. Do tej części tekstu Tomasza z Akwinu pleban Gotard dołożył inne teksty teologiczne i duszpasterskie:
Largum sero Jana z Holešova, Summa vitiorum, Liber soliloquiorum św. Augustyna, summę prawa kanonicznego, wykład Modlitwy Pańskiej oraz kazania1166. Oba
kodeksy Gotard ofiarował w 1454 r. Uniwersytetowi Krakowskiemu pro communi
libraria, przekazując je na ręce profesora Benedykta Hessego – ówczesnego rektora1167. Mamy więc do czynienia nie tylko z plebanem, który studiował trudne teksty
teologiczne i poprawiał przepisane przez kopistów teksty, ale również osobą – niepełniącą żadnej funkcji uniwersyteckiej – która ofiarowała książki Uniwersytetowi
Krakowskiemu; wynika zatem stąd, że mogła nimi swobodnie dysponować.
O wielkości księgozbioru parafialnego w późnośredniowiecznej Polsce przywykliśmy sądzić na podstawie inwentarza książek kościoła w Beszowej1168. Podstawowy jednak problem dotyczy tego, czy księgozbiór ten jest reprezentatywny, nawet
w skali stosunkowo bogatej diecezji krakowskiej. Kościół parafialny w Beszowej
znajdował się pod opieką Wojciecha Jastrzębca, plebanami zaś byli przynajmniej
na przełomie XIV i w początkach XV w. duchowni intelektualiści, którzy traktowali książki jako narzędzia pracy. Można zatem założyć, że księgozbiór ten składał
się z książek ofiarowanych np. przez Łukasza z Wielkiego Koźmina. Tym samym
zbiór ten był raczej przykładem biblioteki parafialnej kościoła znajdującego się pod
patronatem biskupa poznańskiego, później krakowskiego, w siedzibie rodowej Jastrzębców, zarządzanego przez przedstawicieli elity intelektualnej. Zbiór ten nie odzwierciedlał zatem stanu wyposażenia w książki parafii polskich, zróżnicowanych
pod względem nie tylko wielkości, uposażenia, ale także i wykształcenia obsługujących je duchowieństwa.

1164

Zob. A. B

1165

Kraków, BJ 1723 – opis rękopisu zob. W. W

, Z rękopisów petersburskich II, s. 35.

1166

Kraków, BJ 1707 – opis rękopisu zob. ibidem, s. 412.

1167

Zob. J. Z

1168

Zob. wyżej, s. 377–378.

, Biblioteka Jagiellońska, s. 93.

, Katalog rękopisów, cz. 2, s. 416.
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Obraz innego, wiejskiego księgozbioru parafialnego w połowie XV w. przedstawiony został we wspomnianej wyżej, przy okazji charakterystyki biblioteki świętokrzyskiej, darowiźnie Wojciecha, plebana w Jarocinie (lub, co bardziej
prawdopodobne, w małopolskim Jaroszynie), który po 1462 r. wstąpił do zakonu
i przekazał swój księgozbiór klasztorowi świętokrzyskiemu1169. Wojciech ofiarował
siedem rękopisów, w tym trzy zawierały zbiory kazań: dwa – Mikołaja Wigandi,
jeden – kazania wielkopostne Mikołaja Kozłowskiego. Ponadto w ofiarowanym
księgozbiorze znajdowało się Manipulus florum – florilegium Tomasza z Irlandii,
czyli antologia autorytetów teologicznych, Pastorale – zapewne tekst Grzegorza
Wielkiego Liber pastoralis, z dołączonym w kodeksie tekstem autorstwa Izydora
z Sewilli (lub Ps.-Izydora), Collecta magistri Mauritii authoritatum – czyli tekst
Maurycego z Pragi (Rvački) oraz glosą (glosulam) do Pisma św. Jeśli identyfikacja wymienionych w spisie rękopisów jest właściwa, to dodać również należy inne
teksty, znajdujące się w tych samych kodeksach, jak np. wykład Symbolu Apostolskiego autorstwa być może Jana z Kwidzyna (de Marienwerder) i postanowienie
soboru w Konstancji dotyczące komunii pod dwiema postaciami (Lat.F.ch.I.90),
traktat na temat spowiedzi (Lat.F.ch.I.282) czy niezidentyfikowaną kolekcję auctoritates (Lat.F.ch.I.429). Dominowały zatem teksty duszpastersko-homiletyczne,
niezbędne do wypełniania obowiązków plebana. Oczywiście nie wiadomo, czy
był to kompletny księgozbiór, jakkolwiek można domniemywać, że wstępujący do
klasztoru pleban nie rozdawał książek innym instytucjom kościelnym. Można tylko
podejrzewać, że jakieś książki (być może odpis statutów Mikołaja Trąby) pozostały w parafii, ale prawdopodobnie wymienione w spisie rękopisy odzwierciedlały
profil księgozbioru stosunkowo małych parafii. Taką parafią był położony nieopodal Puław Jaroszyn, w którym według Długosza znajdował się drewniany kościół
pod wezwaniem św. Wojciecha, zaś okręg parafialny obejmował, oprócz Jaroszyna, dziewięć wsi, z których w wypadku pięciu oddawano dziesięciny klasztorowi
świętokrzyskiemu, trzy wsie należały do klasztoru sieciechowskiego, zaś dochody
z jednej wsi i samego Jaroszyna przypadały plebanowi1170.
Kolejną ważną kwestią są funkcje, jakie pełnił księgozbiór parafialny. Oprócz
sprawowania liturgii pleban zobowiązany był do opieki nad świeckimi (cura animarum), co oznaczało sprawowanie sakramentów oraz głoszenie kazań1171. Jak
stwierdził Eugeniusz Wiśniowski, wymagania dotyczące głoszenia kazań nie były
wielkie – nauczano podstawowych modlitw, wyjaśniano prawdy wiary oraz przy-

1169

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 1.3, s. 497–498.

1170

Zob. J

D

, Liber beneficiorum, t. 2, s. 563–564.

1171 Zob. m.in. I. S
, Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2003; E
, Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2008; K. B
, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce; E. W
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 67–68.
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pominano o wypełnianiu obowiązków religijnych: święcenia świąt, zachowywania
postów, spowiedzi i komunii wielkanocnej1172.
Nakaz posiadania książek przez duchownych przewija się w postanowieniach synodalnych. W statutach biskupa krakowskiego Nankera z 1320 r. podkreślono obowiązek zgromadzenia przez plebanów odpowiedniej liczby ksiąg kościelnych, wraz
z zakazem pisania na marginesach kart pod groźbą ekskomuniki. Obowiązkowo
również duchowni mieli mieć kopię statutów1173. Już w najstarszych znanych nam
statutach synodalnych archidiecezji gnieźnieńskiej, ogłoszonych przez arcybiskupa
Mikołaja Kurowskiego na synodzie w Łęczycy z początku XV w. (1407–1411),
pojawił się nakaz, aby plebani głosili kazania i w ciągu roku zaopatrzyli się w potrzebne do tego książki (de quibus poterint predicare). Jednocześnie powtórzono
wcześniejsze przepisy dotyczące katechizacji wiernych – uczenia modlitw w języku
rodzimym1174.
W postanowieniach Jana Konarskiego z 1509 r. zalecano posiadanie przez duchownych egzemplarza statutów prowincjonalnych i w miarę możliwości diecezjalnych, ponadto książeczki (Libellum) do sprawowania sakramentów, czyli prawdopodobnie Sacramentale Mikołaja z Błonia, Summa angelica Angela de Clavasio,
Pisanella Bartłomieja de San Concordio, Rosella Baptysty de Trovemala lub Rationale divinorum agendorum Wilhelma Durandi1175. Wśród uchwał późniejszego
synodu prowincjalnego piotrkowskiego z 1510 r. znajdowało się zalecenie, aby kapłani mieli Rationale divinorum officiorum, egzemplarz statutów prowincjonalnych
oraz Sacramentale – prawdopodobnie dzieło Mikołaja z Błonia1176. Rok później
nakaz ten został poszerzony o księgę Angelicam – czyli być może Summa angelica
de casibus conscientiae franciszkanina Angelo Carlettiego de Clavasio – powstały
w 1486 r. podręcznik spowiedniczy z elementami prawa kanonicznego1177.
Z kolei w statutach synodalnych gnieźnieńskich z 1512 r. nakazywano, aby plebani mieli aktualne księgi, z których mogli głosić kazania, jak też uczyli wiernych
1172

Zob. ibidem, s. 67–68.

1173 Zob. Najstarsze statuty synodalne krakowskie biskupa Nankera z 2 października 1320 r., wyd. J. N. F (Studya i Materyały do Historyi Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, 3), Kraków 1915, s. 17, 63–64.
1174 Zob. J. S
, Concilia Poloniae. Źródła i studia krytyczne, t. 5: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, Warszawa 1950, s. 263, nr 38, 39. Nota bene tekst źródła został wydany z rękopisu BN
Lat.Q.ch.I.59, zniszczonego w 1944 r.
1175 Zob. Statuty synodalne krakowskie biskupa Jana Konarskiego z 1509 roku, oprac. J. S
(Studia
i Materiały do Historii Ustawodawstwa Synodalnego w Polsce, 8), Kraków 1945, s. 45–46, art. 2; H. E. W , Biblioteki parafialne w diecezji krakowskiej u schyłku XVI wieku, „Polonia Sacra”, 6, 1953–1954,
2–4, s. 125–126; E. W
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 161.
1176 Zob. Uchwały synodu prowincyjonalnego Piotrkowskiego z r. 1510, [w:] B. U
, Materyjały
do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI, „Archiwum Komisji Prawniczej AU”, 1, 1895,
s. 349, nr 17.
1177 Zob. Uchwały synodu prowincyjonalnego Piotrkowskiego z r. 1511, [w:] B. U
, Materyjały
do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI, „Archiwum Komisji Prawniczej AU”, 1, 1895,
s. 353, nr 9.
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modlitw w języku rodzimym (in vulgari)1178. Postanowienia synodu prowincjonalnego w Łęczycy z 1527 r. były zdecydowanie bardziej szczegółowe, co wiązało się
z podjętymi wówczas próbami przeciwdziałania szerzeniu się protestantyzmu, jak
też zmianą w sposobie głoszenia kazań i oświacie. Zalecano, aby duchowni – plebani i wikariusze – posiadali egzemplarz Pisma św., dzieła i homilie Ojców Kościoła
(Cypriana, Atanazego, Grzegorza z Nazjanzu, Bazylego Wielkiego, Jana Chryzostoma, Hilarego, Augustyna, Ambrożego, Hieronima, Grzegorza i Leona), książki
do sprawowania sakramentów, księgi liturgiczne (lekcjonarz i antyfonarz), psałterz
z komentarzem św. Hieronima oraz wspomniane wyżej Rationale divinorum i statuty prowincjonalne. Właśnie na podstawie tych lektur, a nie z wcześniej używanych
podręczników kaznodziejskich (ne ex diversis et variis contionandi formulis scolasticisque disputationibus, quae hucusque prae manibus habentur), duchowni mieli
głosić Dobrą Nowinę1179.
Tym samym, przynajmniej teoretycznie, każdy pleban, oprócz książek liturgicznych, powinien mieć określony zestaw książek dotyczących sprawowania sakramentów i głoszenia kazań. Przede wszystkim w każdej parafii powinna znajdować
się kopia statutów prowincjonalnych. W statutach wieluńsko-kaliskich z 1420 r.
nakaz ten sformułowany został bardzo wyraźnie, co miało służyć ujednoliceniu
przepisów prawa kościelnego1180. Jak zauważył Edward Potkowski, teksty statutów
pełniły dla plebanów funkcje kompendiów doktrynalno-kultowych, często jedynych, jakie posiadali1181. Niezbędne były również zbiory kazań, wykłady podstaw
doktrynalnych, teksty polskie modlitw (np. Pater noster, Credo, Dekalog) i pieśni
religijnych (np. Salve Regina)1182.

1178 Zob. Uchwały synodu dyjecezalnego Gnieznieńskiego z r. 1512, [w:] B. U
, Materyjały do
historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce w w. XVI, „Archiwum Komisji Prawniczej AU”, 1, 1895,
s. 359, nr 38, 39.
1179 Uchwały synodu prowincyjonalnego Łęczyckiego z r. 1527, s. 366–367, nr 3. Przepis ten został poszerzony na synodzie prowincjonalnym w Piotrkowie w 1542 r., gdzie do poprzedniego zestawu dodano teksty
antyluterańskie. Książki miały być kupowane przez plebanów – zob. Uchwały synodu prowincyjonalnego
Piotrkowskiego z r. 1542, [w:] B U
, Materyjały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce
w w. XVI, „Archiwum Komisji Prawniczej AU”, 1, 1895, s. 389, nr 3.
1180 Zob. J. K
, Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland – as
exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba, [w:] K. B
, P. K
(red.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Religious Space of East-Central Europe in the Middle
Ages (Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej otwarta na Wschód i Zachód, 2), Warszawa 2010,
s. 67–78; E. W
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 162–163. Zob. też Najstarsze statuty synodalne krakowskie, s. VIII–XXIV (o obowiązku posiadania przez plebanów egzemplarza statutów synodalnych).
Nakaz ten powielany był również w późniejszych statutach synodalnych – zob. np. Statuta Thomae Strzępiński episcopi Cracoviensis ann. MCCCCLIX, s. 113–114, art. 14.
1181 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 65. Przykładem może być rękopis Lat.Q.ch.II.399, zawierający przekaz statutów synodalnych Wojciecha Jastrzębca z 1423 r., przepisany na zamówienie Jana, plebana w Wieprzu, w powiecie wadowickim (per dominum Iohannem rectorem ecclesie in Weprs comparate).
1182 Zob. np. Lat.Q.ch.I.271, należący do niezidentyfikowanego Stanisława de Prasnoicze, de Raznycze
lub de Racziwicze.
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W połowie XV w. interesujący rękopis należał do Piotra z Radomia – plebana
de Conuszow (Lat.Q.ch.I.50). Miejscowość została zidentyfikowana przez Aleksandra Brücknera i Józefa Korzeniowskiego jako Koniuszów, jednak nie udało się
ustalić jej położenia. Najbardziej prawdopodobne wydaje się jej powiązanie z położoną na północny wschód od Nowego Sącza Koniuszową, ale według Długosza
nie było tam kościoła, wieś zaś należała do okręgu parafialnego Mogilna1183. Możliwe też, że określenie odnosiło się do miejscowości Koniusza odległej o 5 km
od Proszowic, gdzie znajdował się kościół parafialny pw. św. św. Piotra i Pawła,
dość bogato uposażony1184. Jak stwierdził Edward Potkowski, rękopis Piotra z Radomia zawierał typową kolekcję podstawowych tekstów z zakresu teologii praktycznej1185. Były tam teksty antyheretyckie, jak np. Contra hereticos questiones,
kazania – określone jako brulion Piotra z Radomia, modlitwy w języku polskim
wraz z krótkim słowniczkiem polsko-łacińskim, krakowskie statuty synodalne
(Wojciecha Jastrzębca z 1423 r. i fragmenty wcześniejszych), formularz listów
prywatnych i testamentu, ale również tekst na temat leczenia koni (Medicinae
equorum). Na początku kodeksu znajdował się tekst zaczynający się od słów:
Firmiter credimus et simpliciter confitemur fidem orthodoxam id est catholicam
– z początku pierwszej księgi Dekretałów, przepisany w Ropczycach przez kapłana Piotra z Końskich w 1434 r. Utwór ten mógł był zarówno komentarzem
do Dekretałów (np. Konrada z Soltau), jak i antyheretyckim wykładem doktryny
chrześcijańskiej opartej na summie Benedykta z Marsylii1186.
Późnym, bo pochodzącym z pierwszej połowy XVI w. przykładem rękopisu powstałego w kręgu parafialnym jest kodeks pochodzący ze wsi szlacheckiej Łapanów
(BN 8026 II)1187. Właściciel rękopisu – Maciej z Jasła – był wikariuszem kościoła
parafialnego. Kodeks stanowi typową późnośredniowieczną kolekcję duszpasterską. Na potrzeby pracy w parafii Maciej w 1526 r. kupił druk Sacramentale Mikołaja z Błonia (wydanie Jana Hallera z 1519 r.), do którego dodał inne teksty, głównie
wypisy z krakowskich statutów synodalnych, również Liber poenitentialis canonicalis Jana de Deo oraz traktat o dziesięciu przykazaniach Henryka de Frimaria. Co
interesujące, Maciej czynił drobne zapiski w wolnych miejscach, dotyczące różnych kwestii związanych z opieką pastoralną, w tym zapisał odpowiedź scholastyka
1183 Zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 2, s. 304; Z. L
-S
, Koniuszowa, [w:]
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 2 (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 5), Wrocław i in. 1989–1993, s. 749–750.
1184 Zob. J D
, Liber beneficiorum, t. 2, s. 169–171; Z. L
-S
, Koniusza, [w:]
Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 2 (Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, 5), Wrocław i in. 1989–1993, s. 747–749.
1185

Zob. E. P

1186

Zob. ibidem, s. 214, przyp. 456.

, Książka rękopiśmienna, s. 214.

1187 Zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku. Rękopis został gruntownie opracowany przez Grażynę Klimecką – zob. G. K
, O zapiskach wikariusza, [w:] S. K. K
(red.), Społeczeństwo
Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. 6, Warszawa 1994, s. 243–249.
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i wikariusza generalnego krakowskiego in spiritualibus Mikołaja Bedleńskiego na
jego list w sprawie ważności małżeństwa oraz zanotował inny list Bedleńskiego,
tym razem pisany po polsku i skierowany do przyjaciela Zbigniewa Łapki z Kobylca, również poruszający kwestię małżeństwa1188. Jak podkreśliła Grażyna Klimecka, korespondencja ta świadczy o możliwości korzystania w sprawach wątpliwych
przez wikariuszy z pomocy przełożonych i autorytetów1189.
Nie wiadomo, z którym księgozbiorem parafialnym łączyć należy kodeks zawierający postyllę Mikołaja Wigandi oraz niezidentyfikowaną summę o grzechach
– Summa vitiorum (Lat.F.ch.I.146). Drugi z tekstów przepisał w 1417 r. niejaki
Świętosław zwany Wujkiem (dictus Wuyek). Nota proweniencyjna wskazywała, że
rękopis był własnością plebana Macieja Bystranow oraz kościoła w Bodzaczin. Maria Hornowska zidentyfikowała tę miejscowość jako Borzęcin, czyli prawdopodobnie Borzęcin w województwie małopolskim, choć możliwa jest również interpretacja nazwy jako Borzęcin na Mazowszu (obecnie Borzęcin Duży). Nazwa Bodzaczin
wskazywać jednak może również na Bodzentyn w województwie świętokrzyskim.
W czasach nowożytnych kodeks znajdował się w posiadaniu Tadeusza Czackiego,
co jednak nie daje podstaw do wnioskowania na temat wcześniejszej proweniencji.
Inną grupą książek niezbędnych w każdej parafii był księgozbiór używany do nauki w szkole parafialnej1190. Obowiązek utrzymywania szkoły przy kościele parafialnym został nałożony przez IV sobór laterański w 1215 r. Trzeba podkreślić, że na początku XVI w. szkoła parafialna znajdowała się niemal w każdej parafii na ziemiach
polskich1191. Nauczyciel, określany w źródłach jako minister scholae, magister czy
rector scholae, otrzymywał wynagrodzenie zwykle od plebana, choć w wypadku
niektórych parafii miejskich utrzymanie go należało do parafian1192. W szkołach parafialnych dużych miast, jak np. w szkole kościoła Mariackiego w Krakowie, na
przełomie XIV i XV w. pracowało kilku nauczycieli; wybierany przez rajców miejskich kierownik, rektor szkoły, dobierał sobie współpracowników, jak nauczyciel
śpiewu (kantor), kaligrafii i stylistyki (signator et subsignator)1193. Jak się szacuje,
w szkole tej w obu oddziałach uczyło się w tym czasie ok. 30 uczniów1194.

1188

BN 8026 II, k. 2r, 97v.

1189

Zob. G. K

1190

Zob. E. W

, O zapiskach wikariusza, s. 247.
, Parafie w średniowiecznej Polsce, s. 279–317.

1191 E. Wiśniowski podał, że szkoły były w ponad 90% parafii archidiecezji gnieźnieńskiej, ok. 82% parafii
diecezji krakowskiej oraz ponad 97% parafii archidiakonatu pułtuskiego. Tym samym należy odnieść proporcje mazowieckie do sytuacji ogólnej – zob. ibidem, s. 300–307.
1192

Zob. ibidem, s. 308–316.

1193 Zob. Ordinatio scholae Cracoviensis ad s. Mariam, [w:] Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa
1257–1506, t. 2, wyd. F. P
(Monumenta Medii Aevi Historica, 7), Kraków 1882, s. 397; A. K
, Szkoły parafialne w Polsce w XIII. i XIV. wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”, 25, 1897, s. 300–302, 305, 338–339.
1194

Zob. A. K

, Szkoły parafialne w Polsce, s. 302.
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Zwykle zakres nauczania w szkole parafialnej był niewielki i obejmował naukę
czytania i pisania w języku łacińskim oraz naukę śpiewu1195. W akcie fundacyjnym szkoły parafialnej przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z 1267 r.
wymieniono treści nauczania: alfabet, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie anielskie,
wyznanie wiary św. Atanazego (simbolum psalterium), siedem psalmów, czytanie,
śpiew, Donat, Katon, Theodulus oraz niezidentyfikowane Regulae pueriles1196.
W niektórych szkołach parafialnych zamiast Katona podawano podręcznik Aleksandra de Villa Dei Doctrinale puerorum1197. W konsekwencji wykorzystywano zarówno psałterze, jak i Ars minor Aeliusza Donata, Dystychy Katona, Ecloga Teoduli
oraz podręcznik dydaktyczny Doctrinale puerorum Aleksandra de Villa Dei1198. Ten
podstawowy zestaw podręczników teoretycznie powinien znajdować się w zbiorach
parafialnych; w praktyce jednak – w wypadku parafii wiejskich położonych z dala
od większych ośrodków – wystarczał psałterz. Podkreślano już, że w szkołach parafialnych było stosunkowo mało podręczników ze względu na znaczny ich koszt.
Uczniowie w większych szkołach uczestniczyli w produkcji rękopisów, np. w szkole kościoła Mariackiego w Krakowie każdy uczeń miał uiszczać opłatę za produkcję
pergaminów (ad membranarum comparacionem)1199.
Należy jednak podkreślić zróżnicowanie poziomu nauczania w szkołach, zwłaszcza w obrębie większych miast, gdzie uczono nie tylko języka łacińskiego i podstaw
doktrynalnych. W niektórych szkołach parafialnych, podobnie zresztą jak w katedralnych i kolegiackich, wykładano również historię Polski, np. w szkole lubelskiej
w 1481 r. ówczesny rektor Teofil z Bogusławic wykładał kronikę Wincentego Kadłubka1200. Z krakowskim szkolnictwem parafialnym związany był inny rękopis,
pochodzący z nieistniejącego już kościoła św. Szczepana przy placu Szczepańskim.
W 1432 r. Jan Pawakowsky z Kłobucka przepisał w tamtejszej szkole św. Szczepana
tekst summy Rajmunda de Pennaforte, wygłoszony (summa... pronunciata) przez
ówczesnego rektora szkoły – magistra Jana z Szadka (Lat.Q.ch.I.46).
Zbyt daleko idącym uproszczeniem byłoby jednak sprowadzanie funkcji księgozbiorów parafialnych wyłącznie do celów duszpasterskich i oświaty. Duchowni
parafialni, zróżnicowani pod względem pochodzenia społecznego oraz statusu majątkowego i pozycji w hierarchii kościelnej (np. kanonicy), posiadali książki różnej
treści, nie tylko teologiczne, ale również filozoficzne (jak dzieła Tomasza z Akwinu)
1195

Zob. ibidem, s. 311.

1196 Zob. Breslauer Urkundenbuch, wyd. G. A. K
, t. 1, Breslau 1870, s. 35, nr 32; A. K
,
Szkoły parafialne w Polsce, s. 312, 349–351 (tamże edycja dokumentu). W dokumencie tym znajduje się również zalecenie, aby uczniowie chcący słuchać innych tekstów (si maiores libros audire voluerint) przenieśli
się do szkoły katedralnej przy kościele św. Jana.
1197

Zob. A. K

1198

Teksty te scharakteryzował już A. Karbowiak, ibidem, s. 319–329.

, Szkoły parafialne w Polsce, s. 313.

1199

Zob. ibidem, s. 319.

1200

Kraków, Biblioteka Czartoryskich 1313, s. 1–495.
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i historiograficzne. Na przykład w 1419 r. pleban kościoła w Radonske (Radomsko?), Jan zwany Miłoszowskim, zlecił Janowi z Zakroczymia przepisanie dzieła
Gotfryda de Viterbo: Pantheon (Lat.F.ch.IV.65). Dzieło to w zbiorach polskich reprezentowane jest przez dwa rękopisy: sandomierski – przepisany w 1335 r. – oraz
gnieźnieński – powstały w Konstancji w 1416 r. i przywieziony do Gniezna przed
połową XV w.1201 Możliwe zatem, że pleban Jan, pochodzący być może z warstwy szlacheckiej (z Jemielnicy?), polecił sporządzić kopię jednego z tych egzemplarzy. Kopista Jan odnotował w kolofonie ukończenie przepisywania porą wieczorną w niezidentyfikowanej miejscowości Borobona. W czasach nowożytnych
rękopis znajdował się w bibliotece Czartoryskich w Puławach. W tymże 1419 r.
inny pleban, Andrzej z Lubrańca, stał się właścicielem kodeksu zawierającego Historia scholastica Piotra Komestora, przepisaną przez Stanisława Piskorzewskiego
(Lat.F.ch.I.155). Zainteresowania czytelnicze polskiego duchowieństwa parafialnego w późnym średniowieczu niewątpliwie zasługują na dalsze, pogłębione studia.
Istotną kwestią jest również sposób pozyskiwania książek przez duchownych
kręgu parafialnego. Alfred Świerk stwierdził, że w przeciwieństwie do księgozbiorów klasztornych, które pomnażały się przeważnie przez własne skryptoria, zbiory
przy kościołach parafialnych powstawały względnie rozrastały się głównie dzięki
darom. Donatorami byli zwykle duchowni, związani w jakiś sposób z danym kościołem lub miejscowością – nierzadko proboszczowie i beneficjaci – ale spotykamy
się także z inicjatywą ludzi świeckich1202. Rzeczywiście w wypadku księgozbiorów
parafialnych istotne były dary składane przede wszystkim przez plebanów. Stosunkowo rzadko spotykamy sytuację, gdy pleban własnoręcznie kopiował dzieła, choć
zdarzało się, że poprawiał przepisywane teksty (jak wspomniany wyżej Gotard
z Krzepic)1203. Znacznie częściej plebani zlecali skopiowanie niższemu duchowieństwu (wikariuszom, kierownikom szkół) lub kopistom zawodowym. Przykładem
z pierwszej połowy XV w. może być Jan, pleban kościoła parafialnego w Chybicach – wsi należącej do Rawitów, a później Syrokomlów (Lat.Q.ch.I.71)1204. Pleban
zlecił przepisanie tekstów, m.in. niejaki Mikołaj przepisał dla niego w 1427 r. popularne Gesta Romanorum. W całym kodeksie dominowały kazania, choć znalazł się
1201 Zob. G. V
, Godfrey of Viterbo and his Perception in Poland in the Fourteenth and Fifteenth
Centuries, [w:] T. F
(red.), Godfrey of Viterbo and His Readers. Imperial Tradition and Universal
History in Late Medieval Europe, Farnham 2015, s. 145–165.
1202 A. Ś
, Średniowieczne rękopisy księgozbioru kościoła parafialnego w Lubinie Śl., „Roczniki
Biblioteczne”, 23, 1979, 2, s. 227.
1203 Innym przykładem plebana, który kopiował niezbędne mu teksty, był Mikołaj z Jadownik, wikariusz
w Szczepanowie, a następnie pleban w Kobylanach – zob. L. Z
, Chłop bibliofil z XV wieku (Biblioteka Lubelska, 5), Lublin 1946; T. M
, Mikołaj z Jadownik – przyczynek do religijności chłopskiej,
„Saeculum Christianum”, 3, 1996, 1, s. 57–64.
1204 O kościele w Chybicach zob. J. W
, Dekanat iłżecki, Radom 1909–1911 (reprint Kielce
2000); J. W
, Krąg rodzinny i otoczenie oficjała krakowskiego Święsława ze Świeszkowic herbu
Rawa, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, n.s., 1 (12), 1993, s. 33–38.
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również tekst medytacji o życiu Chrystusa (Liber meditationum de vita Christi) oraz
Detestatio choreae – krótki traktat zawierający krytykę tańców. Inny z kodeksów
przepisał w części w 1466 r. Mikołaj, rektor szkoły w Starym Radomiu, na zlecenie
magistra Piotra z Dobrej, plebana w Błotnicy (Lat.F.ch.I.298).
Rękopisy na potrzeby pracy parafialnej posiadali również kapłani pełniący funkcję kanoników. Osoby takie przyczyniały się zapewne do obiegu tekstów w kręgu
duchowieństwa diecezjalnego. Na przykład Grzegorz Skocki herbu Nowina, kanonik poznański i pleban w Sokolnikach, był prawdopodobnie właścicielem kodeksu
z kolekcją tekstów poświęconych spowiedzi i pokucie (Lat.Q.ch.II.405)1205. Jeden
z tekstów (Summa confessionis ysidori) przepisał na polecenie Grzegorza w samych
Sokolnikach kleryk diecezji gnieźnieńskiej Andrzej z Żernik (de Zyrniky) w 1458 r.
Wspomnieć wreszcie należy o darowiznach kapłanów oraz osób świeckich posiadających prawo patronatu. Interesujący księgozbiór znajdował się w kościele
parafialnym w Drzewicy w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie). Z drugiej połowy XV w. pochodził pergaminowy iluminowany Ewangelistarz (lub Ewangeliarz)
powstały we Flandrii, który znajdował się w zbiorach tego kościoła (Lat.F.v.I.34).
Warto odnotować, że zachował się inny, również iluminowany rękopis pergaminowy, powstały ok. 1482 r., zawierający mszał gnieźnieński1206. Prawdopodobnie
istotną rolę w kształtowaniu księgozbioru odegrał patronat właścicieli wsi, a od
1429 r. miasta lokowanego na prawie magdeburskim – rodu Drzewickich herbu
Ciołek1207. W 1462 r. przedstawiciele tego rodu: kustosz sandomierski Mikołaj oraz
prepozyt warszawski Jan, fratres haeredes de drzewicza, polecili wmurować płytę,
być może fundacyjną, w wieży kościelnej1208. Możliwe również, że obie wspomniane książki zostały ofiarowane nieco później przez arcybiskupa gnieźnieńskiego
Macieja Drzewickiego, zmarłego w 1535 r. Taką hipotezę, w odniesieniu do mszału, postawił już August Bielowski, przy okazji edycji zawartego na k. 1v kodeksu
rodowodu Drzewickich, zresztą autorstwa Macieja1209. Co interesujące, mszał był
używany również po soborze trydenckim, o czym zaświadczała odpowiednia nota
na karcie ochronnej.
Darowizny dla kościołów parafialnych przekazywali także duchowni. Na przykład Paweł z Ostrowa, syn Mikołaja i Marty w 1494 r., ofiarował zbiór kazań Thesaurus novus, z dołączonym kazaniem Jana Elgota o Narodzeniu NMP i kwestiami dotyczącymi Niepokalanego Poczęcia NMP, kościołowi parafialnemu w Łasku
(Lat.F.ch.I.372). Prawdopodobnie tenże Paweł zapisał się w 1469 r. na Wydział
1205

O Grzegorzu Skockim zob. P. D

1206

BN 3305 III (sygn. dawna: Lat.F.v.I.85).

, Poznańska kapituła katedralna, s. 387–388.

1207 Zob. F. K
, Urbanizacja Małopolski, s. 42–43. O Drzewickich zob. A. B
t. 5, Warszawa 1902, s. 53–58.
1208

Zob. J. W

, Herbarz polski,

, Dekanat opoczyński, Radom 1913 (reprint Kielce 2000), s. 51–52.

1209 Zob. Spominki o Ciołkach i rodowód Ciołków na Drzewicy, wyd. A. B
Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878, s. 270–271.

, [w:] Monumenta
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Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego, jednak studiów nie ukończył1210. Nie wiadomo,
jakie były dalsze losy kodeksu, dopiero w XIX w. znalazł się w zbiorach Biblioteki
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Podobnie jak w wypadku duchowieństwa katedralnego i kolegiackiego, również
rola duchowieństwa parafialnego w kształtowaniu kultury intelektualnej Polski
późnego średniowiecza wymaga ponownego przebadania. Już w 1984 r. Edward
Potkowski, w fundamentalnej pracy pt. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski
średniowiecznej, ukazał znaczenie plebanów i ich zastępców w życiu religijnym
i intelektualnym zarówno dużych społeczności miejskich, jak i małych wspólnot
wiejskich. Niezbędne jest, jak się wydaje, prześledzenie związków łączących to
duchowieństwo np. z patronami kościołów parafialnych. Dalsze badania nad strukturą i organizacją parafii pozwolą ukazać skalę zaopatrzenia w niezbędne księgi
liturgiczne i duszpasterskie oraz recepcję określonych tekstów w tym kręgu duchowieństwa.

4.5. Rękopisy z kręgu Uniwersytetu Krakowskiego
W przedwojennym zbiorze rękopisów BN wyróżnić należy grupę kodeksów pochodzących z Uniwersytetu Krakowskiego. Wielkość tej grupy jest nieznana, gdyż
jedynie na podstawie przytoczonych kolofonów i not proweniencyjnych trudno
rozstrzygnąć, czy konkretny rękopis został przepisany i/lub funkcjonował w krakowskim środowisku uniwersyteckim. Fakt posiadania rękopisu przez osobę ze
stopniem naukowym, która po studiach mogła pełnić konkretną funkcję kościelną
w całym Królestwie, co więcej, studia uniwersyteckie odbywane przez zakonników
skutecznie uniemożliwiają podanie dokładnej liczby kodeksów należących do tej
grupy. Wyróżniłem zatem tylko dziewięć rękopisów, które można łączyć z Uniwersytetem Krakowskim; w okresie nowożytnym znalazły się głównie w Bibliotece Załuskich (sześć rękopisów)1211. Być może część z nich zabrał w czasie swojej
wizyty na tym uniwersytecie Józef Andrzej Załuski, o co mieli do niego pretensję
akademicy krakowscy. Pozostałe kodeksy w czasach nowożytnych znalazły się
w bibliotece poryckiej Tadeusza Czackiego oraz w księgozbiorze biblioteki TWPN.
Wreszcie pojedyncze kodeksy studentów i profesorów trafiły do księgozbiorów
klasztornych, głównie drogą darów.

1210

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 339.

1211 Być może doliczyć należy jeszcze jeden kodeks pochodzenia uniwersyteckiego – kopię dzieł Cycerona, którą w 1423 r. posiadał Piotr ze Lwowa, czyli profesor krakowski Piotr Wolfram (zm. 1428) – zob.
J. N. F
, Polonia apud Italos, s. 43 (tamże literatura). Kodeksu tego, który później znajdował się w Bibliotece Załuskich, nie odnalazłem w zbiorach petersburskich.
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Były to rękopisy zarówno przepisane przez studentów i/lub nauczycieli, jak i należące do księgozbiorów akademików. Z reguły kodeksy te zawierały teksty potrzebne w nauce sztuk wyzwolonych oraz prawa kanonicznego, choć zdarzały się
również kolekcje kazań czy teksty z zakresu filozofii.
W 1418 r. Stanisław z Kostrzynia przepisał in universitate zbiór kazań o świętych
na cały rok kościelny nieustalonego autorstwa (Lat.Q.ch.I.29). Być może kopista
ten to Stanisław syn Jakuba z Kostrzynia – student immatrykulowany na Wydziale
Sztuk w 1414 r.1212 Kodeks zwrócił uwagę Józefa Andrzeja Załuskiego, który zaopatrzył go adnotacją, że były to kazania Jana Polaka (Johannis Poloni). Niestety,
nie jesteśmy w stanie na podstawie lakonicznego opisu określić autorstwa. Początek tekstu: Adalberti epistola papae. Cum salvator episcopus... prawdopodobnie
został przepisany błędnie. Być może w rękopisie tym były kazania podobne do
zbioru w rękopisie praskim (Národní Knihovna, sygn. V.C.4), przepisanym w latach 1430–1440. Pierwsze kazanie w rękopisie na dzień św. Wojciecha o incipicie: Cum salvator Christus Ihesus sit anthonomasice [recte: anthonomastice] iustus
atque martir jest autorstwa Jana Husa1213. Zatem przypuszczalnie w rękopisie krakowskim znajdowałyby się kazania Jana Husa. Co interesujące, w obu kodeksach
występowały liczne glosy interlinearne – czeskie w rękopisie praskim oraz polskie
w rękopisie krakowskim, z tym że te drugie były, zdaniem Vaclava Flajšhansa, tak
silnie czechizowane, że nie można rozstrzygnąć, czy rzecz jest polska, czy czeska1214.
Aleksander Brückner wspomniał także o znajdujących się w oprawie dokumentach
z końca XIV w. pochodzących z terenów Czech1215.
Kolejny interesujący kodeks powstał w 1431 r. (Lat.F.ch.III.23). Według kolofonu w tym roku ukończył przepisywanie tekstu Idziego Rzymianina De regimine
principum bakałarz Piotr z Miechowa, następnie kodeks został ozdobiony prawdopodobnie (odczyt w tym miejscu jest niepewny) przez Michała z Kleparza.
Rękopis został sporządzony dla magistra Jana z Dąbrówki1216. O księgozbiorze
tego profesora wiemy stosunkowo dużo, m.in. z dwóch testamentów sporządzo1212

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 87.

1213 O rękopisie zob. J. T
, Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum qui in C.R. bibliotheca publica atque Universitatis Pragensis asservantur, t. 1, Pragae 1905, nr 846, s. 345; I
, Paběrky
z rukopisů Klementinských. XIX. Nový rukopis sváteční postilly Husovy, „Věstník České Akademie Cisaře
Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Uměni”, 8, 1899, s. 180. Zob. też: Soupis pramenů k literární
činností M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského..., Magistri Johannis Hus Sermones de sanctis. Nach
Handschriften zum erstenmal hrsg. von W. F
und M. K
(Magistri Ioannis Hus Opera
omnia, 3), Prag 1908, s. 307.
1214

V. F

, Knihy české, s. 47.

1215

A. B

, Neue Quellen zur Geschichte, s. 511–512.

1216 O Janie z Dąbrówki i jego księgozbiorze zob. m.in. H. B
, Dąbrówka (z Dąbrówki) Jan, [w:]
Polski słownik biograficzny, t. 5, Kraków 1939–1945, s. 26–28; W. S
, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, 33), Wrocław i in.
1966, s. 61–77; M. Z
, Komentarz Jana z Dąbrówki; S. W
, Średniowieczna łacińskojęzyczna
biblistyka, s. 99–101.
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nych odpowiednio w latach 1444–1446 oraz przed śmiercią w początkach 1472 r.1217
Pierwszy z testamentów zawierał listę 34 książek, służących Dąbrówce do pracy
naukowej i dydaktycznej. Wśród nich znajduje się rękopis określony jako: Egidius de Regimine principum Vniversitati loco... in Burse pauperum... in libraria
collegii Artistarum. Wydawczyni testamentów – Wacława Szelińska – podkreśliła,
że był to jedyny rękopis z grupy kodeksów filozoficzno-moralnych, którego nie
odnaleziono1218. Równie interesująco przedstawia się kwestia twórców kodeksu –
kopisty i iluminatora. Piotr z Miechowa być może jest tożsamy z synem Mikołaja – studentem immatrykulowanym na Wydziale Sztuk Wyzwolonych w 1425 r. –
lub, co mniej prawdopodobne, z synem Jana wpisanym na Uniwersytet Krakowski
w 1429 r.1219 Pierwszy z nich w 1429 r. uzyskał stopień bakałarza sztuk, co znajduje potwierdzenie w kolofonie rękopisu przepisanego w 1431 r.1220 Z kolei Michał
z Kleparza to być może syn Franciszka, student immatrykulowany w 1429 r., który
uzyskał następnie bakalaureat w 1432 r. i magisterium w 1435 r.1221 Obaj zostali
zakonnikami w klasztorze łysogórskim, pełniąc tam wysokie funkcje: Piotr został
prepozytem w Mniszku (1452–1462), zaś Michał z Kleparza opatem1222. Zastanawiającym zbiegiem okoliczności jest to, że kodeks znalazł się później w bibliotece
klasztoru łysogórskiego.
W połowie XV w. w środowisku akademickim powstał kolejny rękopis, który
uległ zniszczeniu w 1944 r. (Lat.F.ch.XVI.18). W 1451 r. kopista Bartłomiej Świrnikowicz z Wilna w bursie ubogich przepisał summę filologiczną: Liber derivationum
bolońskiego prawnika Hugutia z Pizy. Pisarz tożsamy jest z Bartłomiejem synem
Mikołaja z Wilna, wpisanym na Wydział Sztuk w semestrze zimowym 1448 r., który uzyskał stopień bakałarza w 1456 r., a następnie został kanonikiem wileńskim
(zm. 1482)1223. Kodeks ten znalazł się w czasach nowożytnych w posiadaniu Grzegorza Puchalskiego, który ofiarował go bibliotece TWPN.
Być może jeszcze jeden kodeks powstał w kręgu uniwersyteckim. Był to rękopis
prawniczy przepisany, przynajmniej w części, przez Grzegorza z Miłoszyna (de
Mileszyn) na zamówienie magistra Henryka ze Strzelc, w kolofonie podano cenę:
za czyrwone bothy (Blumenstok) lub zlothy (Hornowska) (Lat.F.ch.II.43). Wobec
braku zabytku trudno rozstrzygnąć, która lekcja była poprawna – w piętnastowiecz1217 Zob. W. S
, Dwa testamenty Jana Dąbrówki. Z dziejów życia umysłowego Uniwersytetu Krakowskiego w połowie XV wieku, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, Seria A, z. 5, 1962, s. 3–40.
1218

Zob. ibidem, s. 9, 11.

1219

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 127, 147.

1220

Zob. Księga promocji, s. 24.

1221

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 145; Księga promocji, s. 27, 29.

1222

Zob. M. D

1223

, Benedyktyński klasztor św. Krzyża, passim.

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 223; Księga promocji, s. 44; V. A
, T. J , L. J
, M. P
, Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a., Vilnius 2009, s. 67, nr 310 (tamże
literatura).
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nej polszczyźnie już w 1424 r. odnotowana jest forma czerwony złoty, choć niewątpliwie znacznie dowcipniej brzmi lekcja pierwsza1224. Grzegorz z Miłoszyna
prawdopodobnie jest tożsamy ze studentem immatrykulowanym na Wydziale Sztuk
Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego w 1436 r., zaś o Henryku ze Strzelc
Opolskich wiadomo, że uzyskał stopień bakałarza w 1417 r., jednak brak informacji
o uzyskaniu magisterium. Kodeks ten znalazł się następnie w Bibliotece Załuskich.
Ze środowiskiem uniwersyteckim łączyć można jeszcze inne kodeksy. W semestrze zimowym 1464 r. ówczesny student teologii Mikołaj Rospierski przepisał
cztery księgi Sentencji Piotra Lombarda (Lat.F.ch.I.293). Rękopis ten znalazł się
w czasach nowożytnych w domu jezuitów krakowskich, gdzie stał się łupem Tadeusza Czackiego i trafił do biblioteki w Porycku. Inny kodeks, zawierający teksty gramatyczne (m.in. Flores grammaticae Ludolfa z Luchow), został przepisany
w 1489 r. przez co najmniej dwóch kopistów w Krakowie: Pawła z Zalesia oraz
Tomasza Śródkę (Lat.Q.ch.XVI.6). Paweł z Zalesia to prawdopodobnie student
wpisany na Wydział Sztuk Wyzwolonych w semestrze zimowym 1489 r., który
uzyskał stopień bakałarza w 1496 r.1225 Z kolei Tomasz Śródka (Srzyotka) jest być
może tożsamy z synem Mikołaja ze Śródki, studentem Uniwersytetu Krakowskiego, immatrykulowanym w 1488 r., któremu jeden z bakałarzy winien był w tymże
roku 11 groszy1226. Niewątpliwie związki kopistów i samego kodeksu z uniwersytetem są widoczne, choćby w zapisanej na oprawie rękopisu krakowskiego pochwale
magistra Jana Sakrana z Oświęcimia. Tomasz był kopistą także kodeksu, obecnie
przechowywanego w berlińskiej bibliotece, który powstał w Krakowie w latach
1489–1491 i zawierał teksty filozoficzno-astronomiczne, m.in. Tractatus de modis
significandi, przepisany w 1489 r. przez Tomasza Śródkę (Srzyijothka), być może
w szkole św. Szczepana w Krakowie (ad sanctum Stephanum)1227.
Oprócz rękopisów powstałych w środowisku Uniwersytetu Krakowskiego
uwzględnić należy również książki, które znajdowały się w księgozbiorach studentów i profesorów i były przez nich ofiarowywane różnym instytucjom kościelnym.
Zaobserwować można interesującą tendencję ofiarowywania książek zakonom albo
nowym, albo dość radykalnym w podejściu do życia monastycznego, np. bernardynom i kartuzom. Książki darowywane były jednak również zakonom mniszym,
głównie z regionu Małopolski (np. Łysa Góra)1228. Można to interpretować tym, że
1224

Zob. Słownik staropolski, t. 1, z. 6: Czeluść-Ćwirtnia, red. K. N

1225

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 481; Księga promocji, s. 95.

i in., Warszawa 1955, s. 372.

1226

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 475; Acta rectoralia, nr 1150.

1227 Berlin, Preussischer Kulturbesitz, sygn. Ms. Lat.qu. 183 – opis rękopisu zob. R. S
, Die lateinischen Handschriften in Quarto der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, t. 1: Ms.lat.quart.
146–406 (Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung, Reihe 1: Handschriften, 6/1), Wiesbaden 2007, s. 171–175.
1228 O ofiarodawcach książek z kręgu uniwersyteckiego kartuzom w Lechnicy zob. S. S
w Lechnicy, s. 137–143.

, Kartuzi
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często uczeni krakowscy utrzymywali kontakty osobiste z zakonnikami, z którymi
niegdyś razem studiowali lub którzy byli ich uczniami.
Jak już wcześniej wskazywałem, rękopisy z przedwojennego zasobu BN zawierały często informacje nieznane w literaturze, zmieniające punkt widzenia w różnych
kwestiach. Jedną z takich niespodzianek jest rękopis należący do profesora teologii
Macieja z Kobylina (zm. 1492). Maciej posiadał bogaty i interesujący księgozbiór,
złożony z rękopisów teologicznych, filozoficznych, prawniczych i medycznych1229.
Swoje książki przekazywał dożywotnio przyjaciołom z zastrzeżeniem, aby po ich
śmierci znalazły się w bibliotece uniwersyteckiej1230. Podobnie jak wielu innych
profesorów uniwersyteckich, Maciej z Kobylina ofiarowywał również książki zakonom. Już na początku XX w. przytaczany był w literaturze fakt ofiarowania przez
Macieja w 1490 r. kartuzom w Lechnicy kodeksu zawierającego pisma Grzegorza
Wielkiego, Hieronima, Tomasza z Akwinu oraz wygłoszoną w Bazylei antyhusycką
mowę soborową Jana de Palomar, przepisanego przez kilku kopistów (Jana z Łabiszyna w Olkuszu, Jana Smyalka, syna Piotra z Kościana) ok. 1440 r.1231 Nieznany
jednak pozostawał fakt przekazania na mocy testamentu bernardynom w Krakowie
rękopisu przepisanego częściowo w 1464 r. przez Pawła z Kłodawy (Lat.F.ch.I.285).
W literaturze dominował pogląd, że całą swoją bibliotekę (oprócz kodeksu lechnickiego) Maciej przekazał Uniwersytetowi Krakowskiemu. Faktycznie, obecnie
w zbiorach biblioteki znajduje się 13 rękopisów i 5 inkunabułów pochodzących
z księgozbioru Macieja z Kobylina, jednak znaczna ich część to książki ofiarowane
młodszym kolegom ad usum vitae1232.
W księgozbiorach klasztornych znalazły się także rękopisy należące do innych
profesorów krakowskich, np. doktor dekretów i pięciokrotny rektor uniwersytetu
Jakub z Zaborowa (zm. 1449) w testamencie ofiarował co najmniej dwa rękopisy
benedyktynom świętokrzyskim (Lat.F.ch.I.54, Lat.F.ch.I.84).
Jeszcze inne kodeksy trafiały do klasztorów przekazywane przez studentów,
którzy albo byli odbywającymi studia zakonnikami, albo też wybierali klasztor
już po odbyciu studiów uniwersyteckich. Wspomniałem wyżej o Piotrze z Miechowa i Michale z Kleparza, którzy po studiach wstąpili do zakonu benedyktynów i pełnili ważne funkcje klasztorne. Inny student, Jan syn Marcina z Szydłowa,
1229 O księgozbiorze Macieja zob. W. S
s. 96–101.
1230

Zob. M. H

, H. Z

, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego,
-J

, Zbiory rękopiśmienne, s. 185–186.

1231 Opis rękopisu zob. L. M
, Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis (Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, Catalogus Manuscriptorum, 1), Budapest 1961, s. 103–104. O rękopisie
zob. J. N. F
, Mistrz Jakób z Paradyża, t. 2, s. 73, przyp. 1; W. S
, Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, s. 96–101; A. J. F
, Die Bibliothek der Kartause Lechnitz in der Zips vor 1500
(Geschichte und Buchbestandsrekonstruktion), [w:] P. D
S
, L. M
(red.), Armarium. Studia
ex historia scripturae, librorum et ephemeridum, Budapest 1977, s. 13; S. S
, Kartuzi w Lechnicy, s. 140.
1232 Zob. J. Z
, Biblioteka Jagiellońska, s. 111–112; S. W
biblistyka, s. 128–129.

, Średniowieczna łacińskojęzyczna
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immatrykulowany na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego
w 1468 r., po szybkim osiągnięciu stopnia bakałarza (1469) uzyskał magisterium
w 1475 r.1233 W 1471 r., określony w kolofonie jako bakałarz sztuk, Jan przepisał in studio Cracoviensi parę tekstów, m.in. Secreta secretorum Ps.-Arystotelesa
(Lat.Q.ch.I.119). Tenże Jan po studiach został benedyktynem w klasztorze świętokrzyskim i przekazał bibliotece klasztornej swoje rękopisy. Być może wspomniany rękopis został oprawiony już w klasztorze, gdyż dołączono tam również teksty
przepisane w 1433 r., które znajdowały się w księgozbiorze klasztornym. Innymi
kodeksami z okresu uniwersyteckiego Jana były: przepisany przez niego w 1475 r.
rękopis z tekstami filozoficznymi (Lat.Q.ch.XVII.94), kopia tekstu De septem donis Spiritus Sancti z lat 1477–1478 (Lat.F.ch.I.355), rękopis teologiczno-moralny
z 1478 r. (Lat.F.ch.I.357). Maria Hornowska wskazała także na rękopis teologiczny
(Lat.Q.ch.I.63) jako przepisany w części przez magistra Jana z Szydłowa, jednak
kodeks ten powstał w większości w latach 1437–1442. Nie ma oczywiście możliwości zweryfikowania tezy Hornowskiej, zatem można jedynie założyć, że w kodeksie
znajdowały się dopiski, drobniejsze teksty lub nawet całe składki pisane przez Jana
w drugiej połowie XV w. Jest to więc analogiczna sytuacja jak w wypadku wspomnianego rękopisu Lat.Q.ch.I.119.
Kolejny problem w badaniach rękopisów uniwersyteckich dotyczy roli, jaką
Uniwersytet Krakowski odgrywał w rozpowszechnianiu konkretnych tekstów.
W naturalny sposób środowisko akademickie stanowiło centrum wiedzy w późnośredniowiecznym społeczeństwie polskim, zaś biblioteka uniwersytecka zawierała
egzemplarze „kanoniczne”, z racji swojej funkcji będąc gwarantem poprawności
tekstu. Świadectwem zarówno tej praktyki, jak i dbania o poprawność, jest znana
notka zamieszczona na końcu tzw. mamotrektu kaliskiego z rękopisu Biblioteki
PAN i PAU w Krakowie (sygn. 1713), głosząca, że tekst został poprawiony przez
mistrzów uniwersyteckich1234.
Informacje o przepisaniu tekstu z egzemplarza uniwersyteckiego, co oczywiście miało być gwarancją jakości, znaleźć można w kolofonach rękopisów „warszawskich”. Wspomniałem wyżej, przy charakterystyce biblioteki świętokrzyskiej, o przepisywaniu kodeksów wypożyczonych z Uniwersytetu Krakowskiego
w ramach akcji odtwarzania czy uzupełniania zniszczonego w 1460 r. księgozbioru
klasztornego, gdzie owe kodeksy określano jako exemplar. W innych rękopisach
również pojawiały się tego typu informacje, np. w 1441 r. przepisano wykład Mikołaja Sculteti z Brzegu do czwartej księgi Dekretałów (Lat.F.ch.I.198). W kolofonie
podano, że wzorzec spoczywał w bibliotece uniwersyteckiej (Exemplar hujus jacet
in libraria studii Cracoviensis). Sam kodeks należał do Andrzeja z Sadowia, pro-

1233

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 327; Księga promocji, s. 59, 66.

1234

Zob. J. K

, Mędrcy ze Wschodu, s. 82–85 (tamże literatura).
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fesora prawa kanonicznego na uniwersytecie, doktora dekretów i plebana kościoła
w Irządzach (zm. 1452).
Zdarzały się jednak również, choć znacznie rzadziej, przypadki odwrotne, gdy do
biblioteki uniwersyteckiej trafiały rękopisy z innych ośrodków. Przykładem może
być kodeks powstały w płockim kręgu katedralnym (Lat.F.ch.II.219). Rękopis ten
zawierał m.in. mowy wygłoszone w czasie soboru bazylejskiego, przepisane jeszcze w jego trakcie w 1433 r., na polecenie kustosza płockiego Jana. Prawdopodobnie kodeks ten co najmniej w części stanowił wzorzec (exemplar) innego kodeksu
należącego do kanonika i kaznodziei płockiego Jakuba z Piotrkowa, w późniejszym
okresie również rektora Uniwersytetu Krakowskiego1235. Książki ofiarowali uniwersytetowi także duchowni z kręgu parafialnego. Przykładem może być przytoczona wyżej darowizna dokonana w 1454 r. przez plebana trębaczowskiego Gotarda syna Adama z Krzepic, który przekazał na ręce ówczesnego rektora, Benedykta
Hessego, dwa kodeksy z tekstem Secunda secundae Tomasza z Akwinu. Nota bene
związki Gotarda z Uniwersytetem Krakowskim przejawiały się również w opiece
nad jednym z magistrów – Jan z Wielunia określił się w liście do Gotarda jako sługa
teraz i na wieki (vester servitor nunc et semper)1236.

4.6. Rękopisy z kręgu ludzi świeckich
Na duże znaczenie miast w rozwoju kultury piśmiennej w Polsce późnego średniowiecza wskazywał wielokrotnie Edward Potkowski. Podkreślał on funkcjonowanie książki nie tylko w kręgu kościelnym, ale również świeckim, jak też wyróżniał grupę zawodowych wytwórców książek – katedralisów1237. Problemy związane
z kulturą piśmienną miast i mieszczan w Polsce późnego średniowiecza zostały
ostatnio gruntownie opracowane przez Agnieszkę Bartoszewicz, która zajęła się nie
tylko produkcją ksiąg miejskich (ławniczych, radzieckich itd.), ale także ich twórcami: kręgiem pisarzy miejskich, notariuszy i katedralisów1238. Ten krąg twórców
i użytkowników książek zasługuje na szczególną uwagę, również z racji posiadanych przez nich książek.

1235

Zob. A. R

1236

Kraków, BJ 1723; zob. W. W

, Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej, t. 2, s. 61–63.
, Katalog rękopisów, cz. 1, s. 416.

1237 Zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, passim; I
, Książka w mieście polskim schyłku średniowiecza, [w:] I
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji
społecznej, Pułtusk 2006, s. 75–88; I
, Kultura piśmienna w małych miastach polskich. Opatów, Pniewy,
[w:] I
, Książka i pismo w średniowieczu. Studia z dziejów kultury piśmiennej i komunikacji społecznej,
Pułtusk 2006, s. 89–118; I
, Zawodowi wytwórcy książki, s. 119–144.
1238 Zob. A. B
, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Warszawa 2012.
Na krąg miejski jako ważny element kultury piśmiennej w Polsce późnego średniowiecza wskazywał Edward
Potkowski – E. P
, Książka rękopiśmienna, passim.
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Do obrazu zarysowanego przez wymienionych wyżej autorów warto dorzucić
garść spostrzeżeń i przykładów z niezachowanego przedwojennego zbioru rękopisów BN. Do nielicznej grupy kodeksów pochodzących z kręgu miejskiego zaliczyłem przede wszystkim rękopisy przepisane lub należące do mieszczan, co wynika
z kolofonów. Były to głównie kodeksy fachowe, służące pisarzom miejskim.
Niektórzy byli twórcami kodeksów zawierających kolekcje tekstów prawnych.
W 1463 r. Paweł Kostka z Wojnicza, określający się jako współobywatel (concivis),
przepisał rękopis znany w literaturze przedmiotu od czasów Janockiego, z tekstami
z zakresu prawa miejskiego (Prawo magdeburskie), ziemskiego (statuty Kazimierza Wielkiego, statut warcki Władysława Jagiełły, statuty łęczyckie i mazowieckie) oraz Processus iudicarius; w sumie na 119 kartach znalazło się 11 tekstów
(Lat.F.ch.II.124)1239.
Już Antoni Zygmunt Helcel stwierdził bliskie pokrewieństwo wersji statutu wiślickiego z rękopisu Pawła Kostki z przekazem statutu znajdującym się w Bibliotece Ossolińskich, datowanym na 1400 r. i przepisanym na potrzeby klasztoru duchaków w Krakowie, podkreślając jednak, że nie ma bezpośredniej zależności między
tymi przekazami1240. Na podstawie fragmentu tytułu: Constituta polonicalis juris
castro cracoviensis perpetue conservata Joachim Lelewel wysnuł wniosek, że sam
Paweł Kostka wymienił oryginał, z którego kopiował: egzemplarz statutów przechowywany na zamku królewskim w Krakowie1241.
W niektórych wypadkach pisarze miejscy pełnili również funkcję rektorów
szkół. W 1444 r. Zawisza ze Słupcy, określający się w kolofonie jako kierownik
szkoły w Pilźnie (rector scholarum) i notariusz tego miasta (notarius civitatis),
przepisał Dicta hymnorum, wykorzystywane przez niego w szkole (pronunciata)
(Lat.F.ch.I.223). Sam kodeks, dokładnie opisany przez Aleksandra Brücknera, zawierał hymny podzielone na cykle temporale i sanctorale, zaopatrzone w obszerne
anonimowe komentarze i glosy z wyrazami w języku polskim – te ostatnie prawdopodobnie były twórczym wkładem Zawiszy1242.
Pisarze miejscy – z racji zawodu parający się pismem codziennie – dorywczo
przepisywali także różnego typu teksty w celach zarobkowych1243. W 1428 r. Piotr,
pisarz miejski Opatowa, przepisał postyllę Mikołaja z Liry na zlecenie Grzegorza, kanonika i oficjała sandomierskiego (Lat.F.ch.I.190). W innym z kodeksów
1239

Zob. E. P

, Książka rękopiśmienna, s. 95.

1240 Rękopis Wrocław, Biblioteka Ossolineum 633/I – opis rękopisu zob. W. K
, Katalog rękopisów, s. 90. Zależności między kodeksami zob. Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, t. 1, s. XLVI; R. H ,
Prawo polskie w 14-tym wieku. Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego (Biblioteka Umiejętności Prawnych),
Warszawa 1881, s. 78–82.
1241 Zob. J. L
, Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwu, wislickiemu uprzednich, [w:] I
, Polska wieków średnich, t. 3, Poznań 1859, s. 627.
1242 Zob. A. B
, Średniowieczna poezya łacińska w Polsce. Część trzecia, s. 299–310; A. D
Średniowiecze. Korzenie (Mała Historia Literatury Polskiej), Warszawa 2005, s. 272–273.
1243

Zob. A. B

, Piśmienność mieszczańska, s. 159–161.

,
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(Lat.F.ch.I.658), na końcu tekstu, określonego w katalogu petersburskim jako Vocabularium alphabeticum, znajdował się kolofon: Comparatus est iste liber per venerabilem virum dominum Nicolaum decretorum doctorem et plebanum Czyrnensem,
decanum Varschowiensem, scriptus per Nicolaum Suledo de Marta [!] finitus feria
2 in vigilia sancti Thome apostoli anno 1435 (k. 226v). Przyjmując poprawkę nazwy miejscowości na Warka, niemal pewna wydaje się identyfikacja kopisty z Mikołajem Suledo z Warki, pisarzem miejskim i burmistrzem Warki, kopistą i być
może właścicielem słynnego kodeksu Świętosławów, zawierającego polski przekład statutów statutów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły oraz ustaw
mazowieckich1244. Co interesujące, w 1464 r. Mikołaj Suledo wystąpił przed sądem
kościelnym poznańskim, wiodąc spór z niegdysiejszym notariuszem klucza wrociszowskiego Andrzejem z Witkowic o rękopisy zawierające teksty: Aurora Piotra
Riga, repertorium prawa kanonicznego oraz listy (epistolae) magistri Petri de ...assia1245. Ostatni z tekstów to raczej nie proponowany przez Birkenmajera korpus
listów Piotra z Blois, lecz być może wykład Listów św. Pawła autorstwa Piotra de
Tarantasia (Innocentego V)1246. Na podstawie tej zapiski Aleksander Birkenmajer
uznał, że Mikołaj był właścicielem tych książek; ostrożniejszy był Edward Potkowski, który podkreślił, że nie wiadomo, czy były to książki wypożyczone Andrzejowi, czy też przepisane przez Mikołaja i kopiowane na zlecenie Andrzeja1247.
Rękopis petersburski stanowi zatem dodatkowy argument potwierdzający tezę
Birkenmajera, że Suledo był zawodowym kopistą, przepisującym książki zarobkowo1248. Przepisany w 1435 r. przez Mikołaja Suledo tekst w tym rękopisie, o lakonicznym incipicie: Aeterna celestis memoria, można zidentyfikować jako: Repertorium iuris canonici1249. Świadczyłoby to, że Mikołaj przepisywał teksty prawnicze,
w ten sposób być może nabywając doświadczenie, które wykorzystał następnie,
pełniąc urząd burmistrza.
Być może z kręgiem miejskim należy łączyć czternastowieczny psałterz małego
formatu (Lat.O.v.I.106). Znajdująca się w tym kodeksie nota: Liber N. Fredewalt

1244 Rękopis: Kraków, Biblioteka Czartoryskich, sygn. 1418. O Mikołaju zob. A. B
, Burmistrz
warecki z połowy XV wieku – kopistą i właścicielem książki, „Przegląd Biblioteczny”, 12, 1938, 1, s. 17–19;
E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 99, 216.
1245

Zob. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 2, s. 585–586, nr 1299.

1246

A. B

1247

Ibidem; E. P

1248

A. B

, Burmistrz warecki, s. 18.
, Książka rękopiśmienna, s. 216.
, Burmistrz warecki, s. 18.

1249 Tekst zatytułowany Registrum iuris canonice [!], o identycznym incipicie, znajduje się w piętnastowiecznym rękopisie watykańskim Pal. lat. 802, zawierającym głównie teksty z zakresu prawa kanonicznego
i rzymskiego – zob. Codices Palatini Latini Bibliothecae Vaticanae, recensuit et digessit H. S
, recognovit I. B.
R
, t. 1, Romae 1886, s. 285–286.
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wskazywałaby na Mikołaja Fredewalda (Niclasa Friedewalda) – być może przedstawiciela rodziny toruńskich patrycjuszy1250.
Kodeksy średniowieczne, których właścicielami i użytkownikami byli mieszczanie, a które znalazły się w przedwojennym zasobie BN, były nieliczne. Warto
jednak pamiętać, że przedmiotem badania objęto rękopisy łacińskie, podczas gdy
w większych miastach Królestwa Polskiego i Mazowsza był w użyciu język niemiecki. Zatem w dalszych poszukiwaniach niezbędne jest uwzględnienie również
kodeksów niemieckich.

1250 Np. Mikołaj Fredewald był w latach 1496–1502 ławnikiem Starego Miasta w Toruniu, następnie rajcą (1502–1504) i burmistrzem (1504–1524) – zob. K. M
, Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. 2:
1454–1650, Toruń 2001, nr 338, 123, 20, s. 191.

5. Rękopisy pochodzenia polskiego
o nieustalonej proweniencji
W zbiorach Biblioteki Narodowej znajdowały się także kodeksy, których proweniencja średniowieczna pozostaje nieznana, jakkolwiek na podstawie różnych cech
stwierdzić można, że powstały i funkcjonowały na ziemiach polskich w XV w.
Kodeksy te można podzielić na dwie grupy:
1. na podstawie not w rękopisach można stwierdzić, kto i ewentualnie kiedy przepisał tekst lub kodeks;
2. na podstawie cech wewnętrznych można określić polskie pochodzenie rękopisu.
W wypadku pierwszej grupy można próbować ostrożnie łączyć konkretny rękopis z grupą lub środowiskiem, choć wobec braku dalszych przesłanek wnioskowanie to ma charakter wyłącznie hipotetyczny.
Z kręgiem zakonnym można prawdopodobnie łączyć interesujący kodeks z XV w.
zawierający teksty liturgiczne przepisane w części przez brata Jana. Jednym z tekstów była kolekcja sekwencji (Liber sequentiarum vel prosarum) autorstwa Jerzego
(Georgii de...), przepisana przez Jana z Wielkiego Poznania (Johannis de Magna
Posnania) w 1426 r. Tekst ten, być może, był podobny do tekstu przepisanego
w 1416 r. dla Jana, kapelana szpitala Św. Ducha w Strzelnie, również określanego jako Glossula sequentiarum omnium, sam zaś rękopis jako Liber prozarum1.
W kodeksie, na końcu jednego z tekstów (k. 238v), znajdowała się niejednoznaczna
nota o ukończeniu lub przepisywaniu przez brata Jana (perfectum per fratrem Joh.
collectum ... ligatum).
Z kręgiem płockim związany był rękopis zawierający encyklopedię medyczną
Pandectae medicinales czternastowiecznego medyka Mateusza Silvatici, ukończoną przez niego w 1317 r. (Lat.F.ch.VI.16). Jak wynikało z noty na końcu, tekst
został przepisany przez Piotra z Chotkowa, biskupa płockiego oraz kanclerza mazowieckiego (zm. 1497); jednak użyta forma przeszła (qui erat) wskazuje, że notę
wpisała inna osoba, już po śmierci Piotra. W początkach XVII w. rękopis znajdo1

Zob. BN 12524 II, k. 98r–241v – Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku.
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wał się w posiadaniu Pawła Zembrzuskiego, prokonsula Starego Miasta Warszawy,
a następnie trafił do zbiorów kościoła misjonarzy w Warszawie.
Ze środowiskiem krakowskim wiązać można rękopis przepisany przez co najmniej pięciu kopistów w pierwszej ćwierci XV w. (Lat.F.ch.VI.22). Kodeks zawierał teksty medyczne, m.in. łacińskie Antidotarium z glosami niemieckimi i polskimi, traktat anatomiczny Ryszarda Anglika, traktat o urynie Tomasza z Wrocławia,
dwa teksty o zarazie oraz recepty, jak też teologiczne Lucianus Henryka z Ratyzbony, Dialogus concupiscencie et racionis Engelberta z Admont oraz anonimowe De
potentiis animae. Dwa ostatnie teksty przepisał ok. 1422 r. kopista H. de P., bakałarz
sztuk wyzwolonych. Spośród graduatów Uniwersytetu Krakowskiego z pierwszego
trzydziestolecia XV w. jedyną osobą, która spełniałaby te kryteria, był słynny Herman z Przeworska, który w 1421 r. otrzymał stopień bakałarza, później zaś został lekarzem dworu królewskiego Jagiełły2. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy Herman był również właścicielem tego kodeksu, na co wskazywałaby treść zawartych
tam tekstów. W czasach nowożytnych rękopis znajdował się w bibliotece poryckiej
Tadeusza Czackiego, a następnie w puławskich zbiorach Czartoryskich.
Jednym z bardziej interesujących był rękopis z łacińskimi tekstami teologiczno-duszpasterskimi (głównie kazania), między którymi znajdował się również niemiecki tekst o ośmiu błogosławieństwach (Lat.F.ch.I.249). Na podstawie noty na
k. 1r: Io. Henrici Sschebuya a. 1454 – prawdopodobnie o charakterze proweniencyjnym – można założyć, że kodeks, przepisany w części przez niejakiego Jakuba, zapewne należał do zmarłego w 1499 r. Jana syna Henryka z Szebni (Skałeckiego, Szebieńskiego), herbu Biberstein, plebana kościoła św. Michała na Skałce
(1453–1472), notariusza kapituły krakowskiej (1468–1472), kanclerza biskupa
krakowskiego Jana Rzeszowskiego (1472–1488) i wikariusza generalnego in spiritualibus kardynała Fryderyka Jagiellończyka (1492–1498)3. Być może kodeks
mógł pochodzić ze zbioru parafialnego Szebieńskiego, ostatniego plebana kościoła
skałeckiego, tym bardziej że w czasach nowożytnych rękopis znajdował się w zbiorach poryckich Tadeusza Czackiego (a Czacki odwiedził w swoim czasie klasztor
na Skałce) i następnie w bibliotece puławskiej. Z biblioteki skałeckiej pochodził
również inny kodeks, który potem znalazł się w tych samych nowożytnych księgozbiorach (Lat.F.v.I.58). Różnorodność funkcji sprawowanych przez Szebieńskiego
2 O Hermanie z Przeworska zob. A. B
, Herman z Przeworska, [w:] Polski słownik biograficzny,
t. 9, Wrocław i in. 1960–1961, s. 461–462; M. K
, Przywilej nobilitacji dla doktora medycyny
Hermana z Przeworska, „Studia Mediewistyczne”, 29, 1992, s. 155–158 (przedruk w: M. K
, Colligite fragmenta ne pereant... Studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu, Kraków 2010,
s. 263–266); K. O
, University Masters at the Royal Court of Hedwig of Anjou and Władysław Jagiełło,
[w:] P. G
, N. V D
(red.), Central and Eastern Europe in the Middle Ages. A Cultural History,
London-New York 2009, s. 154–155.
3 Urzędy te wyliczył B. Przybyszewski – zob. Wypisy źródłowe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1440–1500, wybrał i oprac. B. P
(Źródła do Dziejów Wawelu, 3),
Kraków 1960, s. 29–30, przyp. 44.
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(oprócz funkcji wymienionych wyżej był on kanonikiem i kustoszem krakowskim,
kantorem sandomierskim, kustoszem kieleckim, kanonikiem skarbimierskim, altarystą ołtarza św. Aleksego i Zwiastowania NMP w kościele Mariackim, altarystą ołtarza św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w kościele św. Anny w Krakowie
i prebendarzem 10 Tysięcy Męczenników w zamku kamienieckim) uniemożliwia
jednak, wobec braku innych przesłanek, stwierdzenie, do którego księgozbioru należał kodeks.
Noty o okolicznościach przepisania zawiera także kilkanaście innych rękopisów,
lecz z powodu braku innych śladów proweniencyjnych trudno przesądzać o historii
kodeksów. Tajemniczo wygląda proweniencja dwunastowiecznego pergaminowego
kodeksu zawierającego księgi gramatyczne Pryscjana (Cl.lat.Q.v.2). Na ostatniej
karcie po tekście widniała nota, wskazująca, że kopistą lub właścicielem kodeksu
był Bertold z Raciborza – Explicit Priscianus Bertoldi de Ratibor. Niestety nie wiadomo, kiedy wpisano tę notę, zatem trudno zidentyfikować tę osobę. Raczej nie był
kopistą, choć mógł być późniejszym właścicielem, prawnik Bertold z Raciborza,
prokurator w procesie polsko-krzyżackim z 1339 r., zmarły w 1352 r.
Nie rozstrzygając, czy kodeks ten pochodził z terenów Śląska, warto odnotować
inne rękopisy, których twórcami byli ludzie wywodzący się z tego obszaru. Jednym
z takich woluminów był pergaminowy przekaz Rationale divinorum officiorum
Wilhelma Durandi, przepisany w 1401 r. przez malarza Mikołaja z Wrocławia lub
Oleśnicy (finitum per Nicolaum pictorem de Vratislavia vel de Olsna) (Lat.F.v.I.78).
Dołączona do kodeksu karta Gołębiowskiego wskazuje, że kodeks ten znajdował się
w zbiorach polskich zabranych przez Rosjan po powstaniu listopadowym. Z kolei
inny rękopis, wykład hymnów, został przepisany przez Mikołaja syna Dampka (per
manus Nicolai Dampkonis), którego można identyfikować z pochodzącym z Otmuchowa klerykiem diecezji wrocławskiej, pojawiającym się w dokumentach papieskich w 1426 i 1433 r. (W 699 – 2o). Sam rękopis, datowany na XIV w., mógł
należeć do klasztoru śląskiego kanoników regularnych. Nie wiadomo, w jakich
okolicznościach znalazł się w zbiorach Biblioteki Wilanowskiej.
Interesująco przedstawia się zawartość kodeksu przepisanego przez Marcina
z Kalisza w 1443 r. (Lat.Q.ch.I.64). Kodeks zawierał kazania, których autorem
był Sigismundus M. – być może był to profesor krakowski Zygmunt z Pyzdr,
jakkolwiek lakoniczny incipit wskazywać może również na zbiór kazań Pawła
z Zatora.
Interesująca była kolekcja tekstów teologicznych w kodeksie z XV w.
(Lat.Q.ch.I.101). Jeden z tekstów przepisany został przez niejakiego Marcina Elenda w 1467 r. – były to egzempla, z których pierwsze, jak można sądzić na podstawie
incipitu, związane było z Polską (In Polonia fertur). Mogła być to zatem rodzima
kolekcja egzemplów. Tenże Marcin Elend był kopistą jeszcze innego kodeksu, powstałego ok. 1457 r. (Lat.F.ch.XVII.52). Rękopis ten jest interesujący ze względu na
dobór tekstów: zawierał cztery teksty Albertana z Brescii, dzieło Mateusza z Krakowa
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na temat Męki Pańskiej pisane na podstawie Objawień św. Brygidy (De passione
Domini ex Revelationibus beatae Birgittae), De tribus punctis essentialibus christianae religionis Tomasza z Irlandii, statuta prowincjonalne, wyjątki z summy Innocentego oraz Reductorium morale Piotra Berchoriusa, traktat o filozofach przypisywany Walterowi Burley (De vita et moribus philosophorum veterum) i Summa
naturalium Alberta z Orlamünde.
Inny kodeks z zakresu prawa kanonicznego zawierał wykład Dekretałów, Ordo
iudiciarius Bartłomieja z Brescii, potwierdzenie przywilejów arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego z 1357 r. oraz Consolatio peccatorum seu processus Belial Jakuba
de Teramo. Ostatni tekst został przepisany przez Pawła z Orli (de Orle) w diecezji
kujawskiej w 1411 r. (Lat.F.ch.II.221).
Z kolei Liber derivationum Hugutia z Pizy przepisał w 1415 r. Marcin ze Staszkowa (de Stascow) (Lat.F.ch.XVI.13). W 1431 r. Leonard, pleban (rector) w Drohobyczu, przepisał postyllę Mikołaja Wigandi (W 683 – 2o). Inny przekaz tej postylli
pochodził od Jana Neydenbork (W 684 – 2o). Również z XV w. pochodził kodeks
z kazaniami augustianina Jordana z Kwedlinburga, przepisanymi przez ubogiego
Idziego (W 685 – 2o). W innym rękopisie z Biblioteki Wilanowskiej znajdowała się
Summa decretalium przepisana przez Mikołaja syna Jana z Poznania (Nic. Joh. de
Poznania) oraz Opinio Hostiensis Pawła Włodkowica (W 692 – 2o). W 1520 r. Wojciech Taborowski alias Sosna z Wiślicy ukończył przepisywanie kodeksu z 3. i 4.
księgą Sentencji Piotra Lombarda (Lat.F.ch.I.530).
Polskiego pochodzenia była piętnastowieczna postylla świąteczna (Lat.F.ch.I.356).
Trudny to zinterpretowania był znajdujący się na k. 143v wpis rubro: Johannes...
de Sustyon (odczytany przez Hornowską jako Sulejów) in Busco. Nie wiadomo,
czy oznacza kopistę Jana z Sulejowa, który przepisał tekst w Busku, czy też był to
fragment jakiegoś tekstu z wymienioną osobą Jana.
Tajemniczo wygląda proweniencja kodeksu teologicznego powstałego ok. 1447 r.
(Lat.Q.ch.I.75). Według kolofonu po tekście De summo bono Izydora z Sewilli kopistą był niejaki Paweł z Lublina, który przepisał tekst na zamówienie kasztelana
żarnowskiego Jana z Bejsc i Markuszowic herbu Lewart. W XIX w. kodeks znalazł
się w zbiorach Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, zatem pochodził prawdopodobnie z jakiegoś księgozbioru kościelnego.
Do drugiej grupy rękopisów należą kodeksy, w których na pochodzenie polskie
wskazuje dobór treści. Ciekawą kolekcję kazań zawierał rękopis z około połowy
XV w. (Lat.F.ch.I.454). W kolofonie odnotowano, że był to zbiór kazań de tempore
i de sanctis dla ludu (pro populo), zaczerpniętych ze zbiorów Jana Sylwana (Silvani), Antoniego z Padwy (Paduani), Mikołaja Wigandi (Vigandi) i innych autorów
(de aliis libris doctorum), ułożonych przez magistra Jakuba (collecta per M. Jacobum) i przepisanych w 1450 r. Prawdopodobnie autorem tej kolekcji mógł być
jeden z profesorów Uniwersytetu Krakowskiego, choć kwestia ta wymaga dalszych
badań.
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Inny kodeks, Mammotrectus totius Bibliae Jana Marchesiniego, został przepisany w 1422 r. ewidentnie na terenie Królestwa Polskiego. W kolofonie kopista
odnotował zajęcie w tym roku dochodów kościelnych przez króla Władysława Jagiełłę na potrzeby walki z husytami (określonymi jako wiklefiści) (Lat.F.ch.I.163).
W zbiorach Załuskich znajdował się jeszcze inny przekaz tego słownika, niestety
niedatowany (Lat.Q.v.XVI.1).
Również w Polsce powstał, w połowie XV w., rękopis zawierający Dialogus
rationis et conscientiae Mateusza z Krakowa i inne teksty, gdzie m.in. na jednej
z kart został wymieniony Stanisław ze Skarbimierza i nieznany z imienia pleban
z Piotrkowa (Lat.Q.ch.I.86). Z pewnością pochodzenia polskiego był także inny
piętnastowieczny kodeks duszpasterski, zawierający kazania, teksty dotyczące spowiedzi (m.in. De modo confitendi Mateusza z Krakowa), kanon Mszy św., traktat
antyhusycki dotyczący Eucharystii oraz statuty wieluńsko-kaliskie Mikołaja Trąby (Lat.Q.ch.I.59). Na wyklejce przedniej okładziny znajdowała się nota o śmierci
Władysława Jagiełły z datą cyframi rzymskimi MCCCCXXVIIII, choć prawdopodobnie był to błędny odczyt poprawnej daty 1434. Również kodeks zawierający fragment Pasji według Ewangelii Mateusza pochodził ze zbiorów polskich; na
ostatniej karcie znajdował się odpis sprawy z 1416 r., w której jedną ze stron był
kustosz poznański Szymon syn Piotra ze Stobnicy – sporu związanego z dziesięciną
z prebendy kruszwickiej (Lat.O.ch.I.8)4.
W innym kodeksie piętnastowiecznym, z przekazem Roseum memoriale divinorum eloquiorum Piotra z Rosenheimu, na końcu zamieszczono noty, w których wymieniono m.in. biskupa krakowskiego Tomasza Strzempińskiego i Jana z Dąbrówki
(Lat.O.ch.I.33).
Wreszcie polskiego prawdopodobnie pochodzenia był rękopis powstały w trzeciej ćwierci XV w. Zawierał on teksty historiograficzne i literackie wykorzystywane
w edukacji, jak np. Vita Alexandri Magni, Historia Adae et Evae, Historia Troiana
Guidona de Columnis oraz Marchołta, do których dołączony był krótki traktat Eryka Rozpierskiego z Góry, wymierzony w Krzyżaków (Tractatus contra cruciferos)
(Lat.Q.ch.IV.129)5. Jacek Wiesiołowski stwierdził, że zainteresowania historyczne
twórcy kolekcji, pochodzącego prawdopodobnie z kręgu krakowskiego, przejawiły
się w beletrystyce – romansie historycznym, biblijnym i błazeńskim6. Niestety nie

4 O Szymonie synu Piotra ze Stobnicy – zob. Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz. 1, Lublin
1965, nr 143, s. 252, przyp. 19; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 5, nr 7, ibidem, t. 7, Poznań 1985;
nr 525/10, ibidem, t. 8, Poznań 1989, nr 828.
5 O Eryku Rozpierskim i jego traktacie antykrzyżackim zob. W. B
, Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor «Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores», [w:] T. J
, T. J
,
J. M. P
(red.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane
Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Poznań 1997 (PTPN. Wydział Historii
i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej, 55), s. 171–184.
6

Zob. J. W

, Kolekcje historyczne, s. 141–142.
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wiadomo, gdzie ten kodeks był wykorzystywany – w czasach nowożytnych znalazł
się w Bibliotece Załuskich.
W kilku wypadkach pochodzenie danego rękopisu, zwłaszcza liturgicznego,
określano, dodając do tytułu wyłącznie przydawkę geograficzną (np. Polonicum)
lub konkretnej diecezji (ad usum dioecesis Cracoviensis)7.

7

Zob. rękopisy nieustalonej proweniencji.

6. Rękopisy proweniencji obcej
W przedwojennych zbiorach rękopisów Biblioteki Narodowej licznie reprezentowane były kodeksy powstałe w skryptoriach zagranicznych, jak też znajdujące się
w średniowiecznych księgozbiorach poza granicami Polski.
Jednym z podstawowych problemów jest kwestia, gdzie kodeksy te funkcjonowały w okresie średniowiecza i skąd trafiły do polskich zbiorów w okresie nowożytnym. Pewna część rękopisów przywędrowała do Polski już w okresie średniowiecza – książki przywożone były zarówno przez Polaków udających się np. na
studia do Włoch, jak i przez polskich zakonników, którzy podróżowali do innych
klasztorów (np. bożogrobcy) lub na sesje kapituł (np. cystersi). Nieliczne rękopisy
– zwłaszcza pochodzenia czeskiego – kupowane były przez polskich czytelników
w Krakowie.
Znaczną część kodeksów średniowiecznych w zbiorach BN stanowiły książki
przywiezione lub zakupione przez Józefa Andrzeja Załuskiego. Pewną wskazówkę
stanowi samo pochodzenie książek – wśród rękopisów w Bibliotece Załuskich znajdowały się książki z obszaru północnej Francji i Lotaryngii, a więc miejsc, które
Załuski odwiedzał.
Inną kwestią jest samo określenie pochodzenia książek. Jedną ze wskazówek są
niewątpliwie noty proweniencyjne. Przykładem trudności w określeniu proweniencji może być rękopis (Lat.Q.ch.III.622). Znajdujący się tam filozoficzny tekst franciszkanina Jana de Rupescissa (Jeana de Rocquetaillade) De considerationes quintae essentiae został przepisany, jak wynika z kolofonu, w 1495 r. przez kanonika
uppsalskiego i bakałarza teologii Ravalda, podczas pobytu w domu św. Brygidy (in
domo sancte Birgitte) na Campo de’Fiori w Rzymie. Bezpośrednio pod kolofonem
znajdowała się inna nota, tym razem zapisana w języku czeskim. Mamy zatem do
czynienia z rękopisem przepisanym w Rzymie przez Szweda, później funkcjonującym w środowisku czeskim. Pochodzenie niektórych kodeksów określano w literaturze, w wypadku braku odpowiednich not, wyłącznie na podstawie dekoracji
(iluminacji), wskazując np. na warsztaty północnowłoskie lub francuskie.
Wartość tej części zbiorów BN polega raczej na zawartości poszczególnych kodeksów niż kompletności kolekcji. Trudno zresztą wyróżnić większe kolekcje, któ-
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re trafiły do bibliotek polskich w XVIII i pierwszym trzydziestoleciu XIX w. Jedną
z nielicznych był księgozbiór kartuzji Vauvert koło Paryża.
Poniżej przedstawione zostały rękopisy według kraju pochodzenia. Oczywiście
nazwa kraju została użyta orientacyjnie, wyłącznie w kategoriach geograficznych,
nie zaś na określenie dzisiejszych organizmów państwowych. W wielu wypadkach
dysponujemy bowiem jedynie ogólnym określeniem pochodzenia (np. Gallicum,
w odniesieniu do kodeksu pochodzenia francuskiego), nie ma również potrzeby
ustalania dokładnej proweniencji w wypadku zmian ustrojowych i terytorialnych,
jakie dokonały się w okresie nowożytnym (dotyczy to zwłaszcza terytorium Niderlandów i Flandrii). Przedstawiam kraje w zależności od liczby pochodzących stamtąd rękopisów – od najliczniejszej grupy po pojedyncze kodeksy z innych regionów.

6.1. Francja – 51 rękopisów
Stosunkowo licznym zbiorem, liczącym, jak udało się stwierdzić, 51 rękopisów,
były książki pochodzenia francuskiego. W większości były to modlitewniki – ze
względu na iluminacje pożądane obiekty kolekcjonerstwa nowożytnego.
Jednak pewną część rękopisów stanowiły książki kupione przez J. A. Załuskiego ze względu na treść. W grupie tej wyróżnić można tylko jedną większą partię
książek pochodzących z jednego księgozbioru. Tą jedną z bardziej interesujących
kolekcji rękopisów pochodzących z bibliotek zagranicznych była część księgozbioru klasztoru kartuzów z Vauvert (Vallis Viridis) koło Paryża. Kartuzja ta została
ufundowana przez Ludwika Świętego w 1257 r. na południe od ówczesnego Paryża, w dolinie, gdzie znajdowały się ruiny zamku Roberta Pobożnego w Vauvert
(później, od XVII w., w dolinie tej mieścił się Ogród Luksemburski)1. Była to bodaj pierwsza fundacja podmiejska zakonu, którego klasztory były lokowane z dala
od osiedli ludzkich, na pustkowiach. Czasy świetności kartuzji oraz księgozbioru
klasztornego przypadły na okres średniowiecza. Na przełomie XIII i XIV w. kontakty z kartuzją utrzymywał Ramon Llull, który czterokrotnie podróżował do Paryża. Ów kataloński teolog, filozof i misjonarz (1232/33–1315/16) w czasie pobytu
w Paryżu przebywał w kartuzji, gdzie napisał kilka prac filozoficznych i teologicznych, tam też w 1311 r. stworzył autobiografię na potrzeby soboru w Vienne (Vita
coetanea)2. Nota bene z przechowywanych w księgozbiorze kartuskim autografów
1 O kartuzji Vauvert zob. P. B
, M.-L. B
, Abbayes, monastères et couvents de Paris, Paris 1970,
s. 103–116; A. S
-D
, Saint Louis et la fondation de la chartreuse de Vauvert, [w:] J. H
, A. G
,
D. L B
(red.), L’Ordre des Chartreux au XIIIe siècle. Actes du Colloque international d’histoire et de
spiritualité cartusienne. VIIIe centenaire de la chartreuse de Valbonne, 11–13 juin 2004 (Analecta Cartusiana,
234), Salzburg 2006, s. 97–104.
2 Zob. R
L
, Vita coetanea, [w:] Das Leben des seligen Raimund Lull, die Vita coetanea und asugewählte Texte aus seinen Werken und Zeitdokumenten, wyd. E. W. P
, Düsseldorf 1964, s. 145–180.
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Llulla korzystał w początkach 1428 r. teolog i filozof Mikołaj z Kuzy3. Księgozbiór
kartuski wzbogacony został również darem książkowym królowej Francji Joanny Burgundzkiej, żony Filipa VI Walezjusza, która w pierwszej połowie XIV w.
ofiarowała 20 rękopisów4. W czasach nowożytnych kartuzja podupadła, do ostatecznej kasaty w czasach rewolucji francuskiej. Biblioteka klasztorna, a właściwie
rękopisy, bo zbiór druków funkcjonował do końca istnienia kartuzji, uległy rozproszeniu jeszcze w XVII i XVIII w.5 W 1790 r. wykazano łącznie blisko 4,5 tys.
woluminów różnych formatów, lecz nie było wśród nich żadnego starego rękopisu
(aucun manuscrit ancien)6. W 1874 r. Leopold Delisle, opisując zbiór rękopisów
znajdujących się w Bibliothèque nationale, wspomniał cztery rękopisy pochodzące
z kartuzji paryskiej oraz dwa kodeksy ofiarowane przez Ramona Llulla. Ponadto
odnotował jeszcze istnienie jednego kodeksu w Bernie oraz co najmniej trzy woluminy w Sankt Petersburgu7. Z kodeksów petersburskich Delisle wymienił dwa
rękopisy łacińskie z Ewangeliami, w tym jeden wykonany w skryptorium kartuskim
przez Andrzeja de Tarento, zaś trzeci kodeks, pisany po francusku, zawierał tekst
o miłosierdziu (Traité de charité)8.
Liczba kodeksów kartuzji w Vauvert, które znalazły się w Petersburgu, znacznie przewyższała ustalenia Delisle’a. Rękopisy te zostały zakupione na polecenie
Józefa Andrzeja Załuskiego i trafiły do Biblioteki Załuskich. W wyniku działań rewindykacyjnych kolekcja kartuska znalazła się, przynajmniej w części, w partiach
książek zwróconych Polsce. Odnalazłem co najmniej 13 rękopisów łacińskich, które pochodziły z biblioteki kartuzji w Vauvert, oraz kilka, które były pochodzenia
kartuskiego.
Zob. też: J. N. H
, Ramon Lull and Lullism in Fourteenth-Century France, Oxford 1971; A. S
Ramon Llull and Peter of Limoges, „Traditio”, 48, 1993, s. 93–105, zwłaszcza s. 103–104.

,

3 Zob. M. W
, Nicholas of Cusa – A Companion to his Life and his Times, red. G. C
T. M. I
, Farnham 2011, s. 254–257.

,

4 Zob. M. G
-F
, Les dernières volontés de la reine de France. Les deux testaments de Jeanne
de Bourgogne, femme de Philippe VI de Valois (1329, 1336), „Annuaire-Bulletin de la Société de l’Histoire
de France”, 120, 2007, s. 23–66. Joanna Burgundzka podzieliła swój bogaty księgozbiór między kilkanaście
instytucji kościelnych. W wypadku daru dla Vauvert M. Gaude-Ferragu uważa, że był to sposób uczczenia
pamięci dziadka ze strony matki – Ludwika Świętego; inne dary złożone instytucjom ufundowanym przez
Ludwika to 200 książek dla Sainte-Chapelle oraz 40 dla szpitala des Quinze-Vingts.
5

L. D

, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. 2, Paris 1874, s. 252.

6 Zob. A. F
, Les anciennes bibliothèques de Paris. Èglises, monastères, collèges etc., t. 1 (Histoire
Générale de Paris), Paris 1867, s. 326.
7 L. D
, Le Cabinet des manuscrits, s. 252. Dodać należy również nieuwzględniony przez Delisle’a
łaciński rękopis przepisany przez konwersa kartuskiego w 1462 r., z Bibliothèque Mazarine (Ms. 968),
zawierający Dyalogus racionis et anime, De obedientia, S. Benedictus de duodecim gradibus humilitatis,
wykład Księgi Ezechiela i wyciągi z pism patrystycznych, Speculum monachorum a sancto Bernardo, abbate
Clarevallensi – zob. A. B
-S
, Bibliothèques cisterciennes dans la France médiévale. Répertoire des abbayes d’hommes, Paris 1991, s. 252–253.
8 W wypadku ostatniego kodeksu Delisle powołał się na katalog biblioteki Ermitażu (sygn. 5.2.102, z kolekcji P. Dubrowskiego).

532

Charakterystyka kolekcji

Jednym z najstarszych kodeksów był Ewangeliarz z glosą, datowany na XII lub
XIII w., ofiarowany klasztorowi przez Andrzeja z Tarentu (de Tarento) (Lat.F.v.I.44).
Nieco późniejszy był przekaz Harmonia Evangeliorum (Lat.O.v.I.96). Licznie
reprezentowane były księgi liturgiczne, jak czternastowieczny mszał kartuski
(Lat.F.v.I.49) oraz powstałe w początkach XVI w. antyfonarz (Lat.F.v.I.116) i dwa
mszały przepisane przez brata Franciszka de Bosco (Lat.F.v.I.110, Lat.F.v.I.112).
Być może do tej grupy należy dołączyć również dwa brewiarze, z których jeden
określony został jako Officium mortuorum ad usum Carthusianorum (Lat.Q.v.I.184),
drugi zaś występował z przydawką kartuski (Lat.O.v.I.135). W księgozbiorze znajdowały się również statuty kartuskie w dwóch rękopisach (Lat.Q.v.I.200 – pars
prima, Lat.Q.ch.II.413 – secunda pars). Tylko w opisie pierwszego kodeksu była
nota wskazująca na pochodzenie (Pro Carth. prope Paris), jednak oba kodeksy stanowiły prawdopodobnie całość. Liczne były kodeksy z tekstami o treści maryjnej
(Lat.Q.v.I.174, Lat.Q.v.I.178, Lat.O.v.I.170). Obecność tych tekstów jest oczywista
wobec maryjnego wezwania kartuzji. Co ciekawe, ostatni z kodeksów to egzemplarz luksusowy: iluminowane godzinki, wykonane być może w północnej Francji
lub Flandrii, oprawione w marokin ze złotymi tłoczeniami. W kolekcji znalazły
się również kodeksy z tekstami autorów kartuskich. Jeden zawierał prawdopodobnie zbiór dzieł niderlandzkiego teologa i mistyka Dionizego Kartuza, zmarłego
w 1471 r. (Lat.Q.v.I.139). Drugi rękopis (Lat.Q.v.I.202), określony w katalogu
petersburskim jako Guilelmus Cotheron de angelis, to prawdopodobnie przekaz
traktatu angelologicznego autorstwa Guillaume’a Cotherona – profesa w kartuzji paryskiej, w późniejszym zaś okresie przeora, najpierw kartuzji w Nantes
(1505–1509), Fontanay w Beaume, potem Basse-ville w Auxerre (1518), zmarłego w 1519 r.9 Na uwagę zasługuje również piętnastowieczny przekaz żywota mistyczki brabanckiej Marii z Oignies, autorstwa Jakuba de Vitriaco (Lat.O.v.I.142).
Tekst ten, popularny w późnym średniowieczu zwłaszcza w kręgu zakonnym,
przedstawiał model nowej duchowości. Przekaz z Biblioteki Załuskich pozostawał jednak całkowicie nieznany10.
Oczywiście, oprócz wymienionych rękopisów, w zbiorach petersburskich znajdowały się także inne pochodzące z Vauvert, które przeszły przez Bibliotekę Załuskich, a których część, jak można podejrzewać, nie została zwrócona Polsce11.
9 Zob. J.-B. R
, La Chartreuse des Bienheureux Martyrs Donatien et Rogatien à Nantes, „Bulletin de
la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure”, 73, 1933, s. 345 (lista przeorów
kartuzji w Nantes).
10 Zob. S. F
, The Manuscript Transmission of the «Vita Mariae Oigniacensis» in the Later Middle
Ages, [w:] A. B. M
-B
(red.), Mary of Oignies, A Mother of Salvation (Medieval Women. Texts
and Contexts, 7), Turnhout 2006, s. 221–241; V.
O
-S
, Jakob von Vitrys «Vita Mariae
Oigniacensis». Zu Herkunft und Eigenart der ersten Beginen (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 223), Göttingen 2011.
11 Np. wspomniany przez Delisle’a czternastowieczny rękopis pergaminowy, zawierający poemat: Le roman de charité (Gall.XI.O.v.2 – nierewindykowany), posiadał notę proweniencyjną: Cest livre est aux reli-
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Dwa cenne zabytki pochodziły z największych i najważniejszych klasztorów
francuskich12. Pierwszy z kodeksów to datowany na XI lub XII w. komentarz do
Psalmów autorstwa kapłana galijskiego z V w. Arnobiusza Młodszego (Lat.O.v.I.8).
Według Antonia Staerka kodeks ten stanowił pierwotnie część innego rękopisu,
pochodzącego z opactwa benedyktyńskiego Saint-Germain-des-Près. Po rozbiciu
kodeksu obie części znalazły się w bibliotece petersburskiej, z tym że jedna trafiła
tam ze zbiorami Biblioteki Załuskich, druga zaś z księgozbiorem Piotra Dubrowskiego (Lat.Q.v.I.63)13. Z kolei z opactwa Saint-Denis pochodził dwunastowieczny
przekaz De libero arbitrio św. Augustyna (Lat.O.v.I.12), a z opactwa benedyktyńskiego w Champdieu – brewiarz (Lat.O.ch.I.2).
Niekiedy ustalenie proweniencji staje się problematyczne. Na przykład nie
wiadomo, czy w okresie średniowiecza w księgozbiorze lotaryńskiego klasztoru premonstratensów w Vilcey-sur-Trey (Sainte-Marie-au-Bois) znajdował się
dwunastowieczny kodeks zawierający Dialogi Grzegorza Wielkiego oraz wiersz
o sporze papieża Aleksanda III z antypapieżem Wiktorem, zatytułowany Causa
duorum apostolicorum scilicet Octaviani et Alexandri, skomponowany prawdopodobnie przez Mateusza z Vendôme (Lat.O.v.I.15). Identyfikacja proweniencji,
oparta na interpretacji noty: liber est sancte Marie de Nemore (wezwanie to nosiło
kilka klasztorów, m.in. w Bierzwniku), jest niejednoznaczna. Za przynależnością
książki do wspomnianego klasztoru premonstratensów świadczyć może kolejna, już nowożytna, nota o jego przynależności do klasztoru kanoników regularnych w Lunéville, odległym od Vilcey-sur-Trey o 80 km na południowy zachód.
Z klasztorem kanoników regularnych w Lunéville związany był jeszcze inny kodeks, prawdopodobnie z XVI w., zawierający przekaz De vita spirituali Dionizego Kartuza (Lat.O.ch.I.106).
Równie problematyczna była proweniencja zakonna innego kodeksu (Lat.Q.v.I.193).
Ten pergaminowy mszał z przełomu XIV i XV w. został określony przez Janockiego, bibliotekarza Biblioteki Załuskich, jako księga katedry w Paryżu, a w katalogu
petersburskim jako rękopis dominikański14. W 1589 r. rękopis należał do magistra
Antoine’a Morela, później zaś do Anglika G. Taylora.
W kilku wypadkach rękopisy, zwłaszcza księgi liturgiczne i modlitewniki, identyfikowano na podstawie zawartości i kalendarza jako powstałe i użytkowane na
terenie określonej diecezji, np. dwa kodeksy – brewiarz oraz rytuał – określone zogieux chartreux de N.D. De Vauvert, près Paris – zob. G. B
Bibliothèque de Saint-Pétersbourg, Paris 1874, s. 184.

, Catalogue des manuscrits français de la

12 Oprócz niżej opisanych kodeksów warto wspomnieć o małego formatu lekcjonarzu z początku XI w.,
wykonanym prawdopodobnie na obszarze północnej Francji, w czasach nowożytnych w Bibliotece Załuskich
– obecnie BN 3311 I, sygn. petersburska Lat.O.v.I.10.
13

Zob. A. S

, Les manuscrits latins du Ve au XIIIe siècle, t. 1, s. 246, przyp. 2.

14 W petersburskim spisie rękopisów z Biblioteki Załuskich wymieniono ten kodeks z uwagą: adscripto
titulo manu recentiori: Missale ordinis Praedicatorum – zob. The Inventory of Manuscripts, nr 3680.
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stały jako do użytku kościoła Bourges (ad usum ecclesiae Bituricensis, Bituricense)
(Lat.O.v.I.56, Lat.O.v.I.146). Z kręgiem karmelitów związany był rękopis datowany na przełom XIII i XIV w. (po 1297 r.), określony jako brewiarz do użytku karmelitów we Francji (Breviarium ad usum Carmelitarum in Gallia) (Lat.O.v.I.34).
Niekiedy jednak identyfikacja na podstawie określenia geograficznego wydaje
się niepewna, np. kodeks określony jako Antiphonarium Parisiense (Lat.F.ch.I.35)
i datowany na drugą połowę XIV w. (ok. 1389 r.) wskazywałby na księgę liturgiczną
z terenu diecezji paryskiej. Dodatkowo w katalogu petersburskim dodano notę
wskazującą na właściciela Jeana Descamps i okolice Autun. Nie dysponujemy
jednak innymi wskazówkami, a co więcej Maria Hornowska podała jako tytuł:
Antiphonarium Franciscense (sic!) oraz datowała kodeks na XVII w. Problem
ten dotyczy również innego kodeksu liturgicznego, czyli graduału paryskiego
(Lat.O.v.I.57).
Pojedyncze kodeksy pochodziły z kręgu katedralnego, np. martyrologium Usuarda z przełomu XII i XIII w., prawdopodobnie z katedry w Chartres (Lat.Q.v.I.68).
Znana jest proweniencja kodeksu z kolekcją tekstów poświęconych historii starożytnego Rzymu (Lat.O.v.IV.5). Dedykacja na stronie pierwszej głosiła, że Jakub Alpheus ofiarował ten kodeks Robertowi Guibé – biskupowi Rennes (1502–1507), następnie Nantes (1507–1511), kardynałowi w latach 1505–1513, zmarłemu w 1513 r.
W dedykacji Robert został określony tylko pierwszym określeniem urzędu, co pozwalałoby ostrożnie datować rękopis na lata 1502–1507. W czasach nowożytnych
kodeks ten znajdował się w bibliotece Ottona i Johanna Burcharda Mencke, a następnie w zbiorach Biblioteki Załuskich.
W księgozbiorze innego biskupa francuskiego – biskupa Cambrai Henri de Bergues – znajdował się w końcu XV w. kodeks zawierający żywot św. Pirony (Petronilli Hergods) autorstwa Jana Taye (Lat.Q.v.I.177).
Kodeksy związane z właścicielami świeckimi były nieliczne. Z prowincją Bresse
(obecnie wschodnia Francja), należącą w XV w. do książąt sabaudzkich, łączył się
rękopis z 1468 r. zawierający utwory Laktancjusza. Na ostatniej karcie rękopisu
widniał kolofon, według którego kopistą był Stefan de Ponte z Akwizgranu. Przepisał on tekst na zamówienie Jana Klopch. Zleceniodawcą był prawdopodobnie Jean
Clopet – przewodniczący rady (presidens) w należącym w tym czasie do Filipa II
Sabaudzkiego Bourg-en-Bresse (in oppido burgo breiske) oraz kanclerz domu sabaudzkiego (Lat.Q.ch.I.110)15. Co interesujące, w czasach nowożytnych kodeks ten
znajdował się nie, jak można się spodziewać, w zbiorach Załuskich, lecz w kolekcji
Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Trudno niekiedy zidentyfikować właściciela, a w konsekwencji określić, w jakim
okresie dany rękopis należał do konkretnej osoby. Na przykład trzynastowieczny
15 Zob. C. R
, Usage des pays de Bresse, Bugey et Gex, leurs statuts, stil et édits, Bourg-en-Bresse 1775,
t. 1, s. 484, t. 2, s. 29.

Rękopisy proweniencji obcej

535

kodeks małego formatu zawierający tekst Pisma św. należał do kobiety – Jeanne
Beaudot (Lat.O.v.I.39). Jest to jedyna wskazówka proweniencyjna, zatem można
tylko założyć, że kodeks ów, zawierający prawdopodobnie tzw. Biblię paryską, pochodził z Francji i dopiero w połowie XVIII w. znalazł się w zbiorach polskich
(w Bibliotece Załuskich)16.
Prawdopodobnie do osób świeckich należały także modlitewniki, jakkolwiek
również w tym wypadku należy ostrożnie podchodzić do podawanych informacji
o proweniencji17. Jeden z nich (Lat.Q.v.I.113) według bibliotekarzy rosyjskich miał
pochodzić z Włoch, zaś według Stanisławy Sawickiej – której ustalenia są niewątpliwie bardziej wiarygodne – ze skryptorium paryskiego. Dodatkową wskazówką
na temat pochodzenia książki był zamieszczony na początku kalendarz w języku
francuskim.
Pochodzenia francuskiego były również pergaminowe Godzinki NMP, które należały do króla Henryka Walezego (Lat.O.v.I.22). Kodeks ten datowano na XIII w.
(katalog CBP), XIV w. (Gille) wreszcie – co najbardziej prawdopodobnie – XV w.
(Sawicka). Z kręgiem monarchów francuskich związany był także inny kodeks zawierający Godzinki. Według noty w kodeksie rękopis ten został podarowany przez
królową francuską Marię Medycejską – żonę Henryka IV, a po jego śmierci regentkę królestwa – chirurgowi o nazwisku Dathy (Lat.O.v.I.70)18.
Do powyżej przedstawionych rękopisów dodać można jeszcze kilka kolejnych,
które powstały na obszarze północno-wschodniej Francji, ale znajdowały się w sferze wpływów flandryjskich, czego odzwierciedleniem jest np. styl dekoracji książek19. Z tego też względu, jak też z uwagi na związki historyczne tego obszaru
kodeksy te zostały zaliczone do rękopisów flandryjskich.

16 Innym zabytkiem jest przekaz Pisma św. w kodeksie wykonanym w latach 1250–1270, w czasach nowożytnych w Bibliotece Załuskich, gdzie został oprawiony (tzw. oprawa fundacji Stanisława Augusta Poniatowskiego) – obecnie BN 3313 I, sygn. petersburska Lat.O.v.I.41.
17 Oprócz wymienionych niżej wspomnieć należy o Lat.O.v.I.23 – Horae s. Crucis z XV w., należące do
zakonnicy, Lat.O.v.I.62 – Horae BMV, na oprawie kodeksu znajdował się napis tłoczony złotem: Jacquette
Roviot 1609 (nota bene Jacquette Roviot miała także inne godzinki (z datą na oprawie: 1620), które przed
1637 r. znalazły się w rodzinie Nerac, a następnie w rękach innych właścicieli, a na końcu trafiły do King’s College Library, Ms. 36 – zob. M. R. J
, A Descriptive Catalogue of the Manuscripts Other Than
Oriental in the Library of King’s College, Cambridge, Cambridge 1895, s. 57 i nn.; Lat.O.v.I.63 – Horae
BMV, na końcu z notą P. Contault, datowaną ostrożnie przez Sawicką na XV w.; Lat.O.v.I.64; Lat.O.v.I.68;
Lat.O.v.I.75; Lat.O.v.I.77 – być może należał do członka bractwa pokutników białych Zwiastowania NMP,
założonego w 1583 r.; Lat.O.v.I.78 – z kręgu diecezji Rouen; Lat.O.v.I.80; Lat.O.v.I.83; Lat.O.v.I.115 – na
oprawie napis: André Poignant oraz Barbe Maheul. Prawdopodobnie z terenu Francji pochodziły również
Lat.O.v.I.25, Lat.O.v.I.39, Lat.O.v.I.116, Lat.O.v.I.117. Ze zbiorów Biblioteki Załuskich pochodziły także
zachowane kodeksy BN 3308 I (sygn. petersburska Lat.Q.v.I.108), 3314 I (sygn. petersburska Lat.O.v.I.59)
oraz 3315 I (sygn. petersburska Lat.O.v.I.60).
18

Niestety, nie udało się zidentyfikować tego chirurga, być może błędnie zapisano lub odczytano nazwisko.

19 Te francusko-flandryjskie kodeksy to: Lat.F.v.I.34, Lat.F.ch.I.284, Lat.Q.ch.I.186, Lat.Q.ch.I.142,
Lat.Q.ch.I.186, Lat.O.v.I.35, Lat.O.v.I.55, Lat.O.v.I.68, Lat.O.v.I.117, Lat.O.v.I.134, Lat.O.ch.I.1, Lat.O.v.XIV.5,
Cl.lat.Q.v.6.
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6.2. Wlochy – 31 rękopisów
Drugi pod względem wielkości zbiór kodeksów pochodzenia obcego tworzą rękopisy proweniencji włoskiej.
Ze względu na czas, kiedy kodeksy te znalazły się w zbiorach polskich, wyróżnić
można grupę książek sprowadzonych przez studentów, uczonych i ludzi Kościoła Królestwa Polskiego w średniowieczu oraz drugą grupę, będącą świadectwem
kolekcjonerstwa nowożytnego. Przykładem studiów uniwersyteckich Polaków
były m.in. dwa kodeksy Jakuba Zeglara z Bochni, wspomniane przy okazji charakteryzowania książek uniwersyteckich (Lat.F.ch.VI.34, Lat.F.ch.VI.40); zostały
one przepisane w czasie studiów medycznych w Padwie w latach trzydziestych
i czterdziestych XV w. Przykładem importu średniowiecznego może być również
pergaminowy kodeks zawierający przekaz Revelationes św. Brygidy Szwedzkiej,
powstały w latach 1375–1377 i iluminowany w Neapolu, którego właścicielem był
być może Mateusz z Krakowa20. W czasach nowożytnych znajdował się w księgozbiorze prebendarzy kaplicy Św. Krzyża w katedrze krakowskiej, skąd za pośrednictwem Michała Sołtyka – kanonika krakowskiego – oraz Grzegorza Puchalskiego – sekretarza Komisji Likwidacyjnej Królestwa Polskiego – trafił do biblioteki
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk.
Z Włoch pochodziły kodeksy, które znalazły się w polskich księgozbiorach
klasztornych. Niektóre klasztory benedyktyńskie, jak np. na Świętym Krzyżu,
utrzymywały ścisłe kontakty z klasztorem na Monte Cassino, czego efektem było
przepisywanie tekstów przez mnichów przybyłych z Polski we włoskim skryptorium klasztornym (prawdopodobnie część tekstów w kodeksach: Lat.F.ch.I.273,
Lat.F.ch.I.314). Niektóre z rękopisów były świadectwem odbytych podróży, jak
np. wykonane w Bolonii Glossae super primum librum Decretalium z 1421 r.,
przywiezione przez Michała z Kleparza i złożone w klasztorze świętokrzyskim
(Lat.F.ch.I.161), czy kodeks z wykładami Dekretałów przepisany w Perugii przez
brata Stanisława z Miechowa w 1374 r., w księgozbiorze bożogrobców miechowskich (Lat.F.ch.II.116). O innych wiemy tylko, że zostały wykonane we Włoszech,
jak np. kolekcja tekstów z zakresu prawa kanonicznego przepisana przez Stefana Kamentz w Bolonii (później w zbiorach bożogrobców miechowskich, sygn.
Lat.F.ch.II.200) czy powstały w Lombardii lekcjonarz z XII w., który w XIV lub
XV w. znalazł się w księgozbiorze cystersów w Lądzie (Lat.Q.v.I.27).
W wypadku wielu kodeksów pochodzenia włoskiego również nie sposób ustalić,
czy dany rękopis funkcjonował w księgozbiorach polskich w średniowieczu. Przykładem mogą być kodeksy mające na pierwszej stronie przedstawienia heraldyczne
wskazujące na rody włoskie. Jednym z nich był interesujący kodeks pergaminowy
z XV lub XVI w., zawierający Starożytności żydowskie (Antiquitates Iudaicae)
20

BN 3310 II, sygn. petersburska Lat.Q.v.I.123.

Rękopisy proweniencji obcej

537

Józefa Flawiusza (Cl.lat.F.v.6). Na pierwszej karcie znajdowało się przedstawienie herbu rodziny Thedaldich. Jej przedstawiciele – Aynolfo, Giovanni i Lactanzio,
często mieszkający przez dłuższy czas w Polsce, utrzymywali w pierwszej połowie
XVI w. ścisłe kontakty z różnymi polskimi dostojnikami świeckimi i duchownymi, m.in. z biskupami Maciejem Drzewickim i Erazmem Ciołkiem21. Nie można
zatem wykluczyć, że rękopis już wówczas był na obszarze Królestwa Polskiego.
Jednak kolejna poświadczona proweniencja odnosi się dopiero do przełomu XVII
i XVIII w. Wtedy kodeks należał do przemyskiego komornika ziemskiego Tomasza
Paprockiego; prawdopodobnie ten urzędnik ofiarował książkę w 1702 r. misjonarzom w Przemyślu. W 1734 r. książka została przewieziona do domu warszawskiego misjonarzy przy kościele Św. Krzyża.
Znaczna część kodeksów trafiła do zbiorów polskich w okresie nowożytnym.
Jednym z rękopisów, który znalazł się w rękach polskich na początku XVII w., był
piętnastowieczny kodeks pergaminowy z tekstami teologicznymi (Lat.O.v.I.151).
Według noty zapisanej w katalogu petersburskim książka została nabyta w Rzymie w 1621 r. przez Grzegorza Wierzbickiego i ofiarowana klasztorowi duchaków
w Krakowie w 1654 r. Niektóre z tych kodeksów znajdowały się w księgozbiorach
humanistycznych, w tym m.in. w bibliotece króla węgierskiego Macieja Korwina
(o czym niżej) i w bliżej nieznanym czasie trafiły stamtąd do kolekcji polskich.
Oczywiście pozostawała również partia rękopisów, o których włoskiej proweniencji przesądzały inne cechy, np. pismo czy rodzaj dekoracji. Zasługi w identyfikacji tych kodeksów mieli przede wszystkim historycy sztuki, jak Feliks Kopera
czy Stanisława Sawicka. Oni właśnie stwierdzili, że np. przekaz Biblii z przełomu
XIII i XIV w. powstał w kręgu północnowłoskim (Bolonia?) (Lat.F.v.I.93), a Horae
BMV z 1492 r. w Lombardii i były iluminowane przez artystów pozostających pod
wpływem warsztatu Attavante degli Attavanti (Lat.O.v.I.128). Z Włoch niewątpliwie pochodził interesujący kodeks z ok. 1420 r., zawierający dwa dydaktyczne
teksty autorów starożytnych w opracowaniu humanistów: Cohortatio ad iuvenes
Bazylego Wielkiego w tłumaczeniu Leonarda Aretino oraz De liberis educandis
Plutarcha w tłumaczeniu Guarina z Werony (Cl.lat.Q.v.1). Jak ustaliła Stanisława
Sawicka na podstawie przedstawień heraldycznych w jednej z iluminacji, kodeks
należał do Paoli Malatesta, córki kondotiera Malatesty IV Malatesta i żony Gianfrancesco Gonzagi, zmarłej w 1449 r.22 Niektóre zabytki, zwłaszcza modlitewniki,
dawniej niekiedy błędnie identyfikowano na podstawie dekoracji jako pochodzenia
włoskiego (np. Lat.Q.v.I.113).
Pod względem treści licznie reprezentowane były kodeksy zawierające teksty
z zakresu prawa kanonicznego. Były to w jakiejś części książki przywożone przez
21 Podkreślał to już w 1833 r. Sebastiano Ciampi – zob. S. C
, Notizie dei secoli XV. e XVI. sull’Italia,
Polonia e Russia, Firenze 1833, passim; zob. też W. T
, Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Utracona
szansa na modernizację (Biblioteka „Więzi”, 178), Warszawa 2005, passim.
22

Zob. S. S

, Les principaux manuscrits, s. 134–142, nr 19, tabl. XX–XXI.
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polskich studentów z uczelni włoskich: Bolonii i Padwy, choć nie wiadomo, czy
wyłącznie w okresie późnego średniowiecza23. Wśród zabytków prawniczych odnotować należy pergaminowy kodeks z połowy XIV w. zawierający cztery księgi
Sentencji Piotra Lombarda, powstały zdaniem Stanisławy Sawickiej w północnych
Włoszech (Lat.Q.v.I.95). Pierwsza znana proweniencja kodeksu to biblioteka porycka Tadeusza Czackiego, zatem nie wiadomo, czy rękopis ten był śladem podróży
średniowiecznego studenta z Polski do Padwy lub Bolonii, czy też przedmiotem kolekcjonerstwa nowożytnego. Innym przykładem może być, na szczęście zachowany, kodeks zawierający Lectura super primo libro Decretalium autorstwa Niccolò
Tedeschiego (Panormitani)24. Został on kupiony we Włoszech zapewne przez znanego bibliofila polskiego Erazma Ciołka, który już po powrocie do Krakowa zlecił
oprawienie obu tomów książki25. Na oprawach znajdują się superekslibrisy Ciołka
– herb Sulima oraz insignia biskupie – co świadczy, że oprawienie nastąpiło najwcześniej w 1504 r., kiedy Ciołek otrzymał biskupstwo płockie.
Drugim typem książek pochodzenia włoskiego były kodeksy humanistyczne, zawierające teksty autorów starożytnych oraz humanistów. W zbiorach BN znajdowały się również teksty autorów antycznych, w kodeksach zarówno pergaminowych,
jak i papierowych, jeszcze w okresie petersburskim wyodrębnione ze zbioru ogólnego w dział: Classici. Możemy tylko domniemywać, że jakaś ich część to kodeksy
pochodzące z Włoch. Jednym z wyjątków, których włoska proweniencja jest pewna, był niewielki kodeks pergaminowy z tekstami Cycerona, przepisany w latach
trzydziestych XV w. w Parmie (Cl.lat.Q.v.12).
Inny kodeks zawierający tekst Francesco Petrarki: Invectiva in Medicum Pontificium (Invectivae contra medicum quendam libri IV) został przepisany w 1450 r.
przez kopistę określonego jako Wilhelm z Niemiec (a Guillelmo de Alamania).
Janocki odnotował, że kodeks trafił do Biblioteki Załuskich z Padwy (Patavio in
Zaluscianam bibliothecam perlatus)26.
Interesujące były również przekazy tekstów humanistycznych o charakterze historiograficznym, znajdujące się zasadniczo w nowożytnej kolekcji – Bibliotece
Załuskich.
Gatunek kronik uniwersalnych reprezentował piętnastowieczny kodeks pergaminowy zawierający popularne dzieło De temporibus autorstwa humanisty florenc23 Kodeks Lat.F.v.II.18 z początku XIV w., zawierający Dekretały, należał w XVII w. do kanonika sandomierskiego Sebastiana Kokwińskiego, który studiował w Rzymie; nie wiadomo jednak, czy kapłan ten kupił
kodeks we Włoszech (na co mogła wskazywać oprawa włoska kodeksu, wykonana w XVI w.), czy też wpisał
notę z datą 1646 r. do rękopisu po swoim powrocie do Polski – wówczas oznaczać by to mogło, że kodeks
należał do księgozbioru kolegiaty sandomierskiej.
24

BN 3343 III, t. 1–2, sygn. petersburska Lat.F.ch.II.164.

25

Erazm Ciołek kilkakrotnie w pierwszym dwudziestoleciu XVI w. podróżował do Rzymu – zob. J. S , Papiestwo a Polska w latach 1484–1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego, Kraków 1999, s. 91–100, 175–180.
26

J. D. J

, Specimen catalogi, s. 73, nr CCXLII.
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kiego Matteo di Marco Palmieriego (zm. 1475) (Lat.Q.v.IV.2). Kronika ta, w której
autor wyliczał najważniejsze wydarzenia od czasów Adama, kończyła się na wydarzeniach z 1448 r., była dedykowana Piotrowi Medyceuszowi (Piero il Gottoso),
najstarszemu synowi Kosmy27. Tekst cieszył się znaczną popularnością na przełomie XV i XVI w., czego dowodem jest ponad 30 przekazów rękopiśmiennych,
zarówno łacińskich, jak i tłumaczeń, głównie z bibliotek włoskich, odnotowanych
przez Gina Scaramellę – wydawcę dzieła na początku XX w.28 Cechą charakterystyczną kodeksu, który znajdował się wcześniej w Bibliotece Załuskich, była oprawa wykonana w 1775 r. z fundacji króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na szczęście zachowały się w Bibliotece Narodowej dwa interesujące kodeksy historiograficzne, które trafiły do Biblioteki Załuskich. Pierwszy z nich zawiera historię
wojny Republiki Weneckiej z księciem Ferrary Ercole d’Este z 1482 r., napisaną dwa
lata po wojnie przez weneckiego historyka Marina Sanudo il Giovane (1466–1536)29.
Wydawcy tekstu w 1829 r. znali tylko dwa przekazy tego dzieła – oba znajdujące
się w bibliotece weneckiej30. Wspomniany rękopis – zawierający przekaz w języku
łacińskim – byłby zatem trzecim odpisem, choć kwestia stosunku zależności między
tekstami wymaga oczywiście dalszych badań. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się on w zbiorach polskich, natomiast znane są nowożytne losy innego
zachowanego rękopisu, również pochodzącego z północnych Włoch. Kodeks zawiera kolekcję dzieł historiograficznych – De bello Ferrariensi, De bello Romano, De
bello Teutonico, autorstwa historyka padewskiego Giovanniego Domenica Spazzariniego (1429–1519)31. Jak można sądzić na podstawie przedstawienia heraldycznego
w dolnym marginesie pierwszej karty tekstu, właścicielem rękopisu był przedstawiciel weneckiego rodu Loredano, być może zmarły w 1521 r. doża wenecki Leonardo
Loredano. W czasach nowożytnych książka trafiła do zbiorów bibliofila holender-

27 Wydanie: M
P
, Liber de temporibus, a cura di G. S
Scriptores, vol. 26, p. 1, Città di Castello 1906–1915.

, [w:] Rerum Italicarum

28 Zob. wstęp Gina Scaramelli w: M
P
, Liber de temporibus, s. XXI–XXIII. Inne przekazy rękopiśmienne z drugiej połowy XV w. to m.in.: Glasgow, University Library, Ms. Hunter 198 (U.1.2); London,
Wellcome Library, Ms. 591; Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms. 178; Yale University, Beinecke Rare Book
and Manuscript Library, Marston Ms. 217; Harvard University, Houghton Library, Ms. Lat. 222; Valencia,
Universitat de València, Biblioteca Històrica, BH Ms. 595.
29 BN 3377 II, sygn. petersburska Lat.Q.ch.IV.28. O autorze kroniki zob. Venice. Cità Excelentissima. Selections from the Renaissance Diaries of Marin Sanudo, wyd. P. H. L
, L. S
W
, przeł.
L. L. C
, Baltimore 2008, s. 1–48.
30 Zob. M. S
, Commentarii della guerra di Ferrara tra li Viniziani e il duca Ercole d’Este nel
MCCCCLXXXII, wyd. L. M
, Venezia 1829, s. XI–XIII.
31

BN 3378 II, sygn. petersburska Lat.O.ch.IV.4. O Giovannim Domenicu Spazzarinim – zob. F. F , Giandomenico Spazzarini (1429–1519), cancelliere e storico padovano, „Archivio Veneto”, 104,
1973, fasc. 135, s. 113–149. Innym przekazem tych kronik jest rękopis z mediolańskiej Biblioteca Ambrosiana, sygn. D 453 inf.
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skiego Goswina Uilenbroeka (1658–1740)32. Księgozbiór ten, liczący ponad 5 tys.
rękopisów i druków, wystawiano na sprzedaż w Amsterdamie dwukrotnie – w 1729
oraz, już po śmieci Goswina, w 1741 r.33 W czasie drugiej aukcji kodeks z tekstami
Spazzariniego został zakupiony na polecenie J. A. Załuskiego za 16 florenów holenderskich34. W czasie tej aukcji kupiono jeszcze jeden kodeks włoski – niestety ten
rękopis uległ zniszczeniu w 1944 r. Była to biografia humanisty florenckiego Giannozza Manettiego, zmarłego w 1459 r. (Lat.Q.ch.IV.180)35. Jej autorem był florencki
pisarz Naldo Naldi (1436–ok. 1513)36. Kodeks ten został przepisany przez Alessandra
da Verrazzano – kopistę czynnego na przełomie XV i XVI w., znanego z kilkunastu
innych rękopisów37.
Wśród kodeksów proweniencji włoskiej znajdowały się również książki należące do kupców-humanistów. Przykładem mógł być kodeks z 1452 r. zawierający
teksty geograficzne autorów antycznych: De mirabilibus mundi Solinusa, De situ
orbis Pomponiusza Meli oraz Geografia – autorstwo ostatniego tytułu przypisano
Pliniuszowi Starszemu, była to zatem albo część encyklopedycznej pracy Historia naturalis, albo przekaz tekstu Ptolemeusza (Lat.F.ch.IV.144a). Odnotowano
również imię kopisty (per Johannem Antonium Transagnum) i miejsce przepisania
tekstów – była to wyspa Rodos. Kopista Giovanni Antonio Traversagni był zarazem właścicielem kodeksu. Ów uczony mieszkaniec Savony podróżował często na
wschód (m.in. do kolonii genueńskiej Pery – Galaty, obecnie dzielnicy Stambułu),
gdzie oprócz działalności handlowej zajmował się pozyskiwaniem cennych rękopisów greckich38. Traversagni tworzył również własne teksty oraz tłumaczył na język
włoski teksty autorów klasycznych, m.in. Remedia amoris Owidiusza. W styczniu
32 O Goswinie Uilenbroeku zob. J. S
L
, A Passionate Collector. The Amsterdam Bibliophile Goswin Uilenbroek, his Collections and his Bindings, [w:] A. D C
, C. S
, M. S
(red.), Bibliophilies et reliures. Mélanges offerts à Michel Wittock, Brussels 2006, s. 470–495.
33 Wtedy też sporządzono katalogi aukcyjne: Bibliotheca Uilenbroukiana, sive Catalogus librorum quos
collegit D. Gosuinus Uilenbroek, in tres partes divisus, Amstelaedami 1729; Altera Bibliotheca Uilenbroukiana, sive Catalogus librorum quos reliquit Gosuinus Uilenbroek, Amstelaedami 1741.
34 Losy te przedstawił w nocie na początku kodeksu J. D. Janocki, k. 1v–2r. W obu katalogach aukcyjnych, w dziale Historia Italica in Folio, kodeks ten został wymieniony z adnotacją, że był bardzo dobrze
zachowany z nielicznymi uzupełnieniami na marginesach – zob. Bibliotheca Uilenbroukiana, s. 187, nr 884;
Altera Bibliotheca Uilenbroukiana, nr 753. Z kolei w Specimen catalogi Janocki przytoczył notę Goswina
Uilenbroeka, która znajdowała się na pierwszej karcie kodeksu, a która się nie zachowała wskutek przeoprawienia (w tzw. oprawę Stanisława Augusta Poniatowskiego) – zob. J. D. J
, Specimen catalogi,
s. 126–127, nr CCCCXXXVII. Zob. też opis kodeksu w Zakładzie Rękopisów BN.
35 W katalogu amsterdamskim z 1741 r. wymieniony w dziale: Historia Italica in quarto – zob. Altera
Bibliotheca Uilenbroukiana, s. 109, nr 1050.
36

O autorze zob. W. L. G

, The Life of Naldo Naldi, „Studies in Philology”, 60, 1963, s. 606–617.

37 Zob. B
B
, Colophons de manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle, t. 1
(Spicilegii Friburgensis Subsidia, 2), Fribourg 1965, s. 57–58, nr 429–437.
38 Opieram się na ustaleniach Giovanny Petti Balbi – zob. G. P
B
, Governare la città. Pratiche
sociali e linguaggi politici a Genova in età medievale (Reti Medievali E-Book. Monografie, 4), Firenze 2007,
s. 228–245.
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1458 r., jak podejrzewała Giovanna Petti Balbi – z powodu trudnej sytuacji finansowej, Traversagni zmuszony był sprzedać 38 książek greckich, formatu folio, genueńczykowi Antoniottowi Grillo, z zastrzeżeniem możliwości odkupienia w ciągu
roku tych książek za taką samą sumę, czyli 200 srebrnych lirów genueńskich, co
wynosiło średnio niewygórowaną kwotę 5 lirów za książkę39. Traversagni książek
prawdopodobnie nie odzyskał, wkrótce potem zmarł – ostatnia wzmianka to sporządzony przez niego 18 października 1459 r. testament.
Niestety, nieznana jest proweniencja innego kodeksu zawierającego teksty późnoantycznego autora Makrobiusza – komentarz do Somnium Scipionis Cycerona
oraz siedem ksiąg Saturnaliów (Cl.lat.F.v.13). Ten welinowy rękopis powstał ok.
1470 r., w czasach nowożytnych znalazł się w Bibliotece Załuskich, gdzie został
przeoprawiony i otrzymał oprawę z fundacji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na pierwszej karcie kodeksu znajdowało się przedstawienie heraldyczne, jednak –
jak zanotowała S. Sawicka – zniszczone, pozostał po nim tylko ślad.
W kilku wypadkach hipoteza o proweniencji włoskiej kodeksów wydaje się trudna do udowodnienia (lub sfalsyfikowania). Przykładem może być opis rękopisu
teologicznego, prawdopodobnie z XV w. (Lat.Q.ch.I.144). Na zawartość kodeksu
składały się dzieła Augustyna (i Ps.-Augustyna), Ps.-Bernarda, Bonawentury, Ambrożego, jak również krótki traktat antyhusycki Jana Hieronima Sylwana z Pragi
– Contra quattuor articulos Bohemorum. Po jednym z tekstów odnotowano fakt
przepisania w słynnym klasztorze dominikańskim w Bolonii (scr. Bononie in monasterio S. Dominici). Była to jedyna nota wskazująca na powstanie tekstu: nawet
jeżeli przyjąć, że została zapisana poprawnie, to jednak nie przesądza to o powstaniu całego kodeksu we Włoszech.
Nie wiadomo, na jakiej podstawie Maria Hornowska odnotowała, jakkolwiek
zaopatrując ją znakiem zapytania, proweniencję włoską niedatowanego kodeksu
zawierającego Rerum familiarum Francesco Petrarki (Lat.Q.ch.XV.1). W czasach,
kiedy badaczka oglądała rękopis, był on pozbawiony oprawy, porozrywany, liczył
80 kart papierowych, zapisanych w jedną kolumnę, ozdobionych majuskulnymi inicjałami czerwonymi i niebieskimi. Być może Hornowska dostrzegła cechy włoskie,
których jednak nie odnotowała, jak np. krój pisma.
Z kolei Józef Korzeniowski zasugerował włoskie pochodzenie innego kodeksu,
który znajdował się w księgozbiorze cystersów koprzywnickich (Lat.F.ch.XVII.49).
Nie dysponujemy wszakże żadnym argumentem umożliwiającym potwierdzenie tej
hipotezy. Na jednej z kart (k. 145) znajdowało się przedstawienie heraldyczne herbu
Odrowąż, co oczywiście nie świadczy o polskim pochodzeniu kodeksu, oznacza
jednak, że gdyby kodeks powstał we Włoszech, musiałby dość wcześnie trafić do
rąk polskich.

39

Zob. ibidem, s. 228.

542

Charakterystyka kolekcji

Nawet jeżeli odrzucimy dwa ostatnie kodeksy, to podkreślić należy różnorodność
kodeksów włoskich oraz obecność zawartych w nich tekstów w kulturze polskiej
późnego średniowiecza.

6.3. Czechy – 28 rękopisów
Interesujący był zbiór rękopisów związanych z Czechami. Problem kontaktów
kulturalnych, w tym książkowych, między Czechami i Polską w okresie średniowiecza poruszany był już wielokrotnie. Do tej pory nie ustalono jednak ani korpusu rękopisów czeskich w zbiorach polskich, ani kodeksów pochodzenia polskiego
w bibliotekach czeskich40. Sam problem przepływu tekstów zasługuje niewątpliwie
na pogłębione studia, zwłaszcza w odniesieniu do późnego średniowiecza41.
W przedwojennych zbiorach BN kodeksy czeskie znalazły się zarówno w Bibliotece Załuskich, jak i w zbiorach warszawskich i puławskich. Podstawowym problemem jest określenie czasu, kiedy dany kodeks znalazł się w księgozbiorze polskim.
Jest to szczególnie utrudnione, zważywszy z jednej strony na intensywne kontakty
kościelne, bezpośrednie, zwłaszcza między klasztorami czeskimi i polskimi (jak np.
bożogrobcy z klasztoru na Zderazie i klasztoru miechowskiego) lub za pośrednictwem konwentów śląskich (np. w wypadku kanoników regularnych św. Augustyna
– kontakty między Roudnicami, Kłodzkiem i Krakowem).
Z drugiej strony przepływ książek i tekstów został zdecydowanie ograniczony
od lat dwudziestych XV w. zarządzeniami polskich władz świeckich i kościelnych,
obawiających się przenikania idei husyckich na tereny Królestwa Polskiego. Takie
postanowienia zawierał edykt wieluński Władysława Jagiełły z 1424 r., gdzie nakazano, aby osoby powracające z Czech były przesłuchiwane przez komisje inkwizycyjne42.
40 Stosunkowo najlepiej opracowano zbiory rękopisów iluminowanych – zob. m.in. B. M
, Związki
polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie wieków XIV i XV, „Pamiętnik Literacki”, 51, 1960, 3,
s. 153–202; E
, Małopolskie malarstwo książkowe 1320–1540, Warszawa 1993; P. B
, Iluminované
rukopisy českého původu v polských sbírkách (Studie o Rukopisech. Monographia, 9), Praha 2004.
41 Dla okresu wczesnego średniowiecza warto przypomnieć prace Ivana Hlaváčka – zob. I. H
,
Przyczynek do czesko-polskich kontaktów książkowych za panowania Przemyślidów, „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Kościelne”, 33, 1976, s. 313–328; I
, K českopolským kulturním vztahům v době předhusitské,
[w:] K. J
(red.), Poloni et vicini in medio aevo. Księga ku czci Bronisława Włodarskiego (1895–1974)
(Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia 24, z. 204), Toruń 1990. O kwestii cyrkulacji książek między
Czechami i Królestwem Polskim w późnym średniowieczu, oprócz wymienionego wyżej artykułu Stanisława
Solickiego, warto wymienić m.in. L. M
, Wpływy myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku (Acta Universitatis Wratislaviensis, 109, Historia, 17),
Wrocław 1970, s. 45–66; K B
, Die Augustiner-Chorherren aus Raudnitz und Sadská im Exil in der
Hussitenzeit als Schreiber der Handschriften, „Studie o Rukopisech”, 29, 1992, s. 79–93; W. M
,
Schlesien und die «Devotio moderna», s. 133–150.
42 Podstawowe opracowanie na temat kwestii husyckiej w późnośredniowiecznej Polsce to P. K
w piętnastowiecznej Polsce (TN KUL. Źródła i Monografie, 174), Lublin 1998.

, Husyci
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Przykładem trudności w określeniu losów poszczególnych książek proweniencji czeskiej może być, wspomniany wyżej przy okazji charakterystyki kodeksów
mendykanckich, piętnastowieczny kodeks papierowy zawierający m.in. Formula confessionum autorstwa franciszkanina Jana Rigaldi (Lat.Q.ch.I.173). Kodeks
ten, być może pochodzenia włoskiego, znalazł się później w zbiorach Petra Voka
z Rožmberku (1539–1611). Następnie wraz z częścią biblioteki Petra Voka został
przewieziony do Pragi, a potem – w połowie XVII w. – do Szwecji. Prawdopodobnie 100 lat później kodeks trafił do zbiorów Biblioteki Załuskich w Warszawie.
W polskich zbiorach klasztornych znaleźć można ślady średniowiecznych kontaktów kulturalnych między klasztorami w postaci tekstów, jak np. Postylla Johlina
z Vodňan – tzw. Postilla Zderaziensis, przepisana w 1407 r. przez profesa klasztoru
miechowskiego Wojciecha w klasztorze praskim (Lat.F.ch.I.97).
Część tekstów, zapewne jeszcze nieoprawionych, przywieźli ze sobą do Polski
studenci i mistrzowie Uniwersytetu Praskiego, którzy mogli wstąpić w okresie późniejszym do klasztorów lub przekazać rękopisy w postaci daru. Z reguły były to
teksty powstałe w XIV lub na początku XV w., kiedy to w Pradze studiowali liczni
polscy studenci. Były to utwory/książki przepisane na Uniwersytecie Praskim przez
studentów pochodzenia polskiego, ale także kupione w Pradze, jak np. kodeks zawierający tekst kazań niedzielnych wygłaszanych w kaplicy Betlejemskiej w Pradze w 1394 r., kupiony przez studenta Jana, prawdopodobnie w Pradze, później zaś
znajdujący się w księgozbiorze benedyktynów świętokrzyskich (Lat.Q.ch.I.12)43.
Zakupu, i to kilku książek naraz, z przeznaczeniem do księgozbioru macierzystego
klasztoru w Miechowie dokonał w latach osiemdziesiątych XIV w. bożogrobiec
Michał z Radomska w czasie swoich studiów w Pradze (Lat.F.ch.I.29).
Niektóre książki z Czech znalazły się w polskich księgozbiorach zakonnych
w inny sposób. Były to książki pochodzenia czeskiego, kupione już w Królestwie
Polskim. Kodeks zawierający homilie Ojców i Doktorów Kościoła przepisane
w 1414 r. przez plebana Mikołaja de Hustopecz (Mikulaša z Hustopeče) został kupiony przez opata koprzywnickiego Mikołaja z Trzebnicy na rynku krakowskim
(in foro Cracoviensi) z przeznaczeniem do klasztornej biblioteki (Lat.F.ch.I.132)44.

43 W księgozbiorze benedyktynów na Świętym Krzyżu znajdowały się również inne kodeksy pochodzenia czeskiego, przepisane zazwyczaj w Pradze przez studentów: Lat.F.ch.I.5; Lat.F.ch.I.47; Lat.F.ch.I.124
(1412 r., Marek z Pienic) lub kupione: Lat.F.ch.I.136. Z kolei w bibliotece bożogrobców miechowskich
znajdowały się książki powstałe w Pradze: Lat.F.ch.I.33 – przepisany w Pradze przez Macieja z Książa;
Lat.F.ch.I.51 – przepisał w 1400 r. student Mikołaj Wacław z Szadka. W bibliotece cystersów koprzywnickich
znajdował się kodeks z początku XV w. przywieziony przez Mikołaja syna Henlina z Zatora (Lat.F.ch.I.59),
zaś u cystersów w Paradyżu inny rękopis z 1415 r. (Lat.F.ch.I.139).
44 Lat.F.ch.I.132; na kartce pergaminowej przyklejonej do okładziny wierzchniej drobnym pismem czarnym: Anno ab incarnatione Domini MCCCCLXIII 3 die octobris liber iste emptus est in foro Cracoviensi
duobus florenis per reverendum patrem magistrum Nicolaum de Trebnicz abbatem Coprivniciensem ad instantiam fratris Matherni scholaris protunc theologie facultatis, pro libraria monasterii ejusdem, pro quo
deus omnipotens sibi merces sit sempiternae. Amen.
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Wreszcie z czeskim środowiskiem cystersów związany był kodeks teologiczny zawierający utwory autorów czeskich, m.in. tekst o komunii św., którego autorem był
Vojtěch Raňkův z Ježova, oraz Quaestiunculae Stefana z Roudnic (Lat.F.ch.I.44).
Inny z tekstów, De vita Christi, przepisał w 1396 r. Jan zwany Sechą z Kurojed (per
manus Johanconis dicti Secha [lub Pecha] de Kuroyad natione – być może Kurojedy
w zachodnich Czechach), który zakończył pracę zabawnymi wierszykami. Dobór
tekstów teologicznych, głównie autorów cysterskich, wskazywać mógłby na pochodzenie książki z nieokreślonego bliżej klasztoru, jednak nie dysponujemy żadnymi
argumentami na potwierdzenie tej tezy. W czasach nowożytnych rękopis znalazł
się w zbiorach biblioteki TWPN, kupiony od bibliofila Jana Chyliczkowskiego45.
W polskich zbiorach znajdowały się również kodeksy średniowieczne, w których
jako karty ochronne i wyklejki służyły fragmenty tekstów staroczeskich46.
Były jednak także kodeksy, co do których nie mamy pewności, kiedy znalazły
się w tych bibliotekach. Należał do nich papierowy kodeks z 1388 r., zawierający
Epistolae feriales, dominicales et de sanctis, przepisane w Pradze przez niezidentyfikowanego Mikołaja Kanap de Brosl., który później znajdował się w bibliotece
bożogrobców miechowskich (Lat.F.ch.I.32).
Dodatkową trudność w określeniu pochodzenia kodeksów sprawia fakt, że czescy kopiści przepisywali teksty również w środowisku krakowskim. Interesującą
kolekcję tekstów teologicznych, w tym autorstwa Piotra Damianiego, stworzył
prawdopodobnie w pierwszej połowie XV w. pochodzący z Czech Petr de Telče
(Lat.F.ch.I.200). W 1425 r. Piotr syn Jana z Telče został wpisany na Wydział
Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego47, prawdopodobnie utrzymywał się z pracy pisarskiej. W 1430 r. przepisał teksty autorów antycznych (Seneka) i wczesnohumanistycznych (Petrarka) na zamówienie profesora Mikołaja Kozłowskiego – w sumie 23 składki (seksterniony) wycenione na kwotę 110 groszy48.
W tymże roku przepisał tekst Collaciones dominicales w kodeksie, który należał do
magistra sztuk i rektora Uniwersytetu Krakowskiego Jana z Radochoniec49.

45 Informację o zakupie kodeksu od Chyliczkowskiego przekazała Hornowska, cytując fragment karty Gołębiowskiego. Halban i Ussas natomiast stwierdzili, że książka znalazła się w zbiorach TWPN. Skądinąd
wiadomo, że referendarz Jan Chyliczkowski sprzedał swój księgozbiorów (ok. 4 tys. woluminów) Bibliotece
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim – zob. M. Ł
, Materiały do dziejów, s. 121, przyp. 1. Być
może ten bibliofil i bibliograf (w latach 1825–1827 publikował w „Dzienniku Warszawskim” Wiadomości
bibliograficzne polskie) niektóre książki sprzedawał innym bibliotekom warszawskim.
46 Np. kodeks Lat.Q.ch.I.166 z klasztoru benedyktynów w Sieciechowie posiadał kartę ochronną z czeskim
tekstem legendy o niezidentyfikowanym świętym. W innym kodeksie (Lat.F.ch.I.396) z Biblioteki Załuskich
na ostatniej pergaminowej karcie znajdowała się czesko-polska wersja legendy o św. Dorocie.
47

Zob. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego, t. 1, s. 126 – Piotr wpłacił wówczas tylko jeden grosz.

48 BJ 722 – zob. M. Kowalczyk w: Catalogus BJ, t. 5, Wratislaviae i in. 1993, s. 184–191. Na wyklejce
okładziny tylnej nota ręką Kozłowskiego: Due marce et quatuor decem grossi pro XX tribus sexternis.
49

BJ 2341 – zob. W. W

, Katalog rękopisów, cz. 2, s. 557–558.
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Kolejna kwestia to rozróżnienie kodeksów na zawierające teksty tylko łacińskie
oraz te, w których znajdowały się teksty w języku czeskim.
W wypadku kodeksów łacińskich zapewne w jakiejś części były one przywożone
przez Czechów albo Polaków z Czech. Warto przypomnieć, że od lat dwudziestych
XV w. zarówno aparat świecki, jak i duchowny starały się zapobiec przenikaniu
tekstów z husyckich Czech na obszar Królestwa Polskiego. Skala tych działań
w zakresie kontroli księgozbiorów musiała być znaczna, choć rzadko znajduje ona
potwierdzenie źródłowe50. Nie zmienia to jednak faktu, że np. w kręgu intelektualistów krakowskich funkcjonowały teksty uznane za heretyckie. Na przykład wspomniany wyżej Jan z Radochoniec posiadał w swoim księgozbiorze powstały ok.
1420 r. kodeks z tekstami husyckimi Jana Husa, Jakoubka ze Stříbra oraz Mikołaja
z Drezna51.
W kilku wypadkach nie wiadomo, kiedy teksty husyckie znalazły się w księgozbiorach polskich. Dotyczy to np. rękopisu zawierającego Positiones Jana Husa
i Hieronima z Pragi oraz utwór Jana Wiklefa, z indeksem sporządzonym
w 1471 r. (Lat.Q.ch.I.182), czy innego kodeksu z połowy XV w., z kazaniami Jana
Husa (Lat.Q.ch.I.183). Obie książki znajdowały się w zbiorach Biblioteki Załuskich. Inny kodeks, również z tego nowożytnego księgozbioru, zawierał przepisane
w 1463 r. Speculum sapientiae, którego autorem był czternastowieczny dominikanin Boniohannes de Messana. W kolofonie jednak odnotowano ukończenie przepisania tekstu w dniu wspomnienia wielebnego męczennika i pamięci Jana Husa (die
commemorationis reverendi martyris M. Joh. Hus) – czyli 6 lipca (Lat.O.ch.I.27).
Jeżeli przyjąć, że poprawnie odczytano tę notę, wówczas oznaczałoby to powstanie
kodeksu w kręgu husytów.
Dla polskich władz kościelnych zapewne podejrzane były teksty spisane w języku czeskim. Prawdopodobnie zatem dopiero w czasach nowożytnych w zbiorach
polskich (Biblioteka Załuskich) znalazł się interesujący rękopis, liczący raptem 16
kart (być może wyodrębniony z większego kodeksu), zawierający tłumaczenie czeskie apokryficznego utworu Vita Pilati hetmana husyckiego Václava z Mačovic,
przepisane przez Zikmunda z Nezěva (Lat.Q.ch.I.175). Ostrożność polskich władz
świeckich i kościelnych w XV w. dotyczyła zresztą nie tylko czeskich tekstów religijnych, powstałych w kręgu husytów, ale zapewne wszelkich utworów spisanych
w języku czeskim, choć, jak wyżej wspomniano, znajdowały się one w księgozbiorach klasztornych.
50 Klasycznym przykładem może być sprawa nauczyciela w Pakości Stanisława, oskarżonego o posiadanie
książek heretyckich, napisanych in vulgari – prawdopodobnie w języku polskim lub czeskim, rozpatrywana
przed sądem kościelnym gnieźnieńskim w 1455 r. – zob. Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, t. 2, s. 197–200, nr 524; I. Z
, Rola języka polskiego w nauczaniu szkolnym w Polsce XVI
wieku, Wrocław 1955, s. 21–23; E. P
, Książka w mieście polskim, s. 85–86.
51 BJ 2148 – zob. W. W
s. 90–91.

, Katalog rękopisów, cz. 2, s. 518; J. Z

, Biblioteka Jagiellońska,
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Zatem wobec braku informacji o proweniencji średniowiecznej czeskojęzycznych rękopisów można założyć, że – zwłaszcza w wypadku Biblioteki Załuskich
– były to importy nowożytne.
W zbiorach Załuskich znajdował się również kodeks prawniczy z początku XV w.,
zawierający obok Processus iudiciarius z glosami czeskimi formuły przysiąg w języku czeskim. Na ostatniej karcie widniała nota świadcząca o tym, że kopistą mógł być
syn Bergova (manus bergow filii), którego można identyfikować jako Ottona młodszego, syna szlachcica i burgrabiego praskiego Ottona Starszego (Lat.Q.ch.II.142).
Podobnie jak w wypadku innych kodeksów pochodzenia obcego, także w grupie
książek z Czech wyróżnić należy rękopisy o niepewnej proweniencji. Prawdopodobnie
pod wpływem iluminatorstwa czeskiego powstała dekoracja dużego (31,8 × 20,5 cm)
brewiarza pergaminowego, datowanego na okres między 1389 a 1450 r. (Lat.F.v.I.47).
Nie przesądza to kwestii proweniencji – tego typu kodeksy produkowane były także w skryptoriach małopolskich. Nie wiadomo, czy w Czechach, czy – co bardziej
prawdopodobne – na Śląsku, powstał interesujący kodeks zawierający kolekcję tekstów husyckich i antyhusyckich, datowany na lata 1461–1463 (Lat.F.ch.IV.102). Według Alfreda Halbana kolekcja ta miała wykazywać bezprawny charakter panowania
Jerzego z Podiebradów52. Istotny zatem byłby tu aspekt polityczny w kontekście wydarzeń w Czechach na początku lat sześćdziesiątych XV w., kiedy przeciw królowi
wystąpili katolicy, znajdujący oparcie zwłaszcza we Wrocławiu. Warto przypomnieć,
że tego typu kolekcje znajdowały się zarówno w księgozbiorach klasztorów śląskich,
jak i w zbiorze Uniwersytetu Krakowskiego53. Również w tym okresie powstawały
traktaty wymierzone w Jerzego z Podiebradów, pisane m.in. przez Mikołaja Tempelfelda z Brzegu54.
Nie wiadomo, na jakiej podstawie niektórzy badacze przypisywali określonym
kodeksom czeskie pochodzenie. Na przykład rękopis, który należał w XV w. do
prokuratora konsystorza sandomierskiego Mikołaja Odelfa, zaś po jego śmierci do
klasztoru koprzywnickiego, miał według J. Korzeniowskiego powstać w kręgu Uniwersytetu Praskiego (Lat.F.ch.I.4). Skazani jesteśmy tylko na domysły – być może
uczony zasugerował się jednym z tekstów, określonym jako Repetitio (capituli de
52

A. H

, Przyczynek do stosunków, s. 532.

53 Kolekcja listów papieskich związanych z elekcją Jerzego z Podiebradów i jego konfliktem z Wrocławiem w latach 1458–1463 znajduje się w rękopisie BJ 423, pochodzącym prawdopodobnie z kręgu
dominikanów wrocławskich – zob. opis rękopisu: M. Z
w: Catalogus BJ, t. 2, Wratislaviae i in.
1982, s. 269–298.
54 Mikołaj Tempelfeld napisał trzy traktaty: Tractaculus venerabilis viri Nicolai Tempelfelt sacre theologie professoris Utrum liceat christiano populo hereticum recipere pro rege..., tekst zaczynający się od Ordo
nature et racionis exigit – w jednym z kodeksów zatytułowany jako Tractatus de eleccione Georgii qui post
mortem Ladislai electus est in regem Bohemiae, tak w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
I.Q.155 pochodzącym z księgozbioru klasztoru cystersów w Henrykowie oraz we wspomnianym wyżej rękopisie BJ 423 (k. 226r–232r – bez tytułu), oraz trzeci traktat, zachowany w kodeksie BUWr I.Q.90 z niezidentyfikowanej biblioteki śląskiej – zob. J. D
, Mikołaj Tempelfeld z Brzegu, „Colloquium Salutis.
Wrocławskie Studia Teologiczne”, 2, 1970, s. 90–95.
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rerum permutatione), autorstwa profesora prawa kanonicznego Uberta de Lampugnano. W tekście tym znajdował się fragment, w którym autor oznajmiał, że wygłosił tę repetycję w 1385 r. na Uniwersytecie Praskim, co oczywiście nie oznacza
czasu i miejsca przepisania tekstu.
Wreszcie, ostatni przykład to kodeks, którego nowożytna proweniencja pozostaje
nieznana. Znane są natomiast okoliczności powstania tego rękopisu z lat 1428–
1429, zawierającego Malogranatum Galla de Aula Regia oraz kazania. Pierwszy
z tekstów przepisał w 1428 r. nieznany z imienia pleban w miejscowości Olssano,
który z powodu prześladowań religijnych (vigente persecutione ecclesiae) przebywał na wygnaniu w domu prepozyta i magistra Hugona w Mlom. O ile miejscowości Mlom nie udało się zidentyfikować, o tyle Olssano to być może Olšany na
Morawach, co wobec dołączonego do kodeksu dokumentu biskupa ołomunieckiego
(nie wiadomo, czy był to odpis, czy służył jako karta ochronna) sugerować może
pochodzenie książki z obszaru diecezji ołomunieckiej.

6.4. Flandria / Niderlandy – 12 rękopisów
Ciekawe kodeksy pochodziły z obszaru obecnej północno-wschodniej Francji,
krajów Beneluksu oraz północno-zachodnich Niemiec. Wbrew współczesnym podziałom etnicznym, z powodu zmian terytorialnych w okresie nowożytnym oraz
niedokładności opisów kodeksów, traktowałbym te obszary łącznie.
Z obszaru tego sprowadzano książki już we wczesnym średniowieczu – przypomnieć można działalność biskupów płockich i wrocławskich z XII w. oraz przywiezione książki z kręgu leodyjskiego (np. Ewangeliarz Anastazji). Te dość intensywne
kontakty kuluralne między kręgiem mozańskim a ziemiami polskimi zanikły jednak
w późnym średniowieczu55.
Z pewnością w średniowieczu dostał się do zbiorów polskich wykonany
w warsztacie flandryjskim Ewangelistarz sporządzony w drugiej połowie XV w.
(Lat.F.v.I.34). Znalazł się w zbiorach kościoła parafialnego w Drzewicy. Zasadniczo jednak przykład tego kodeksu jest jednostkowy. W wypadku większości rękopisów najwcześniejsza poświadczona proweniencja związana jest z księgozbiorami
nowożytnymi, przede wszystkim z Biblioteką Załuską.
W zbiorach Załuskich znajdował się niewielki (liczący osiem kart) pergaminowy rękopis z XIII w., zawierający żywot przeora klasztoru cystersów w Aulne pod
Thuin – Werryka (Lat.O.v.XIV.5). Odnotowana nota własnościowa wskazywała na
flandryjski klasztor cystersów w Cambron. Z kręgiem cysterskim związany był tak55 Zob. m.in. J. S
, La Pologne et le pays mosan au Moyen Âge. A propos d’un ouvrage sur la porte
de Gniezno, „Cahiers de Civilisation Médiévale”, 4, 1961, 16, s. 457–473; R. K
, Biblia płocka. Wiedza o rękopisie w świetle dotychczasowych badań, „Studia Płockie”, 18, 1990, s. 237–255; I
, Iluminacje
romańskiej Biblii płockiej, wyd. 2, Lublin 1993.
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że kodeks zawierający m.in. wykład do Psalmów autorstwa Jana de Turrecremata,
przepisany w 1480 r. przez brata Gotfryda z Maastricht. Rękopis znajdował się
w klasztorze w Ijsselstein (Lat.F.ch.I.284). Z kolei z klasztoru benedyktyńskiego
w Egmond pochodził niedatowany rękopis pergaminowy z Secreta secretorum,
czyli tekstem przypisywanym niesłusznie Arystotelesowi (Cl.lat.Q.v.6). Prawdopodobnie również z tego kręgu zakonnego wywodził się inny kodeks – welinowy
brewiarz z drugiej połowy XV w. (Lat.O.v.I.134) – znajdowała się w nim bowiem
wzmianka o święcie patrona zakonu, Benedykta (in natali beatissimi patris nostri
benedicti abbatis). Dwa kodeksy powstały w środowisku zakonnym w Goudzie
– pierwszy, zawierający prawdopodobnie żywot św. Franciszka autorstwa Bonawentury, należał do tamtejszych kanoników regularnych (Lat.Q.ch.I.142), drugi,
niedatowany kodeks z postyllą Jana de sancto Laurentio, został prawdopodobnie
ofiarowany zakonnicom z tamtejszego klasztoru (sanctimonialibus super Goudam)
(Lat.Q.ch.I.186).
Innym kodeksem z tego obszaru jest zachowany przekaz kroniki Marcina Polaka
z jej kontynuacją. Według not w kodeksie powstał on i należał w pierwszej ćwierci
XV w. do domu zakonnego tercjarek św. Franciszka Oude Hof w Weesp (obecnie
przedmieście Amsterdamu)56. W 1729 r. rękopis został kupiony przez J. A. Załuskiego podczas aukcji księgozbioru wspomnianego wyżej Goswina Uilenbroeka
w Amsterdamie57.
Do zbiorów Biblioteki Załuskich należał także pergaminowy brewiarz z lakoniczną informacją, że był on przeznaczony do użytku Kościoła belgijskiego (ad
usum ecclesiae Belgicae) (Lat.O.v.I.55)58. W zbiorach tej biblioteki znajdował się
też inny rękopis, z tekstem określonym jako historia o Wniebowzięciu NMP Hermanna de Zonsbeek, przepisanym bądź napisanym (użyto sformułowania scripta
Deventriae) w latach 1457–1461 (Lat.Q.ch.I.90). Nie odnalazłem informacji o Hermanie, zatem trudno stwierdzić, czy był on autorem, czy też kopistą, niemniej informacja o przepisaniu w Deventer jest jednoznacznym dowodem na niderlandzkie
pochodzenie samego rękopisu.
Z obszarów Flandrii i Niderlandów (podobnie jak w wypadku Francji) licznie
reprezentowane były w zbiorach polskich przede wszystkim modlitewniki. Nie
wiadomo jednak, które z nich znalazły się w zbiorach polskich bezpośrednio po powstaniu – czyli w późnym średniowieczu, a które, z powodu walorów estetycznych,
zostały kupione przez nowożytnych kolekcjonerów. Co więcej, w wielu wypadkach
nie można określić nawet miejsca ich powstania. W opracowaniach księgozbiorów
– zwłaszcza w katalogu petersburskim – o ile starano się datować kodeksy, zapewne
56 BN 3004 II, sygn. petersburska Lat.Q.ch.IV.25. Zob. J. S
, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce (Studia Copernicana, 34), Warszawa 1995, s. 82.
57

Bibliotheca Uilenbroukiana, s. 110, nr 854 (odnotowano tam również noty własnościowe z rękopisu).

58

Podobne określenie w wypadku niedatowanego kodeksu Lat.O.ch.I.1.
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na podstawie znajdującego się z reguły na początku książki kalendarza, podając
dokładny zakres chronologiczny (np. Horae 1323–1347 – Lat.O.v.I.68), o tyle z powodu braku odpowiednich pomocy nie odnotowywano diecezji, do której obrządku
dostosowany był dany kalendarz. Jedyne wskazówki zawdzięczamy historykom
sztuki, którzy określali miejsce powstania na podstawie analizy iluminacji; jednak
nawet Stanisława Sawicka sugerowała tylko, że dany kodeks mógł powstać w północnej Francji lub Flandrii czy pod wpływem flamandzkim (ponownie Lat.O.v.I.68,
ale również Lat.O.v.I.117). W sumie odnotowałem dwa takie modlitewniki59.
Inny brewiarz należał do nieznanego klasztoru z diecezji Amiens (Breviarium
Ambianense monast.) (Lat.O.v.I.35). Niestety, dalsza identyfikacja jest niemożliwa. W Amiens znajdowały się m.in. klasztory: klarysek, założony w 1615 r., oraz
karmelitanek, ufundowany w 1605 r. Można ostrożnie założyć, że oba wymienione
wyżej kodeksy, które znalazły się w zbiorach Biblioteki Załuskich, mogły pochodzić z klasztoru karmelitańskiego, choć nadal nie wyjaśnia to, dlaczego mniszki
miałyby korzystać ze średniowiecznego rękopisu małego formatu.

6.5. Niemcy – 7 rękopisów
W kolekcji BN stosunkowo niewiele było średniowiecznych rękopisów łacińskich powstałych w skryptoriach niemieckich, co dziwi wobec stosunkowo silnych związków kościelnych między krajami Rzeszy a ziemiami polskimi, zwłaszcza w okresie wczesnego średniowiecza, ale również i w okresie późniejszym,
choćby między klasztorami (cystersi wielkopolscy – Ląd, Obra, małopolscy –
Koprzywnica).
Jednym ze starszych śladów kontaktów kulturalnych był Ewangeliarz datowany na przełom XI i XII w., który powstał w skryptorium południowoniemieckim,
może w Reichenau – jak sugerowała Stanisława Sawicka (Lat.Q.v.I.54). W czasach nowożytnych znalazł się on w zbiorach Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, niestety próby ustalenia wcześniejszych losów okazały się
bezowocne.
Znakomita większość kodeksów proweniencji niemieckiej, tzn. powstałych i/
lub funkcjonujących na obszarze późniejszych Niemiec, pochodziła z księgozbioru
Biblioteki Załuskich. Były to książki kupowane na polecenie Józefa Andrzeja Załuskiego w samych Niemczech, ale również na aukcjach w innych krajach. Przynajmniej jeden z rękopisów pochodzenia niemieckiego został kupiony na polecenie
Załuskiego w Amsterdamie, podczas aukcji księgozbioru biblioteki Goswina Uilenbroeka w 1729 r. Był to kodeks zawierający prawdopodobnie kazania (postillationes) niedzielne i świąteczne, przepisany w 1464 r. przez Godfryda Vedelen – kapła59

Były to: Lat.O.v.I.68, Lat.O.v.I.117.
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na w Borken, położonym w diecezji Münster (Lat.F.ch.I.288)60. Nie wiadomo, czy
Vedelen był kopistą, czy też autorem tekstu.
Z Niemiec pochodził brewiarz rzymski do użytku kanoników regularnych laterańskich w Trewirze, który w początkach XVIII w. należał do Zachariasa Conrada
von Uffenbach (Lat.Q.ch.I.81, z połowy XV w.). W Bibliotece Załuskich znalazły
się również kodeksy z kolekcji innych niemieckich uczonych i kolekcjonerów, jak
np. biblioteki lipskiej Ottona i Johanna Burcharda Mencke (Bibliotheca Menckeniana) – z niej pochodził kodeks z tekstami na temat starożytności rzymskich
(Lat.O.v.IV.5).
W wypadku kilku kodeksów nie jesteśmy w stanie stwierdzić, z której kolekcji
książka trafiła do księgozbioru Załuskich. Na przykład z klasztoru klarysek w Aggersheim pochodził trzynastowieczny brewiarz, do którego dołączony był Liber
mortuorum, prowadzony do drugiego dziesięciolecia XVII w. (Lat.O.v.I.27). Nie
wiadomo jednak, czy książka nie padła wcześniej łupem jakiegoś zbieracza, np.
w czasie wojny trzydziestoletniej.
W Bibliotece Załuskich znajdowały się co najmniej dwa kodeksy, jak wynikało
z not proweniencyjnych, należące do Niemca – doktora Silfrida Ziegelera. Rękopisy
te powstały być może w czasie jego studiów we Włoszech: w jednym z kodeksów
znajdowała się mowa wygłoszona przez Ziegelera na pogrzebie profesora prawa
w Bolonii i Ferrarze Andrei Barbatiusa, zmarłego w 1479 r.61 Ziegeler był ponadto
właścicielem inkunabułu Impedimenta susceptionis ordinum (Romae, Johann Gensberg, ok. 1474), znajdującego się obecnie w bibliotece Uniwersytetu w Getyndze62.
Prawdopodobnie również do Ziegelera, choć brak jakichkolwiek not proweniencyjnych, należał jeszcze jeden rękopis zawierający mowy, w tym autorstwa innego profesora prawa na uniwersytetach włoskich (np. w Bolonii) Alexandra de Tartaginis
(de Imola), oraz epitafium tegoż uczonego, zmarłego w 1477 r. (Lat.Q.ch.I.205).
W Stralsundzie w 1487 r. przepisany został przez Jakuba Wundachta interesujący
kodeks obejmujący m.in. Liber ignium (ad comburendos hostes), dzieło przypisywane Markowi Grekowi, zawierające kilkadziesiąt recept na sporządzenie substancji zapalających, w tym ognia greckiego czy prochu (Lat.Q.ch.XVII.208).
Prawdopodobnie z kręgu niemieckiego pochodził rękopis z tekstami filozoficznymi, przepisany na przełomie XV i XVI w., w części przez Jerzego Varnolta (Georgium Varnolt). Tytuł jednego z tekstów: Ad studiosos Jutterbuck[ensis]

60 Kodeks ten został wymieniony w katalogu aukcyjnym: Bibliotheca Uilenbroukiana, w dziale Theologi
recentiores in folio, s. 12, nr 58, gdzie przytoczony został również kolofon, natomiast brak tej pozycji w drugim katalogu aukcyjnym, Altera Bibliotheca Uilenbroukiana z 1741 r.
61 Były to Lat.Q.ch.I.206, Lat.Q.ch.I.207. Silfrid Ziegeler, po studiach na Uniwersytecie Erfurckim, został
licencjatem prawa w Bolonii w 1476 r. – zob. G. C. K
, Deutsche Studenten in Bologna (1289–1562). Biographisches Index zu den Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis, [Berlin] 1899, s. 653, nr 4346.
62 Zob. H. K , J. B
, Incunabula Gottingensia. Inkunabelkatalog der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, t. 2: Abteilung Critica bis Jus, Wiesbaden 2006, s. 259.
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gymnasii scolasticus [...] pia Georgii Varnolt adhortatio wskazywałby na funkcjonowanie tego rękopisu w kręgu szkolnym, jakkolwiek miejscowość pozostała
niezidentyfikowana (Lat.F.ch.III.6). Być może Jerzy Varnolt był tożsamy z pochodzącym z berlińskiej rodziny Varnholtów (Varenholt) studentem uniwersytetu we Frankfurcie, który rozpoczął studia w 1506 r., być może bakałarzem został
w 1508 r., a z pewnością magistrem sztuk w 1511 r.63 Rękopis stanowiłby zatem kolekcję tekstów gromadzonych od czasów studenckich i wykorzystywanych w szkole, w położonym blisko 70 km na południowy zachód od Berlina mieście Jüterbog.
Trudno stwierdzić, czy inny rękopis – papierowy antyfonarz – powstał lub funkcjonował w północnych Niemczech. Mamy do dyspozycji jedynie informację o dołączonej bulli dla kanonika Bardelvicensi – może Bardowick w dolnej Saksonii
(Lat.Q.ch.I.7).
Ponadto jako niemiecki wymienić można trzynastowieczny psałterz małego formatu, pisany w językach łacińskim i niemieckim, jakkolwiek nie ma żadnej informacji wskazującej na pochodzenie – równie dobrze mógł być to kodeks z każdego
księgozbioru środkowoeuropejskiego (Lat.O.v.I.26).

6.6. Austria – 4 rękopisy
Niewiele, bo tylko cztery rękopisy pochodziły z obszaru Austrii. Jednym ze starszych kodeksów był, datowany na przełom XII i XIII w., niewielki fragment psałterza. Na podstawie dekoracji wskazującej na wpływy włoskie S. Sawicka podejrzewała, że mógł on powstać w południowej Austrii lub w Dalmacji (Lat.Q.v.I.96).
W czasach nowożytnych znalazł się w zbiorach Biblioteki Załuskich, podobnie jak
inny kodeks – piętnastowieczny pontyfikał rzymski, który pochodził z księgozbioru
klasztoru w Wiener Neustadt (Lat.Q.v.I.196). Nie wiadomo, czy oba rękopisy były
importem nowożytnym, natomiast w wypadku dwóch innych jesteśmy w stanie odtworzyć ich średniowieczne dzieje. Były to kodeksy pochodzące z klasztoru benedyktyńskiego w Melk, które jeszcze w XV w. trafiły do księgozbioru świętokrzyskiego. Nie tylko stanowiły one świadectwo kontaktów między klasztorami, ale także
mogły służyć za argument w dyskusji o podejmowanych w drugiej połowie XV w.
próbach reformy wewnętrznej klasztoru polskiego, według zasad wprowadzonych
przez opactwo austriackie. Pierwszy z rękopisów, powstały w XV w., zawierał opis
ceremonii benedyktyńskich stosowanych w opactwie w Melk (Lat.O.ch.I.9). Być
63 Zob. Aeltere Universitäts-Matrikeln. I. Universität Frankfurt a.O., współpr. G. L
, E. T
,
wyd. E. F
(Publicationen aus den k. Preussischen Staatsarchiven, 32), t. 1: 1506–1648, Leipzig 1887, s. 12 (Georgius Varnholt de Berlin); G. B
, Das älteste Decanatsbuch der philosophischen
Facultät an der Universität zu Frankfurt a. O. Erster Teil: Die artistisch-philosophischen Promotionen von
1506 bis 1540, [w:] LXXIV Jahresbericht der Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. III. Abteilung: Geschichte und Staatswissenschaften, Breslau 1896, s. 45 (Petrus Warnholtz de Berlin), 54 (Georgius
Narnholcz de Berlin).
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może zatem stanowił on odpis Caeremoniale z Melk i służył przeprowadzeniu reformy w klasztorze benedyktynów świętokrzyskich64. Drugi z rękopisów to kolekcja
tekstów teologicznych, z których część została przepisana w klasztorze świętokrzyskim, natomiast kilka tekstów zapewne przywieziono i współoprawiono. W katalogu biblioteki świętokrzyskiej Jerzego Jonstona z początku XVIII w. odnotowano,
że na końcu książki znajdowała się nota proweniencyjna. Mianowicie rękopis miał
pochodzić z klasztoru w Melk, skąd został przywieziony przez brata Jakuba, ucznia
(per fratrem nostrum studentem Jacobum)65. Prawdopodobnie dotyczy to jednak
tylko jakiejś części książki, trudno bowiem założyć, że z Melku przywieziono tekst
kazań (collationes) Jakuba z Paradyża; tym bardziej że na ostatniej karcie znajdował się odpis dokumentu dotyczącego klasztoru świętokrzyskiego z 1468 r.

6.7. Anglia – 3 rękopisy
Z obszaru Wysp Brytyjskich pochodziły co najmniej trzy rękopisy, które zostały
kupione przez Józefa Andrzeja Załuskiego. Wszystkie kodeksy powstały w XV w.
i były pergaminowe. Niewątpliwie o wartości tych kodeksów dla polskiego kolekcjonera zdecydowały szata zdobnicza oraz wyjątkowa treść.
Pierwszym z kodeksów był mszał zawierający rubryki i msze archidiecezji Canterbury (Lat.Q.v.I.190). W kodeksie, jak odnotowano, znajdowały się przedstawienia heraldyczne dwóch rodów angielskich: Fitzherbertów i Babingtonów, co
wskazywałoby na kobietę jako właściciela rękopisu, łączącego te dwa rody. Jakkolwiek opis kodeksu nie jest zbyt wiarygodny, to jednak możliwe, że rękopis należał w końcu XV w. do Margaret Babington, żony Johna Fitzherberta z Etwall, lub
jej krewnej66. W posiadaniu Margaret znajdowały się Godzinki (tzw. Fitzherbert
Hours) wykonane w części głównej we Flandrii około lat siedemdziesiątych XV w.,
obecnie przechowywane w bibliotece w Nowej Zelandii67.
Z kręgiem archikatedry w Canterbury związany był także rękopis zawierający
anonimowy żywot Tomasza Becketa, którego autorem – według autorów katalogu
petersburskiego – miał być Simon Islip, arcybiskup Canterbury w latach 1349–1366
64 O Caeremoniale Mellicense – zob. A. G
, Spätmittelalterliche Lebensformen der Benediktiner von
der Melker Observanz vor dem Hintergrund ihrer Bräuche. Ein darstellender Kommentar zum Caeremoniale
Mellicense des Jahres 1460, Münster 1999.
65

Zob. t. 3, Aneks, rozdz. 2.5.1, s. 532–553. Dział 9I in fol., nr 30.

66 O koligacjach między tymi rodami zob. m.in. J. B
Landed Gentry, vol. 4, London 1838, s. 513–518.

, A genealogical and Heraldic History of the

67 Dunedin Public Libraries, Reed Medieval Manuscripts, MS. 5 – opis rękopisu zob. C.
H
,
M. M. M
, V. F. V
, Medieval and Renaissance Manuscripts in New Zealand Collections, Melbourne-New York 1989, nr 61; M. O , The Fitzherbert Hours (Dunedin Public Libraries, Reed MS 5) and the Iconography of St. Anne Teaching the Virgin to Read in Early Fifteenth-Century England, [w:] S. H
, A. B (red.), Migrations. Medieval Manuscripts in New Zealand Collections, Newcastle 2008, s. 216–246.
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(Lat.Q.v.I.161)68. Prawdopodobnie autorstwo to odnosiło się (równie błędnie) do
innego tekstu w kodeksie, czyli Speculum regis Edwardi III – w starszej literaturze
przypisywane niesłusznie Simonowi Islipowi, rzeczywistym autorem był William
z Paguli69. Innym tekstem w rękopisie był De humilitate et obedientia Ps.-Augustyna. W czasach nowożytnych kodeks należał do George’a Arundela lub Anny Hoobs
(odczyt nazwiska niepewny), podana została również data 1723–1725.
Prawdopodobnie z Wysp Brytyjskich pochodził także piętnastowieczny rękopis
znany wyłącznie z tytułu – Statuta regni Angliae (Lat.O.v.II.2). Mógł to być zatem
rękopis podobny do czternastowiecznego kodeksu z Corpus Christi College, w którym po kalendarzu znajdują się najważniejsze akty prawne z XIII w., począwszy od
Magna Carta70. Możliwe jednak również, że kodeks obejmował kopie edyktów królewskich.

6.8. Węgry – 3 rękopisy
Równie nieliczne były rękopisy proweniencji węgierskiej, co dziwi, biorąc pod
uwagę stosunkowo żywe kontakty między oboma królestwami w późnym średniowieczu, o czym świadczą kodeksy proweniencji polskiej w zbiorach biblioteki Uniwersytetu w Budapeszcie71. Z drugiej strony warto jednak pamiętać, że kontakty te
– zwłaszcza w kontekście rękopisów – obejmowały przede wszystkim krąg Uniwersytetu Krakowskiego; ponadto uwzględnić należy okoliczności powstawania kolekcji, które później weszły w skład przedwojennych zbiorów Biblioteki Narodowej –
zasadniczo nie objęły one terenów zaboru austriackiego, a więc obszarów, na których
mogły znajdować się księgozbiory zawierające kodeksy pochodzenia węgierskiego.
68 Wśród wielu żywotów św. Tomasza Becketa nie odnotowano tekstu autorstwa Islipa – zob. Materials
for the History of Thomas Becket (canonized by Pope Alexander III. A.D. 1173), t. 1–6, red. J. C. R
,
t. 7, red. J. C. R
, J. B. S
(Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores), London 1875–1885.
69 Tezę o autorstwie Islipa na podstawie 10 odnotowanych kodeksów angielskich (kodeks petersburski pozostawał nieznany) postawił w 1891 r. Joseph Moisant – zob. J. M
, De speculo regis Edwardi III seu tractatus quem de mala regni administratione conscripsit Simon Islip, thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat
J. M
, Parisiis 1891 (tamże edycja tekstu – redakcji A i B). Wkrótce jednak James Tait odrzucił tę hipotezę,
zaś jego ustalenia zostały potwierdzone przez Leonarda Boyle’a – zob. J. T , On the Date and Authorship of
the «Speculum Regis Edwardi», „The English Historical Review”, 16, 1901, s. 110–115; L. E. B
, William of
Pagula and the «Speculum Regis Edwardi III», „Mediaeval Studies”, 32, 197, s. 329–336.
70 Cambridge, Corpus Christi College, Parker Library, Ms. 377 – opis rękopisu zob. M. R. J
,
A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College Cambridge, vol. 2,
Cambridge 1912, s. 222–224.
71 Zob. przede wszystkim liczne prace Stanisława Sroki, m.in. S. S
, Węgierskie beneficja polskich
i śląskich duchownych w XIV–1 połowie XV wieku, „Nasza Przeszłość”, 85, 1996, s. 75–97; I
, Polacy na
Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387–1437, Kraków 2001. Kodeksy pochodzenia polskiego odnotowane zostały w katalogach rękopisów Uniwersytetu w Budapeszcie – zob. L. M
, Codices
latini medii aevi; P. T
, Catalogus codicum Latinorum medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis, Budapest 2008 [on-line: http://konyvtar.elte.hu/sites/default/files/catcodlat.pdf].
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W przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej znajdował się tylko jeden rękopis prawdopodobnie proweniencji kartuskiej, związany z klasztorem w Lechnicy – klasztorem często obdarowywanym w książki przez uczonych krakowskich.
Kodeks ten to datowany na przełom XIV i XV w. przekaz Concordia evangeliorum
premonstratensa Zachariasza Chrysopolitana (z Besançon) (Lat.F.v.I.40). Na końcu
znajdowała się nota proweniencyjna – liber vall. sancti Anthonii, wskazująca na
klasztor kartuzów w Lechnicy72. W bliżej nieokreślonym czasie rękopis ten znalazł
się w zbiorach klasztoru bożogrobców miechowskich.
Do ważniejszych zabytków należały dwa iluminowane rękopisy pergaminowe
pochodzące z bogatego humanistycznego księgozbioru króla węgierskiego Macieja
Korwina (Bibliotheca Corviniana)73. O obu kodeksach podał informację już Joachim Lelewel, lecz tylko przy drugim odnotował proweniencję średniowieczną.
Pierwszy z kodeksów (Lat.F.v.I.39) powstał prawdopodobnie w północnych Włoszech i zawierał dzieła wczesnochrześcijańskiego pisarza Laktancjusza. W starszej
literaturze datowany był na XIII w. (tak np. J. Lelewel, katalog CBP), choć historycy sztuki Feliks Kopera i Stanisława Sawicka datowali go na XV w. W tym stuleciu
znalazł się w bibliotece Macieja Korwina, dalsze losy pozostają nieznane do czasu,
gdy w początkach XIX w. znalazł się w bibliotece TWPN. Mniej więcej w tym
okresie kodeks został przeoprawiony w oprawę kartonową.
Drugi z kodeksów (Lat.F.v.I.99) – wielkie folio (37,3 × 25,7 cm) – również powstał w XV w. we Włoszech i zawierał kolekcję tekstów Jana Chryzostoma i jemu
przypisywanych, w tłumaczeniach humanistów włoskich: Francesco Griffoliniego
(Aretina) i kameduły Ambrogio Traversariego. Pod względem układu tekstów kodeks ten podobny jest do dwóch innych rękopisów74. Jego proweniencja nie budziła
wątpliwości, bowiem na k. 1v znajdowała się nota wskazująca na osobę Macieja Korwina, co więcej, na marginesie dolnym k. 1r, w bordiurze, znajdował się
herb właściciela75. Na uwagę zasługuje ostatni tekst w kodeksie, zapisany w końcu
XVI w. (k. 316r–317r). Było to wyliczenie władców polskich (od Lecha) i węgierskich (od Attyli) do króla Stefana Batorego. Zdaniem Józefa Korzeniowskiego była
to dedykacja nieznanego autora, który ofiarował kodeks Batoremu. Teza ta, choć
kusząca ze względu na osobę króla polskiego jako właściciela, niestety nie znaj72 Zob. B. F. R
, G. S
, Lechnic / Lechnitz, s. 70–76; J. K
, J. S
, Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert. Geistliche, Bürger und die Universität, [w:] S. L
(red.), Bücher,
Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski (Contubernium, 59), Stuttgart 2002, s. 317–323 (tamże literatura).
73 O bibliotece Macieja Korwina zob. C. C
, F. F
, O. K
, D. P , Á. M
Corviniana. Z dziejów kultury węgierskiej w późnym średniowieczu, tłum., red. i wstęp P. T
szawa 2006 (tamże literatura).

, Bibliotheca
, War-

74 Florencja, Biblioteca Medicea Laurenziana, Fiesol.40 – zob. A. M. B
, Bibliotheca Leopoldina
Laurentiana seu catalogus manuscriptorum qui iussu Petri Leopoldi ... in Laurentianam translati sunt, t. 2,
Florentiae 1792, kol. 726–729. Podobny również do Londyn, British Library, Royal 6 A X.
75

Zob. literatura w t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.
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duje potwierdzenia w innych źródłach. Prawdopodobne jest jednak, że kodeks ten
znalazł się już w tym czasie w zbiorach polskich. Kolejna informacja o jego losach
pochodzi jednak dopiero z początku XIX w., kiedy to rękopis został przeoprawiony
w barwione na czerwono tekturę i safian i znalazł się w zbiorach Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Warto odnotować, że oprócz tych dwóch wymienionych rękopisów w zbiorach polskich były i są również inne kodeksy z biblioteki Macieja Korwina. O jednym z nich
– znajdującym się w Bibliotece Czartoryskich (ms. 1514) – wspominał już Józef
Korzeniowski76, drugi przechowywany jest w Bibliotece Kórnickiej (sygn. 626), po
jednym egzemplarzu posiadały biblioteki w Krakowie, we Wrocławiu i w Toruniu77.
Niedawno zidentyfikowany został kolejny kodeks, nieznany dotąd w literaturze
przedmiotu, pochodzący z biblioteki Macieja Korwina, który po ostatniej wojnie
znalazł się w zbiorach Biblioteki Narodowej78. Pergaminowy kodeks, powstały
w 1440 r., zawiera kolekcję listów Sydoniusza Apolinarego. W 1818 r. znajdował
się w posiadaniu Jana Januszowskiego ze Lwowa, a następnie stał się częścią kolekcji rękopisów Biblioteki Ordynacji Dzieduszyckich w Poturzycy79.
Średniowieczne zbiory proweniencji obcej reprezentowane były zatem przez
stosunkowo niewielką liczbę kodeksów łacińskich. Powyższe przykłady dotyczyły jednak wyłącznie tych rękopisów, które na podstawie różnego typu informacji
można było powiązać z określonymi regionami Europy. Znaczna część rękopisów
powstałych w skryptoriach w całej Europie, które znajdowały się w przedwojennym zbiorze Biblioteki Narodowej, nie posiadała żadnych średniowiecznych not
proweniencyjnych – w konsekwencji znalazły się one w kolejnej grupie: kodeksy
o nieznanym pochodzeniu.
76 Nota bene kodeks ten pochodził z biblioteki poryckiej Tadeusza Czackiego – zob. S. K
, Catalogus codicum, s. 226; K. D
, Rękopis biblioteki Macieja Korwina przechowany w Muzeum XX.
Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1926.
77 Kórnik, PAN sygn. 626, Wergiliusz Bukoliki, Georgiki (ks. I), Eneida (ks. I), z 1466 r. – J. Z
, Katalog
rękopisów, s. 420–423; Kraków, BJ sygn. 4289 (Orationale Wladislai II regis); Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka, R. 492 (Horologion); Toruń, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Książnica Kopernikańska, Cod.
Lat.R.21 (o tym rękopisie zob. W. W
, Beiträge zur Handschriftenkunde I. Die Bibliotheca Corvina,
„Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in
Wien”, Kl. 159, 6, Wien 1908, s. 52, nr 111 – Bibl. Gimn. R. fol. 21: Naldi Naldii Florentini epistola de laudibus Augustae bibl. atque libri IV versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum).
W cyfrowej rekonstrukcji biblioteki Korwina odnotowano tylko cztery rękopisy przechowywane w polskich
zbiorach: w Bibliotece Czartoryskich, Bibliotece Jagiellońskiej, Bibliotekach Uniwersyteckich we Wrocławiu
i w Toruniu – zob. http://www.corvina.oszk.hu/BCD-it/index-it.htm (dostęp: 11.05.2015).
78

BN 12645 II.

79 Na ostatniej karcie kodeksu (k. 93v) znajduje się nota proweniencyjna: Ex libris Joannis de Januszowski
[!] Equitis Poloni 1818. Leopoli. W Bibliotece Poturzyckiej Dzieduszyckich kodeks ten miał sygnaturę: 57
– zob. R. G
, Spis rękopisów Biblioteki Poturzyckiej hr. Dzieduszyckich sporządzony w lipcu 1943 r.,
rękopis Lwów, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN, rękopis fond 45 (Archiwum
Dzieduszyckich), cz. 1 (Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich), sygn. 1034, k. 41v, nr kat. 206.

7. Rękopisy o nieustalonej proweniencji
W przedwojennej kolekcji rękopisów BN znajdowały się również rękopisy, przy
których trudno określić proweniencję z powodu niejasnych informacji lub całkowitego ich braku. Grupa ta jest dość liczna, a łączy ją tylko fakt, że przed wojną
książki te znajdowały się w Warszawie. Ten fakt uniemożliwia określenie środowiska, w którym dany rękopis funkcjonował. Można, co prawda, na podstawie różnych drobnych wskazówek zawartych w kodeksach podejmować próbę ustalenia
proweniencji, jednak w wielu wypadkach jest to przedsięwzięcie karkołomne. Jak
bowiem zinterpretować notę, w której wymienione zostały osoby bez żadnych dodatkowych określeń? Niemożliwe jest np. ustalenie, skąd pochodził niedatowany
rękopis z tekstami medycznymi, podpisanymi przez niejakiego R. Leylonde, który
w katalogu petersburskim oznaczony był siglum W – zatem pochodził z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim lub ze zbiorów Biblioteki TWPN
(Lat.Q.ch.VI.218)1. Z konieczności zatem informacje o treści tych kodeksów „bez
pochodzenia”, by użyć sformułowania Marii Hornowskiej, mogą być wykorzystane
jedynie w badaniu tradycji rękopiśmiennej tekstów, natomiast z dużą ostrożnością
należy podchodzić do mętnych informacji o losach książek.
Zbiór ten podzieliłem na mniejsze grupy, kierując się zasadą przynależenia danej
książki do jednej z kolekcji nowożytnych, czyli rękopisy o nieustalonej proweniencji:
1. średniowiecznej, pochodzące z Biblioteki Załuskich;
2. średniowiecznej, pochodzące z bibliotek zabranych w 1832 r.;
3. średniowiecznej, pochodzące z Biblioteki Wilanowskiej;
4. nowożytnej.
1 Na podstawie siglum W można podejrzewać, że kodeks ten pochodził z jednego ze zbiorów instytucji
kościelnych. Nazwisko R. Leylonde – o ile założymy poprawność zapisu – wskazywałoby na Anglika; nota
bene nieznany bliżej R. Leylonde miał przepisać teksty w rękopisie z tekstami alchemicznymi (British Library
3671, Sloane MS 3661) – zob. S. A
, Catalogue of the manuscripts preserved in the British Museum
hitherto undescribed, London 1782, s. 498. Nie wiadomo jednak, czy w kodeksie „warszawskim” Leylonde
został wymieniony jako autor czy, co bardziej prawdopodobne, jako kopista. Co więcej, nie wiadomo również, czy wspomniany kodeks pochodził z XV w. – taka informacja znalazła się w katalogu petersburskim.
Nieznane są wreszcie losy nowożytne – czy kodeks powstał w Anglii i został przywieziony, czy też powstał
gdzie indziej np. na podstawie egzemplarza pochodzenia angielskiego?
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W zbiorze tym znalazły się kodeksy, w których wskazówki dotyczące miejsca powstania i funkcjonowania książki były tak ogólne i niejasne, że na obecnym etapie
badań trudno rozstrzygnąć lub nawet zasugerować krąg twórców i użytkowników
książki. W konsekwencji jedynie zastosowany podział na cztery podgrupy może
pozwolić na dalsze sugestie dotyczące wcześniejszych losów kodeksów. O ile bowiem zbiory Biblioteki Załuskich pochodziły zarówno z księgozbiorów polskich,
jak i obcych, o tyle zbiory z bibliotek warszawskich (zwłaszcza z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim) składały się przecież głównie z polskich księgozbiorów kościelnych. Trudno natomiast rozstrzygać o wcześniejszych
losach rękopisów pochodzących z Biblioteki Wilanowskiej.
Pewną część kodeksów w tej grupie stanowią rękopisy niedatowane. W tym wypadku kryterium zaliczenia ich do grupy średniowiecznych stanowiły użyty materiał piśmienny (pergamin) oraz zawartość / treść kodeksu.
Siłą rzeczy prezentacja musi być podporządkowana podziałowi tematycznemu,
stosowanemu w charakterystykach księgozbiorów nowożytnych, z ujęciem takich
działów, jak: Pismo św., egzegetyka, księgi liturgiczne, kaznodziejstwo, pisma teologiczne i ascetyczne, hagiografia, prawo kanoniczne i świeckie, filozofia, historiografia, medycyna, słowniki i podręczniki.

7.1. Rękopisy o nieustalonej proweniencji średniowiecznej
7.1.1. Rękopisy pochodzące z Biblioteki Załuskich (ok. 330 kodeksów)
W zbiorach Biblioteki Załuskich znajdowało się kilkanaście rękopisów z Pismem
św., z nieprecyzyjnymi danymi dotyczącymi proweniencji lub bez żadnej informacji
o pochodzeniu. Były to egzemplarze zawierające zarówno cały korpus Pisma św. –
sądząc na podstawie stosunkowo niewielkich rozmiarów niektórych kodeksów, były
to prawdopodobnie przekazy tzw. Biblii paryskiej2 – jak też poszczególne części, jak
Pięcioksiąg3, Stary Testament czy Nowy Testament4, a nawet pojedyncze księgi biblijne5. W niektórych rękopisach znajdowały się noty, niestety niepozwalające na identyfikację właściciela, jak np. w piętnastowiecznym rękopisie ze Starym Testamentem
(Lat.Q.ch.I.58). Wyłącznie w katalogu petersburskim odnotowano imię kopisty – Mikołaj Begal – i datę 1439, być może na podstawie zawartego w kodeksie kolofonu;
jednak przeglądająca ten rękopis Maria Hornowska nie odnalazła tej noty. W innym

2 Były to kodeksy z XIII w., formatu octavo (Lat.O.v.I.37, Lat.O.v.I.40, Lat.O.v.I.42). Odnotować należy
również kodeksy większego formatu: Lat.F.v.I.91 z XV w., Lat.Q.v.I.120.
3

Lat.F.ch.I.70 z XV w.

4

Nowy Testament z glosą Mikołaja z Liry (Lat.F.ch.I.71, pochodzący z XV w.).

5

Ewangelia św. Jana zaopatrzona glosą w niedatowanym rękopisie pergaminowym (Lat.O.v.I.21).
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kodeksie – czternastowiecznym przekazie Pisma św. – na oprawie kodeksu znajdował
się superekslibris z herbem Stanisława Lengneii i datą 1774 r. (Lat.O.v.I.94). Niestety,
nie udało się ustalić osoby właściciela, prawdopodobnie błędnie zapisano nazwisko6.
Liczne były wykłady, glosy i komentarze do poszczególnych ksiąg biblijnych,
zwłaszcza do Księgi Psalmów, jak np. dwa przekazy Glossa in psalterium Mikołaja
z Liry7 czy komentarze Konrada z Soltau8 i Piotra z Harenthals9. Wspomnieć należy również o wykładach do innych ksiąg, jak Expositio libri Sapientiae Roberta
Holcota (Lat.F.ch.I.446), czy o glosie do Listów św. Pawła (Lat.O.ch.I.50). Ponadto
w jednym z kodeksów pergaminowych z XII w. znajdował się komentarz do Pieśni
nad Pieśniami Haimona z Auxerre (Lat.O.v.I.44). Pomocne w interpretacji Pisma
św. były również inne teksty, jak np. wiersze mnemotechniczne na temat Pisma
św. z glosą interlinearną w niedatowanym kodeksie (Lat.F.ch.I.513), dwa piętnastowieczne kodeksy z przekazem tekstu Roseum memoriale divinorum eloquiorum
benedyktyna Piotra z Rosenheimu (Lat.Q.ch.I.106, Lat.Q.ch.I.107 z 1468 r.), Psalmorum argumenta i fragment słownika biblijnego – mamotrektu (litery A–Ch) –
z XV w. (Lat.O.v.I.144). Do tej grupy rękopisów zaliczyć można również popularne
w późnym średniowieczu teksty o Męce Pańskiej, będące zestawieniem przekazów
ewangelicznych, jak np. w kodeksie Lat.O.ch.I.62 z XV w.
W wypadku ksiąg liturgicznych pewną pomocą w określeniu pochodzenia może
służyć określenie diecezji w tytule rękopisu. Dotyczy to np. brewiarzy10, mszałów11
czy rytuałów12.
6 W trakcie redakcji tekstu Sławomir Szyller zaproponował inną lekcję nazwiska: Lescyncii, co wskazywałoby na króla Stanisława Leszczyńskiego jako właściciela rękopisu. Zaproponowana lekcja jest bardzo
prawdopodobna, tym bardziej że rękopis znajdował się w zbiorach Załuskich (Józef Andrzej Załuski był
zwolennikiem Stanisława Leszczyńskiego w czasie walk o tron polski). Ale pojawia się inny problem związany z datą – Leszczyński zmarł w 1766 r., zatem osiem lat przed oprawieniem książki, natomiast Załuski
w 1774 r., a więc w roku, który miał widnieć na oprawie. Bardzo więc możliwe, że w katalogu petersburskim
błędnie zapisano datę (np. zamiast 1714).
7

Dwa kodeksy: z 1411 r. (Lat.F.ch.I.121), 1414 (Lat.F.ch.I.135).

8

C

9

P

S
H

, Expositio super Psalterium (Lat.F.ch.I.400 z XV w.).
, Collectarius super librum Psalmorum (Lat.F.ch.I.524 z XV lub XVI w.).

10 Brewiarz do użytku diecezji Bourges z przełomu XIII i XIV w. (Lat.O.v.I.56); Brewiarz ad usum ecclesiae Belgicae (niedatowany, Lat.O.ch.I.1); Brewiarz z XIII w., jak odnotowała Hornowska – pochodzenia obcego (Lat.F.v.I.28); Brewiarz z XII–XIII w. (Lat.F.v.I.41) – pochodzenia obcego; Brewiarz z XV w.
(Lat.F.v.I.82) albo powstał w Polsce, albo znalazł się wcześnie w zbiorach polskich, gdyż dodano hymn ku
czci św. Stanisława: Dies adest celebris; Brewiarz polski z XIV lub XV w. (Lat.Q.ch.I.6); Brewiarz krakowski
z lat pięćdziesiątych XV w. (Lat.Q.ch.I.88); Brewiarz do użytku Kościoła belgijskiego (ad usum ecclesiae
Belgicae) z przełomu XIII i XIV w. (Lat.O.v.I.55); Breviarium hebdomadarum z XV w. (Lat.O.v.I.132); Brewiarz powstały prawdopodobnie przed 1470 r., w którym dopisano święto Wacława (Lat.O.ch.I.12); Breviarium nocturnum z pierwszej połowy XV w. (Lat.O.ch.I.15); Breviarium Romanum s. Psalterium (prawdopodobnie jednak psałterz), niedatowany (Lat.O.ch.I.16); Brewiarz niedatowany (Lat.O.ch.I.18).
11 Mszał na użytek Kościoła polskiego: Lat.F.ch.I.431 z XV w.; Mszał krakowski, datowany na okres po
1389 r.: Lat.Q.v.I.116; Mszał krakowski – fragment z XVI w.: Lat.Q.v.I.207. Bez określenia geograficznego
mszał z XV w.: Lat.Q.v.I.191.
12

Rytuał bez określenia geograficznego: Lat.Q.v.I.197 z XV w.
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Tylko w nielicznych wypadkach można wskazać środowisko, w którym kodeksy
te funkcjonowały, np. z benedyktynami lub cystersami mógł być związany kodeks
zawierający Martyrologium Romanum oraz Regułę św. Benedykta – oba teksty zostały przepisane w 1489 r. (Lat.O.v.I.125). Z kolei ze środowiskiem dominikanów
łączyć należy rękopis przepisany po 1425 r., zawierający Instructiones officiatorum
z listą klasztorów i historią zakonu (Lat.Q.v.I.167). Niestety, brak dalszych wskazówek uniemożliwia stwierdzenie, czy kodeks ten był pochodzenia polskiego.
W wypadku niektórych ksiąg liturgicznych nie jesteśmy nawet w stanie zidentyfikować typu księgi. Jednym z wcześniejszych rękopisów liturgicznych ze zbiorów Biblioteki Załuskich był pochodzący z początku XII w. sakramentarz, określany również jako brewiarz (Lat.Q.v.I.25). Identyfikacja typów niektórych ksiąg
liturgicznych w wielu wypadkach mogła być błędna. Na przykład jeden kodeks
z XIII w., małego formatu (octavo), miał być antyfonarzem (Lat.O.v.I.32). Inne
księgi określone jako antyfonarze były formatu większego13. Na marginesie, mały
rękopis, datowany na przełom XIII i XIV w., określony został jako graduał – Graduale Parisiense (Lat.O.v.I.57).
Wyjątkowo podawane były informacje o zawartości kodeksów, które mogłyby
przyczynić się do uściślenia miejsca pochodzenia i/lub miejsca użytkowania rękopisu. Na przykład w opisie kodeksu Martyrologium, datowanego na okres między
X a XII w., wymieniony został św. Suibert – jeden ze świętych czczonych przede
wszystkim w archidiecezji kolońskiej, co może sugerować proweniencję kalendarza.
Jednak należy pamiętać, że kodeksy pochodzące z obszaru tej archidiecezji znajdowały się także w polskich zbiorach wczesnego średniowiecza, by wspomnieć choćby
Sakramentarz tyniecki. Trudno zatem stwierdzić cokolwiek więcej na ten temat.
Ponadto w zbiorach Biblioteki Załuskich znajdował się lekcjonarz z XIV w.
(Lat.Q.v.I.140) oraz niedatowany kodeks zatytułowany: Hymni ecclesiae Romanae
glossati (Lat.Q.ch.I.171).
Interesującą i bogatą część kolekcji rękopisów bez proweniencji średniowiecznej stanowiły psałterze14, pełniące w średniowieczu funkcję modlitewników, ale
również podręczników, oraz małe kodeksy zawierające teksty do dewocji prywatnej, zarówno Godzinki15, jak i zapewne innego typu zbiory modlitw, określane jako
Praecatoria16. Kodeksy te zostały częściowo wymienione wyżej – część z nich
zawierała bowiem nazwiska właścicieli z czasów nowożytnych. Wyjątkowo tylko
13 Zob. Lat.F.v.I.87 z XIV lub XV w., raczej fragment, liczący 48 k.; Lat.Q.v.I.115 z lat 1389–1391;
Lat.Q.v.I.118 z XIV w.; Lat.Q.ch.I.7 być może z XIV w.
14

Psałterz: Lat.O.v.I.45 z XIII w.; Lat.F.v.I.108 z XV w.; Lat.F.v.I.118 z XVI w.

15 Liczne były Godzinki, zarówno formatu większego (24 × 17, 5 cm), jak i mniejszego (17,2 × 12,8 cm czy
15 × 11 cm) w językach łacińskim i francuskim (zob. Lat.Q.v.I.113, Lat.Q.ch.I.37, Lat.O.v.I.23, Lat.O.v.I.25,
Lat.O.v.I.31, Lat.O.v.I.62, Lat.O.v.I.63, Lat.O.v.I.64, Lat.O.v.I.68, Lat.O.v.I.71, Lat.O.v.I.75, Lat.O.v.I.76,
Lat.O.v.I.77, Lat.O.v.I.78, Lat.O.v.I.80, Lat.O.v.I.82, Lat.O.v.I.83, Lat.O.v.I.115, Lat.O.v.I.117, Lat.O.v.I.118).
16

Praecatorium z XIII w. (Lat.O.v.I.51).
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podawana była data, zresztą ze schyłku średniowiecza, niedotycząca prawdopodobnie czasu powstania rękopisu17. Wśród nich wspomnieć należy o rękopisach należących do przedstawicieli dynastii europejskich, np. jeden kodeks należał do Marii
Medycejskiej (Lat.O.v.I.70), która ofiarowała go następnie chirurgowi nazwiskiem
Dathy, drugi modlitewnik należał do króla Henryka Walezego (Lat.O.v.I.22). Inny
z piętnastowiecznych modlitewników, datowany w katalogu petersburskim na lata
1389–1441, należał, ale już w epoce nowożytnej, do znanego kolekcjonera biskupa
krakowskiego Samuela Maciejowskiego (Lat.Q.v.I.169).
Na marginesie dodać warto, że mały format i bogate z reguły zdobienia tych
kodeksów sprawiały, że były one cennym przedmiotem kolekcjonerskim, łatwym
do kradzieży, można się zatem spodziewać, iż nie wszystkie one uległy zagładzie
w 1944 r. O czterech egzemplarzach wiadomo, że „zniknęły” w czasie transportu
rękopisów z Krakowa do Warszawy w 1940 r.18 Tego typu rękopisy mogą zatem
znajdować się w jakimś księgozbiorze, zarówno instytucjonalnym, jak i prywatnym, jednak lakoniczność posiadanych przez nas opisów w znaczący sposób utrudnia identyfikację oraz ewentualne roszczenia.
W grupie kodeksów teologicznych bez ustalonej proweniencji średniowiecznej
z Biblioteki Załuskich dostrzec należy bogactwo i różnorodność tekstów oraz starą
metrykę niektórych rękopisów. Między innymi w zbiorach BN znajdowały się rękopisy zawierające teksty św. Augustyna, pierwszy, z kazaniami, pochodził z X w.
(Lat.Q.v.I.24), drugi był datowany na XII lub XIII w. (Lat.F.v.I.23), trzeci na XIII w.
(Lat.Q.v.I.83). Jeden z kodeksów z XIII w. zawierał kolekcję tekstów św. Augustyna oraz Anzelma z Canterbury (Lat.Q.v.I.82). Ponadto w kodeksach znajdowały
się teksty Ojców i Doktorów Kościoła oraz innych uczonych teologów19. Należy
również odnotować anonimowe kwestie teologiczne w czternastowiecznym rękopisie liczącym raptem pięć kart (Lat.F.ch.I.443) oraz także nieznanego autorstwa
wykład Mszy św. czy traktat o chwale Krzyża Św. w piętnastowiecznym rękopisie
papierowym (Lat.O.ch.I.81).
Interesującym kodeksem był pergaminowy przekaz z XIII lub XIV w. tekstu Divinae Institutiones apologety wczesnochrześcijańskiego Laktancjusza (Lat.F.v.I.36).
Sam rękopis został zatytułowany Joachim de origine erroris. Friedrich Stegmüller,
17 W kodeksie Lat.O.v.I.116: R. de Champanges 1492. Z tego też roku pochodził inny egzemplarz Godzinek,
prawdopodobnie przepisany przez kapłana M. A. (presbyter m.a.) w północnych Włoszech (krąg florencki?).
18

Były to: Lat.O.v.I.31, Lat.O.v.I.75, Lat.O.v.I.77, Lat.O.v.I.128.

19 Np. Ps.-Augustyn (Lat.Q.ch.I.266, Lat.O.ch.I.42); Jan Kasjan (Lat.O.ch.I.57 z XV w.); Grzegorz Wielki
(Lat.Q.v.I.126 z XIV w.); Izydor z Sewilli (Lat.Q.v.I.176); Piotr Damiani (Lat.Q.ch.I.138); Hugo ze Św. Wiktora (Lat.O.ch.I.55); Ryszard ze Św. Wiktora (Lat.Q.v.I.164 z XIV w.); Bernard z Clairvaux (Lat.O.v.I.131
z XV w.) – w kodeksie tym znajdowało się Speculum BMV przypisane Bernardowi, lecz prawdopodobnie autorstwa Konrada Holtnickera z Saksonii; Albert Wielki (Lat.Q.ch.I.133 prawdopodobnie z XV w.;
Lat.O.v.I.91 – niedatowany); Bonawentura (Lat.Q.v.I.183, Lat.Q.ch.I.143 z XV w.); Henryk de Frimaria,
Tractatus de quattuor instinctibus – w niedatowanym rękopisie wymieniony jako Instinctus IV – być może
fragment, liczący 13 kart (Lat.Q.ch.I.176).
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który w czasie okupacji oglądał kodeks, określił treść jako tekst Ps.-Joachima de
Fiore, z adnotacją, że było to anonimowe Opusculum de vera religione w siedmiu
księgach, w późniejszych czasach przypisane Joachimowi (być może przez Józefa
Andrzeja Załuskiego)20. W zbiorach Biblioteki Załuskich znajdowały się także
przekazy innych tekstów Laktancjusza – De ira Dei oraz De opificio Dei w niedatowanym kodeksie (Lat.F.ch.I.424).
Wspomnieć również należy o rzadko obecnych w zbiorach europejskich tekstach
teologicznych, jak komentarz do Sentencji Piotra Lombarda autorstwa Alfonsa Vargas z Toledo (Lat.F.ch.I.521 z XV lub XVI w.) czy De contritionis veritate aureum opus Giovanniego Ludovica Vivaldiego (zm. ok. 1540) w rękopisie z 1506 r.
(Lat.F.ch.I.529).
W wypadku niektórych kodeksów teologicznych można określić region, w którym książki te powstały i funkcjonowały. Dotyczy to zwłaszcza tekstów związanych
z husytyzmem oraz reakcją antyhusycką. Niewątpliwie z kręgu środkowoeuropejskiego pochodził rękopis z tekstami teologicznymi (Hugo z Fouilloy, De claustro
animae oraz Anzelma De similitudinibus), gdzie znalazło się również kazanie Jana
Stekny na niedzielę Ramis palmarum (Lat.F.ch.I.45). Podobnego pochodzenia był
piętnastowieczny rękopis zawierający postyllę Konrada Waldhausera oraz kazanie
o św. Marii Magdalenie (Lat.F.ch.I.183), a także kodeks z tekstami dotyczącymi
husytyzmu (Lat.Q.ch.I.49). Innym rękopisem z tekstami autorów czeskich był datowany na pierwszą połowę XV w. kodeks zawierający m.in. De miseria humanae
conditionis Innocentego III, Paradisus animae przypisywany św. Albertowi Wielkiemu, traktat o komunii pod dwiema postaciami (Litterae Eloquenti viro), dzieło
Mateusza z Krakowa o siedmiu grzechach głównych oraz kazanie soborowe, wygłoszone w 1433 r. przez Jana Sylwana z Pragi (Lat.Q.ch.I.177). Wśród innych
bohemików z kolekcji Załuskich były Positiones Jana Husa i Hieronima z Pragi
oraz Dialogus sive speculum ecclesiae militantis Jana Wiklefa, przepisane w 1471 r.
(Lat.Q.ch.I.182), jak też kazania Jana Husa (Lat.Q.ch.I.183). Z kolei w innym kodeksie znajdowała się antyhusycka mowa Stanisława ze Znojma (Lat.Q.ch.I.210).
Wreszcie wspomnieć można o kolekcji tekstów husyckich i antyhusyckich powstałej w czasach panowania Jerzego z Podiebradów (Lat.F.ch.IV.102). W księgozbiorze Biblioteki Załuskich znajdował się jeszcze jeden kodeks z tekstami uznanymi
przez Kościół za niebezpieczne. W papierowym kodeksie obok wykładu Dekalogu
i traktatu Ps.-Izydora De institutione bonae vitae znalazły się dwa teksty Jana Wiklefa De amore oraz 18 conclusiones (Lat.O.ch.I.49). Również w Europie Środkowej powstał kodeks z początków XV w. z tekstem De summo bono Izydora z Sewilli, traktatem Mateusza z Krakowa De modo confitendi et de puritate conscientiae
oraz kazaniami (Lat.Q.ch.I.192).
20 Zob. Repertorium biblicum medii aevi, collegit, disposuit, edidit F. S
1980, nr 4032.

, t. 1–11, Madrid 1940–
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Prawdopodobnie polskiego pochodzenia był przekaz tekstu Jana Merkelina
De instructione simplicium sacerdotum (Lat.Q.v.I.189). Podobnie przekaz tekstu
znanego jako Determinatio Basiliensis, którego autorstwo przypisywano biskupowi krakowskiemu Tomaszowi Strzempińskiemu bądź uczonym z kręgu Uniwersytetu Krakowskiego, powstać mógł w Polsce, choć – jak podejrzewał Jan
Fijałek – kodeks ten pochodził być może z księgozbioru katedry w Ołomuńcu
(Lat.Q.ch.II.120)21.
W kręgu czeskim lub polskim powstał rękopis, w którym znajdował się utwór
określony jako: Albertus Polonus, Dyalogus (Lat.O.ch.I.40). Alfred Blumenstok
określił go jako pisemko teologiczne22. Incipit wskazywał, że był to tekst w formie
dialogu Chrystusa z człowiekiem, zaczynający się cytatem z Księgi Habakuka
[Hab. 1, 2]. Na tej podstawie można zidentyfikować utwór jako Libellus bilogorum ad archidiacoum Gurimensem autorstwa arcybiskupa praskiego Jana Jenštejna. Tekst znany jest obecnie z trzech przekazów: watykańskiego, praskiego oraz
gdańskiego23. Kodeks z Biblioteki Załuskich, z błędną identyfikacją, pozostawał
nieznany. Powstaje jednak pytanie, dlaczego utożsamiono autora tekstu z bliżej
nieznanym Polakiem – Wojciechem (Albertem). Prawdopodobnie po Libello bilogorum znajdowały się pieśni (carmina), wśród których była również De fortuna
Alberti – tekst, zidentyfikowany przez Aleksandra Brücknera jako przekaz czternastowiecznej pieśni o wójcie krakowskim Albercie24, co tym bardziej potwierdzałoby hipotezę o polskim pochodzeniu książki.
W księgozbiorze Załuskich obecna była również literatura mistyczna – interesujący rękopis papierowy z XV w. zawierał oprócz słownika łacińsko-niemieckiego
także zapis wizji i kontemplacji trzynastowiecznej mistyczki niemieckiej Mechtyldy z Hackeborn, znany jako Liber specialis gratiae (Lat.Q.ch.XVII.27). W zbiorach znajdowały się też teksty teologiczne popularne w kręgu devotio moderna,
np. niewielki, bo liczący raptem 34 karty, przepisany ok. 1404 r. kodeks zawierał
wczesny przekaz powstałego ok. 1390 r. tekstu Cordiale de quattuor novissimis. Do
21

Zob. J. N. F

22

Zob. A. B

, Mistrz Jakób z Paradyża, t. 1, s. 395.
, Wiadomość o rękopisach, s. 458, nr 73.

23 Zob. P. S
, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem
conditam illustrans, t. 1 (Studia Copernicana, 25), Wratislaviae 1985, s. 63, nr 82; C. C
H , Lateinische Dialoge 1200–1400, s. 648, nr R67B. W wydaniu tekstu oparto się na dwóch kopiach
(z pominięciem kodeksu gdańskiego odkrytego przez P. Spunara) – zob. R. E. W
, Archbishop John
of Jenstein (1348–1400). Papalism, Humanism and Reform in Pre-Hussite Prague, La Haye-Paris 1968,
s. 198–206.
24 Brückner wspomniał o tym w recenzji z pracy Piotra Chmielowskiego – zob. A. B
[rec.],
Chmielowski Piotr, Historya literatury polskiej z przedmową Bronisława Chlebowskiego. Z illustracyami,
tom I, Warszawa 1899, str. 253, 8o (Wydawnictwo Biblioteki Dzieł Wyborowych), „Kwartalnik Historyczny”,
14, 1900, s. 74. Wydanie Pieśni o wójcie krakowskim Albercie – zob. H. K
, Pieśń o wójcie krakowskim Albercie, „Pamiętnik Literacki”, 56, 1965, 3, s. 134–136; Antologia poezji łacińskiej w Polsce, t. 1:
Średniowiecze, red. I. L
, oprac. K. L
, Poznań 2004, s. 362–369 (tekst łaciński, tłumaczenie
polskie Z. K
).
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tego tekstu dołączony był fragment listu Ad Blancam comitissam, przypisywanego
Piotrowi Damianiemu, na temat śmierci (Lat.Q.ch.I.17).
Odnotować należy różnego typu summy spowiednicze i pokutne, wykorzystywane w duszpasterstwie, jak np. Summa Pisana (Bartłomiej de San Concordio, Summa
de casibus conscientiae – Lat.F.ch.II.220 z XV w.), Summa de penitenciis Henryka
de Segusio, czy zawarte w tym samym kodeksie Lumen confessorum Andreasa Didaci de Escobar (Lat.O.ch.II.84 z XV w.), Summa de poenitentia (Summa Innocencii)
autorstwa być może Thomasa de Chobham, przepisana w 1411 r. (Lat.F.ch.I.119),
oraz Manipulus curatorum Guidona de Monte Rocherii (Lat.Q.ch.I.85).
Licznie reprezentowane były w zbiorach Biblioteki Załuskich teksty kaznodziejskie. Niestety, w wielu wypadkach opis takich kodeksów ograniczony był do
ogólnego sformułowania sermones, postilla, conciones czy homiliae dominicales,
ewentualnie z dodaniem okresu liturgicznego (np. wielkopostne) bądź cyklu (de
tempore, de sanctis), trudno natomiast stwierdzić cokolwiek więcej25. W nielicznych wypadkach określono autora, jak Jakub de Voragine26. Tylko w jednym wypadku można określić miejsce pochodzenia kodeksu, ale wyłącznie bardzo ogólnie.
Na jednej z kart w niedatowanym egzemplarzu kazań Jakuba de Voragine wymieniono osoby Jakuba z Wałowic i Andrzeja ze Stanowic, co może wskazywać, że
kodeks pochodził być może z diecezji wrocławskiej lub lubuskiej (Lat.Q.ch.I.174).
W kaznodziejstwie wykorzystywane były również inne niż zbiory kazań teksty,
jak np. Dictionarius pauperum (Summa de abstinentia) autorstwa franciszkanina
Mikołaja de Byard. Prawdopodobnie ten właśnie tekst znajdował się, obok kazań,
w piętnastowiecznym kodeksie (Lat.Q.ch.I.195). Innym takim dziełem było Speculum exemplorum, być może autorstwa Jana Buscha, znajdujące się w Bibliotece
Załuskich w dwóch przekazach – w rękopisie z XV w. (Lat.Q.ch.I.264) oraz niedatowanym (Lat.Q.ch.I.265). Jako zbiór budujących przykładów służył także przekaz
Gesta Romanorum z 1444 r. (Lat.Q.ch.I.68).
Interesujący był piętnastowieczny kodeks zawierający m.in. popularny podręcznik kaznodziejski augustianina Tomasza de Tuderto: Ars sermocinandi, a także
formularz listów i mów Franciszka Zabarelli (Lat.F.ch.I.444). Zarówno zawartość
kodeksu, jak i układ tekstów są bardzo podobne do rękopisu Austriackiej Biblioteki
Narodowej w Wiedniu (ÖNB Cod. 5513). Być może zachodziła bezpośrednia zależność między tymi kodeksami, jednak trudno na tej podstawie określić pochodzenie kodeksu znajdującego się przed wojną w zbiorach BN.
25 Sermones: Lat.F.ch.I.452, Lat.F.ch.I.453, Lat.F.ch.I.457, Lat.F.ch.I.459, Lat.F.ch.I.480, Lat.F.ch.I.494,
Lat.F.ch.I.520 – wszystkie z XV w.; Lat.Q.ch.I.124 z ok. 1480 r.; Lat.F.ch.I.368 z 1489 r.; homilie niedzielne ab
Alcuino collectae (Lat.Q.v.I.188 z XV w.); Conciones (Lat.Q.ch.I.83 z połowy XV w.); postylla niedzielna
XIV lub XV w. (Lat.Q.ch.I.216); postylla powstała w Polsce (bez daty, Lat.Q.ch.I.217); postylla z XIV w.
(Lat.O.v.I.104); postylla autora polskiego, niedatowana (Lat.O.ch.I.64); postylla z XV w. (Lat.O.ch.I.66);
kazania XV lub XVI w. (Lat.Q.ch.I.237, Lat.Q.ch.I.238, Lat.Q.ch.I.239); Sermones de passione Domini
(z XIV w., Lat.O.v.I.110); kazania w rękopisach niedatowanych (Lat.Q.ch.I.151, Lat.Q.ch.I.234).
26

Postilla z XV w. (Lat.F.ch.I.21); Sermones z XIV w. (Lat.Q.v.I.132).
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Innym ciekawym zabytkiem był kodeks zawierający kazania wygłoszone w czasie soboru w Konstancji, formularz mów (m.in. Sermo pro doctore mortuo legente)
oraz inne teksty z zakresu prawa kanonicznego, w tym De potestate papae, którego autorem był dominikanin Hervaeus Natalis Brito (Lat.F.ch.I.123). Na dolnym
marginesie pierwszej karty znajdowała się niegdyś nota proweniencyjna, niestety
fragment ten ucięto, i jak odnotowała Maria Hornowska, pozostał tylko początek
zdania: Ex libris. Ta kolekcja kaznodziejsko-teologiczna należała prawdopodobnie
do teologa, być może związanego z kręgiem uniwersyteckim.
Teksty hagiograficzne reprezentowane były oczywiście przez Złotą legendę Jakuba de Voragine. Jeden z przekazów, datowany na XIII lub, co bardziej prawdopodobne, pochodzący z XIV w., znajdował się w księgozbiorze kapucynów w Lunéville, nieznana jest natomiast jego średniowieczna proweniencja (Lat.Q.v.I.92).
W przypadku innego kodeksu z tym tekstem nie dysponujemy, poza datą powstania (XIV w.), żadnymi innymi informacjami, a także dotyczącymi pochodzenia
(Lat.Q.v.I.93). W zbiorach Biblioteki Załuskich znajdowały się ponadto żywoty poszczególnych świętych – niedatowany kodeks pergaminowy zawierał cuda św. Tomasza Becketa (Lat.Q.v.I.59); treścią innego kodeksu były dokumenty związane
z kanonizacją Brygidy Szwedzkiej i jej córki Katarzyny, przepisane prawdopodobnie w ostatnim dwudziestoleciu XV w. (Lat.F.ch.I.376). Wśród tekstów hagiograficznych odnotować należy również Żywot św. Honorata z Arles – założyciela
klasztoru w Lérins, w rękopisie z końca XIV w., w którym późniejszą ręką wpisano notę o zaliczeniu tego tekstu do apokryfów ze względu na liczne przekłamania
(Liber hic inter apocryphos censendus videtur ut pote multis mendaciis refertus)
(Lat.Q.v.I.203).
Kodeksy prawnicze to przede wszystkim kolekcje prawa kanonicznego. Interesujący był zwłaszcza dwunastowieczny kodeks zawierający wczesne teksty, m.in. Diversorum patrum sententiae, Ordo Romanus ad concilium generale celebrandum,
Decretum Gelasianum i Excerpta ex decretis Romanorum Pontificum Iwona z Chartres (Lat.F.v.II.13). Kanony apostolskie, soborów i dekretały papieskie w kolekcji
stworzonej na polecenie papieża Hadriana w drugiej połowie VIII w. (tzw. Collectio
Dionysio-Hadriana), opartej na podstawie starszej kolekcji Dionysiana, znajdowały
się w papierowym kodeksie z XV w. (Lat.Q.ch.II.204). W zbiorach Biblioteki Załuskich znajdowały się również teksty prawnicze Iwona z Chartres. Na przełom XIII
i XIV w. datowany był kodeks pergaminowy z Panormia (Lat.Q.v.II.18), z XV w.
natomiast pochodził pergaminowy kodeks z listami Iwona (Lat.Q.v.II.13). Oprócz
tego obecne były również przekazy Dekretałów27 oraz summy i teksty prawnicze:
Henryka z Merseburga, Jana Andrzejowego, Jana Calderini i innych autorów28.
27

Dekretały (Extravagantes, lib. VI): Lat.F.ch.II.108 z XV w., Lat.F.ch.II.146.

28 Summy Henryka z Merseburga (Lat.F.ch.II.134) i Jana Andrzejowego (Lat.F.ch.II.134), teksty Jana Calderini (Lat.F.ch.II.41, Lat.F.ch.II.146, Lat.F.ch.I.123). Kolekcją z zakresu prawa kanonicznego był również
kodeks Lat.F.ch.I.123 z XV w., w którym znajdowały się, oprócz Tabula auctoritatum et sententiarum Bibliae
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W niektórych kodeksach prawniczych znajdowały się także formularze kancelarii papieskiej (Lat.F.ch.II.42) oraz decyzje Roty Rzymskiej (Lat.F.ch.II.134). Prawo rzymskie reprezentowane było przez trzy przekazy Institutiones Justyniana,
w większości piętnastowieczne29. Interesujący był również podręcznik notarialny
Rolandina de Passageriis (z Bolonii) w kodeksie z XV lub XVI w. (Lat.F.ch.II.156).
W 1439 r. nieznany nam Henryk przepisał w 1439 r. słownik prawniczy w dwóch
tomach (Lat.F.ch.II.166–167).
Rękopisy filozoficzne były rzadkie. Wymienić można piętnastowieczny kodeks
z kwestiami św. Tomasza z Akwinu (Lat.F.ch.I.95) oraz komentarz do traktatu
Tomasza De ente et essentia Armanda de Bellovisu (Expositio super Thomae de
Aquino libellum de ente et essentia (Lat.F.ch.I.510). Również w zbiorach Załuskich
znajdował się popularny tekst prawnika (causidicus) Albertana z Brescii, żyjącego
w pierwszej połowie XIII w. Utwór, napisany w 1246 r., nosił tytuł Liber consolationis et consilii (znany także jako Mellibeus) i został przepisany przez Wojciecha
w 1449 r. (Lat.F.ch.III.18). Dwadzieścia lat później przepisano inny, równie popularny w późnym średniowieczu tekst Albertana – Liber de doctrina dicendi et
tacendi, stworzony w 1214 r. (Lat.Q.ch.XV.198). Warto też wspomnieć o innym
tekście cieszącym się zainteresowaniem w późnym średniowieczu – Lumen animae.
Istniało kilka redakcji tego dzieła, zachowanych w kopiach także w bibliotekach
polskich, w przedwojennej BN znajdował się przekaz z 1444 r. (Lat.F.ch.III.22).
Odnotować również należy kwestie filozoficzne w rękopisie prawdopodobnie
z XIV w. (Lat.Q.ch.III.30).
Wśród tekstów historiograficznych wyróżnić można dzieła z zakresu historii uniwersalnej. Jednym z wcześniejszych kodeksów był datowany na XIII w. przekaz
Historia scholastica Piotra Komestora, pochodzący prawdopodobnie ze zbiorów
obcych (Lat.F.v.I.43). Inne przekazy pochodziły z XIV w. (Lat.O.v.I.103) bądź były
niedatowane (Lat.F.ch.IV.89). Prawdopodobnie tekst ten znajdował się w jeszcze
jednym niedatowanym kodeksie papierowym, określony jako Historia Romana
Piotra Komestora (Lat.F.ch.IV.79).
Innym zabytkiem był niewielki kodeks (27 kart) pochodzący być może z XIV w.,
zatytułowany Series pontificum, który zawierał, oprócz listy papieży doprowadzonej do 1334 r., także tajemniczy tekst określony jako Gesta regionum, planetarum,
meridium oraz homilię do fragmentu Ewangelii św. Mateusza (21, 1) (Lat.F.ch.I.6).
Dwa pierwsze teksty to być może fragment De imagine mundi Honoriusza Augustodunensisa. W niewielkim kodeksie papierowym znajdował się wykaz papieży od
667 r. aż do 1503 r. (Lat.O.ch.I.84).
cum concordantiis Decretorum et Decretalium Jana Calderiniego, m.in. także Quaestiones et tituli canonum,
Nicolaus de Portugruaro, Repetitio super C. Perniciosa, tabula do Summa Hostiensis czy wspomniany wyżej
Harvaeus Natalis Brito, De potestate papae. Teksty prawnicze, m.in. kwestie Bartłomieja z Brescii, zawierał
również rękopis Lat.F.ch.I.385.
29

Lat.F.v.II.11 z XIV lub XV w.; Lat.F.ch.II.125 z przełomu XV i XVI w.; Lat.F.ch.II.152 z 1472 r.
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Z kolei pergaminowy rękopis zawierał kolekcję tekstów teologicznych i historycznych (Lat.F.v.I.74). Większość tych tekstów zaczerpnięta została z Pantheonu
Godfryda de Viterbo, znalazły się tam m.in. kronika królów wizygockich (Pantheon, part. XVII) oraz kronika rymowana, którą zidentyfikować można jako Gesta Heinrici VI. Według Georga Waitza, wydawcy fragmentu Pantheonu w ramach
„Monumenta Germaniae Historica”, odnotowany w wydaniu kodeks z Biblioteki
Załuskich pochodził z XIII w.; J. D. Janocki z kolei pisał o początku XV w. Inni badacze, np. Józef Korzeniowski, uznali, że kodeks powstał w XIV w. Według J. Korzeniowskiego rękopis prawdopodobnie był pochodzenia obcego30.
W zbiorach Biblioteki Załuskich znalazły się również kroniki i traktaty historyczne
poświęcone dziejom poszczególnych krajów. Wśród rękopisów historycznych wymienić można kodeks, datowany na XIV w., zawierający historię Rzymu autorstwa
sekretarza papieskiego Giovanniego Cavallini (zm. 1349) (Lat.F.v.IV.1). Historiografię polską reprezentowały: przekaz kroniki Wincentego Kadłubka z komentarzem
Jana Dąbrówki (Lat.Q.ch.IV.6) oraz egzemplarz żywotów arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza (Lat.F.ch.IV.112). W wypadku drugiego kodeksu J. D. Janocki
odnotował, że była to papierowa kopia tekstu sporządzona na wzór kodeksu pergaminowego Biblioteki Ordynacji Zamojskiej (BN BOZ 5). Wzorzec ten datowany jest
obecnie na lata 1531–1535, zatem rękopis z Biblioteki Załuskich byłby późniejszy.
Historia Troiana Guidona de Columnis, wykorzystywana m.in. w szkołach,
znajdowała się w Bibliotece Załuskich w co najmniej trzech przekazach. W opisie jednego z nich (Lat.F.ch.IV.75) w katalogu petersburskim podano datę ukończenia dzieła: 1287, co tak naprawdę było datą napisania dzieła przez Guidona,
zmarłego po 1287 r., nie zaś datą przepisania tekstu. Prawdopodobnie znajdujący
się w tym kodeksie koniec tekstu brzmiał podobnie jak w innym rękopisie z początku XV w., gdzie odnotowano ukończenie dzieła: factum est autem presens
opus (Lat.Q.v.IV.1).
Ponadto wymienić należy również teksty antytureckie, jak np. zaliczoną do działu prawniczego mowę Louisa Héliana wzywającą do podjęcia wojny przeciwko
Turkom i Wenecjanom, wygłoszoną w obecności cesarza Maksymiliana w 1510 r. –
była to prawdopodobnie kopia przepisana z tekstu drukowanego (Lat.Q.ch.II.115).
Drugim takim tekstem był traktat o Turkach autorstwa dominikanina Jerzego z Węgier, w przekazie z końca lat trzydziestych XV w. (Lat.Q.ch.IV.51).
Wśród kodeksów Biblioteki Załuskich o nieznanej proweniencji był także tekst
poświęcony Ziemii Świętej (Lat.Q.v.IV.6). Według dziewiętnastowiecznych badaczy
autorem tekstu był Burchard de Monte Sion, a podstawą do takiego wnioskowania
był incipit (liber... quam compilavit frater Borchardus de ordine minorum dictus de
berche). Innego zdania był jednak J. Korzeniowski, który wszak nie podał żadnego
uzasadnienia. Na podstawie zapisanego początku tekstu można zidentyfikować auto30

Zob. t. 2: Katalog rękopisów utraconych, pod sygn.
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ra jako Willema Walterszoona van Zierikzee – niderlandzkiego franciszkanina obserwanta, który odbył podróż do Palestyny w końcu lat czterdziestych XV w. Tematyce
szeroko rozumianego Orientu poświęcony był również tekst Podróży Jana Mandeville’a, jak odnotowano, będący tłumaczeniem z języka włoskiego (sic!) na łacinę
dokonanym przez kapłana Ottona (von Diemeringen?) (Lat.Q.ch.IV.47).
Wśród nielicznych rękopisów medycznych znajdował się traktat o leczeniu
zwierząt Ps.-Hipokratesa (Lat.Q.v.VI.2), podręcznik chirurgii Rogera z Salerno
w kodeksie z przełomu XIV i XV w. (Lat.Q.v.VI.3), Secreta mulierum Ps.-Alberta
Wielkiego (Lat.Q.ch.VI.159), zielnik Arnolda de Villa Nova (Lat.O.ch.VI.2) oraz
zbiór recept (Lat.Q.ch.VI.142). Do kodeksów medycznych zaliczyć należy również
rękopis z receptami oraz prawdopodobnie z tekstem De urinis Idziego z Corbeil
(Lat.O.ch.XIV.12) oraz inny, zawierający być może wyjątki z Liber de natura rerum Tomasza z Cantimpré, w tym Physiologia hominis (Lat.Q.ch.XVII.198).
Rękopisy astronomiczne reprezentowane były przez różnego rodzaje komputy i tablice astronomiczne (Lat.Q.v.IX.1, Lat.Q.ch.IX.36, Lat.Q.ch.IX.72), traktat
o astrolabium w rękopisie z XV w. (Lat.Q.v.IX.4) oraz Theoricae novae planetarum
profesora wiedeńskiego Georga von Peurbach, być może z komentarzem Wojciecha
z Brudzewa (Lat.Q.ch.IX.36).
Interesujący zbiór stanowiły rękopisy z tekstami literackimi, wykorzystywanymi
m.in. w nauczaniu szkolnym i uniwersyteckim. Wśród podręczników znajdowało
się Doctrinale puerorum Aleksandra de Villa Dei (Lat.Q.v.XVI.2 niedatowany), jak
też Grammatica Latina w rękopisie z 1502 r. (Lat.O.ch.XVI.2). Do nauki gramatyki
służył także niedatowany rękopis pergaminowy, zawierający m.in. Liber orthographiae i podręcznik dla kopistów rękopisów łacińskich napisany w 1417 r. przez
kartuza Oswalda de Corda – Opus pacis (Lat.Q.v.XVII.1). Inny kodeks, z przełomu XV i XVI w., zawierał różnego typu formularze epistolograficzne, w których
znajdowały się m.in. listy i dokumenty związane z Kazimierzem Jagiellończykiem
i Maciejem Korwinem oraz utwory humanisty włoskiego Niccolo Perottiego, w tym
jego słynna gramatyka (De octo principiis grammatices (Lat.Q.ch.XVII.114). Na
jednej z kart znajdowała się nota właściciela i pisarza rękopisu o śmierci rodziców
w 1534 r.; niestety, nie odnotowano nigdzie tej noty, która umożliwiłaby określenie
kręgu społecznego pisarza i właściciela kodeksu.
Prawdopodobnie do użytku szkolnego przeznaczony był rękopis zawierający wypisy z dzieł Arystotelesa, Cycerona, Kwintyliana i innych autorów, powstały w XV lub XVI w. (Lat.Q.ch.XVII.79). Obecne były także takie teksty
„szkolne”, jak: Dystychy Katona (Lat.Q.ch.XVII.205 z XV w., Cl.lat.Q.ch.21
z XV w.), De puerorum scholarium liber Ps.-Boecjusza oraz Psychomachia Prudencjusza (Lat.Q.ch.XVII.210 datowany na XIV w.), teksty Seneki (Cl.lat.F.ch.5,
Cl.lat.F.ch.6, Cl.lat.Q.ch.15, Cl.lat.O.ch.6), Józefa Flawiusza (Cl.lat.F.ch.13), Cycerona (Cl.lat.Q.v.10 z XII w.), Horacego (Cl.lat.Q.v.11, Cl.lat.Q.ch.1, Cl.lat.Q.ch.5,
Cl.lat.O.ch.7), Klaudiana (Cl.lat.Q.ch.7, Cl.lat.O.ch.7), Salustiusza (Cl.lat.Q.ch.16
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z XIV w.) i oczywiście Owidiusza (Cl.lat.Q.v.5, Cl.lat.Q.v.8). Obecny był również
podręcznik wychowania przypisywany Arystotelesowi – Secretum secretorum
(Cl.lat.Q.ch.19 z 1454 r.).
Wiele z tych kodeksów niestety nie zostało zaopatrzonych w datę powstania,
trudno więc rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z kodeksem średniowiecznym,
czy też późniejszym, pewną wskazówką może być użycie pergaminu jako materiału
piśmiennego.
Jednym z kodeksów, być może wykorzystywanym w szkole, był piętnastowieczny przekaz Lamentationes Matheoluli – wierszowana satyra na kobiety i małżeństwo z końca XIII w., której autorem był prawdopodobnie Mateusz z Boulogne-sur-Mer (Lat.F.ch.XIV.15)31. Niedatowany, lecz prawdopodobnie średniowieczny
był pergaminowy rękopis zawierający dwie części wierszowanej Cosmographia
autorstwa dwunastowiecznego filozofa Bernarda Silvestrisa: Megacosmos oraz Microcosmos (Lat.Q.v.XIV.5). W zbiorach znajdował się również przekaz niewielkiego traktatu Walafryda Strabona pt. Hortulus. Rękopis datowany na 1520 r. mógł
być odpisem druku tekstu wydanego 10 lat wcześniej w Wiedniu przez Hieronima
Wietora (Lat.Q.ch.XIV.121). Podobnie odpisem z druku mógł być utwór o tworzeniu wierszy (De componendis versibus opusculum) autorstwa Antonio Mancinellego. Wersja drukowana ukazała się w krakowskim warsztacie drukarskim Floriana
Unglera w 1513 r. (Lat.Q.ch.XIV.245). Nie wiadomo również, kiedy i gdzie powstał
kodeks z poetycką wersją Iliady Homera. Podana data: XIV w. – wydaje się z wielu
względów nieprawdopodobna (Lat.Q.ch.XIV.187).
Zapewne średniowieczny był pergaminowy kodeks z tekstem Petrarki De remediis utriusque fortunae (Lat.F.v.XV.3). Nie wiadomo, czy równie stary był kodeks
z ośmioma księgami Rerum familiarum (Lat.Q.ch.XV.1). Na 1400 r. datowany był
przekaz listów Petrarki (Lat.Q.v.XV.2).
W zbiorach Załuskich znajdowały się również epigramaty Prospera z Akwitanii,
przepisane w 1376 r. (Lat.O.ch.XIV.5), oraz Etymologie Izydora z Sewilli w kodeksie z XV w. (Lat.F.ch.XVI.16). Niewątpliwie do użytku szkolnego przeznaczone
były także słowniki, zwłaszcza popularny Catholicon Jana Balbi z Genui (Lat.F.ch.
XVI.1) i inne tego typu pomoce (Lat.Q.ch.XVI.27 z XV w.).
W bibliotece tej można było spotkać również słowniki biblijne, stanowiące pomoc naukową i wykorzystywane w edukacji. Jednym z bardziej tajemniczych tekstów był słownik biblijny w pergaminowym rękopisie z XIV w. (Lat.Q.v.I.143). Jego
autorem, jak podano w katalogu petersburskim, był Henryk z Merseburga. Friedrich
Stegmüller odnotował kodeks jako jedyny przekaz tego dzieła. Autorem mógł być
zatem kanonista – franciszkanin z XIII w. – jednak hipoteza ta, z powodu zniszczenia samego tekstu, jest niemożliwa do zweryfikowania. Inne słowniki biblijne
31 Wydanie krytyczne: M
B
, Lamentationes Matheoluli, wyd. T. K
Untersuchungen zur Lateinischen Philologie des Mittelalters, 17), Stuttgart 2014.
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to znajdujące się w kodeksach piętnastowiecznych: Breviloquus (Lat.F.ch.I.401),
fragment Mammotrektu (Lat.O.v.I.144) oraz Testamenti Veteris et Novi vocabula
difficilia (Lat.Q.ch.I.282) czy część pierwsza Distinctiones, których autorem był
franciszkanin Mauritius Hibernicus (Anglicus) (Lat.F.ch.III.5).
Zbiór kodeksów z Biblioteki Załuskich, których proweniencja średniowieczna
nie jest znana, był jednym z ciekawszych księgozbiorów pod względem treści. Zdarzały się tam perełki – jedyne przekazy tekstów (jak np. Henryka z Merseburga), ale
kodeksy te mogły wnieść też wiele nowych ustaleń w wypadku badań nad tradycją
rękopiśmienną dzieł popularnych (np. Historia scholastica Piotra Komestora).

7.1.2. Rękopisy pochodzące z bibliotek zabranych w 1832 r.
(ok. 230 kodeksów)
Drugą grupę stanowią kodeksy bez określonej proweniencji średniowiecznej,
pochodzące z bibliotek warszawskich oraz biblioteki puławskiej Czartoryskich –
zbiorów skonfiskowanych po powstaniu listopadowym. W odróżnieniu od zbiorów
Biblioteki Załuskich kolekcje te, zwłaszcza w wypadku Biblioteki Publicznej przy
Uniwersytecie Warszawskim, pochodziły z polskich księgozbiorów kościelnych.
Niestety, brak wskazówek uniemożliwia określenie właściwego klasztoru czy kościoła.
Jednym z najstarszych kodeksów był datowany na pierwszą połowę XI w. (Sawicka) lub przełom XI i XII w. (Staerk) Ewangeliarz z prologiem św. Hieronima
(Lat.Q.v.I.54). Stanisława Sawicka pisała, że pochodził on z terenów południowych
Niemiec i był wytworem szkoły w Reichenau. Brak dalszych wskazówek uniemożliwia stwierdzenie, w którym polskim księgozbiorze kościelnym się znajdował.
Polskiego pochodzenia był natomiast Ewangeliarz (lub Ewangelistarz) z przełomu
XIII i XIV w., w którym na końcu zamieszczono przedstawienie Ukrzyżowania
(Lat.Q.v.I.186).
Podobnie jak w wypadku zbiorów Biblioteki Załuskich, również w zbiorach bibliotek warszawskich znajdowały się przekazy całego Pisma św.32 lub tylko Starego33 czy Nowego Testamentu34, a także zbiory poszczególnych ksiąg zarówno ze
Starego, jak i z Nowego Testamentu. Na przykład kodeks papierowy z 1415 r. za32 Np. kodeks welinowy z przełomu XIII i XIV w. zawierający oprócz tekstu Pisma św. również Interpretationes hebraicorum, powstały prawdopodobnie w północnej Italii (Lat.F.v.I.93); inny rękopis to prawdopodobnie Biblia perełkowa z XIV w. (Lat.O.v.I.93). Ponadto Biblia z 1505 r. (Lat.F.ch.I.528).
33 Np. rękopis zawierający księgi Starego Testamentu, datowany na XIII w., określony był w katalogu petersburskim jako Hieronymus In Danielem, Oseam, Ioelem (Lat.Q.v.I.91). Trudno jednak zakładać, że kodeks,
liczący 255 kart pergaminowych, zawierał wyłącznie prologi św. Hieronima do tych ksiąg biblijnych. Ponadto
w zbiorach znajdowała się jedna karta z fragmentem Księgi Jozuego z rękopisu XVI w. (Lat.F.v.I.117).
34 Biblia z 1416 r. (Nowy Testament) (Lat.O.ch.I.6); Nowy Testament (nie wiadomo, czy kompletny) wraz
z homiliami (Lat.F.ch.I.176 z XV w.); Nowy Testament bez Apokalipsy (Lat.Q.ch.I.279 z XV w.).
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wierał Nowy Testament oraz niektóre księgi Starego Testamentu (Księga Koheleta,
Pieśń nad Pieśniami) (Lat.F.ch.I.67). Z kolei inny egzemplarz Pisma św. obejmował
Ewangelie oraz Księgę Izajasza z komentarzem. Kodeks ten powstał w początku lat
sześćdziesiątych XV w. (Lat.F.ch.I.73). Pewną wskazówką dotyczącą proweniencji
może być w tym wypadku rozbudowany i rzadko spotykany kolofon, w którym
pisarz określił się jako indignus et imperitus cirografus presentis operis, jednak
kwestia ta wymaga dalszych poszukiwań w zbiorach polskich. Niektóre księgi
biblijne łączono z innymi tekstami, np. przekaz Nowego Testamentu był łączony
z komentarzem św. Hieronima, apokryficznym tekstem o dzieciństwie Chrystusa,
Auctoritates oraz kazaniami (Lat.Q.ch.I.280 z XV lub XVI w.). Późnym przekazem
był egzemplarz z Listami św. Pawła, datowany na lata 1525–1526 (Lat.Q.ch.I.297).
Spośród ksiąg liturgicznych wymienić można późnośredniowieczne antyfonarze35, lekcjonarze36, rytuały37, mszały38 i brewiarze39. Niektóre księgi pochodziły
z kręgu duchowieństwa zakonnego, np. ze środowiskiem cysterskim można łączyć
pergaminowy lekcjonarz z XV w. (Lat.F.v.I.102), jak również powstałą w latach
1484–1486 agendę (Lat.O.ch.I.36), zaś z nieustalonego klasztoru pochodził czternastowieczny pergaminowy brewiarz (Breviarium monasticum), w którym znajdowały się legendy o św. św. Cyrylu i Metodym (Lat.Q.v.I.104). Odnotować należy
również kilka psałterzy, w tym jeden ze starszych: dwunastowieczny psałterz zaopatrzony w glosę (Lat.Q.v.I.53)40.
Liczniej niż w zbiorach Biblioteki Załuskich reprezentowane były teksty
pomocne w interpretacji Pisma św. Znajdowały się one zarówno w odrębnych
kodeksach, jak i stanowiły część kolekcji obejmującej różne dzieła teologiczne. Wymienić można takie teksty, jak np. Postilla litteralis do czterech Ewangelii Mikołaja z Liry z końca XIV w. (Lat.F.ch.I.46), glosa do listów z 1403 r.
(Lat.F.ch.I.61), Glossa psalterii (Lat.Q.v.I.142 z XIV w.) czy wiersze mnemotechniczne (Lat.Q.ch.I.102 z 1463 r.). Na podstawie odnotowanej treści można
stwierdzić, że czternastowieczny rękopis, określony jako SS. Doctorum dicta, ser-

35

Lat.F.v.I.54 z XIV lub XV w.; Lat.F.ch.I.365 z lat 1461–1482.

36

Lat.F.v.I.101, Lat.O.v.I.143.

37

Rytuał z kalendarzem z końca XIV w. (Lat.Q.ch.I.9).

38 Były to: mszał z XIV w., ofiarowany Stanisławowi Staszicowi przez mansjonarza jędrzejowskiego i plebana w Szydłowcu Stanisława Straszaka (Lat.F.v.I.52); mszał z końca XIII lub XIV w. (Lat.Q.v.I.77); mszał
do użytku polskiego z pierwszej połowy XV w. (Lat.F.v.I.53); mszał z XV lub XVI w., prawdopodobnie
pochodzenia polskiego (Lat.F.ch.I.523).
39 Iluminowany pergaminowy brewiarz z przełomu XIV i XV w. (Lat.F.v.I.47); brewiarz z XV w.
(Lat.F.v.I.95); brewiarz z przełomu XIV i XV w. (Lat.Q.v.I.148); brewiarz rzymski z XIII w. (Lat.O.v.I.28);
brewiarz z XIV w. (Lat.O.v.I.86); brewiarz obejmujący święta od Bożego Narodzenia do Niedzieli Palmowej
z XV w. (Lat.O.v.I.133); brewiarz prawdopodobnie z XV w. (Lat.O.ch.I.14).
40 Ponadto: psałterz z drugiej połowy XIII w. lub początku XIV w. (Lat.Q.v.I.101); psałterz z XIV w.
(Lat.Q.v.I.147); psałterz krakowski z XIV w. (Lat.F.v.I.71).
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mones et omeliae, prawdopodobnie zawierał kolekcję homilii sporządzoną w czasach karolińskich (Lat.F.ch.I.408)41.
Jeden z kodeksów, zawierający wykład psałterza autorstwa Jana de Turrecremata
(Lat.F.ch.I.316 z 1468 r.), pierwotnie obejmował jeszcze inne teksty teologiczne,
wyrwane być może w okresie petersburskim. W 1831 r. Łukasz Gołębiowski odnotował, że znajdowały się tam traktat De tentationibus et consolationibus religiosorum Jakuba z Paradyża oraz drobne teksty, jak nazwy miesięcy w języku polskim,
casus reservati i fragmenty kazań. Z kolei na grzbiecie znajdowała się kartka, na
której wpisano autorów: oprócz Jakuba, również św. Augustyna. Sam tekst wykładu
znajdował się na 102 kartach ponumerowanych od numeru 41.
Tematyce biblijnej w znacznej mierze poświęcony był pergaminowy kodeks
z XV w. (Lat.F.v.I.114). Zawierał on m.in. słowniki biblijne – być może fragment
Catholicon Jana Balbi i Explanatio vocabulorum totius Bibliae, wiersze biblijne,
wykład prologów do Pisma św. oraz Notabilia Bibliae. W zbiorach przedwojennej
BN znajdował się również przekaz Aurory Piotra Riga, do której dołączono formularz mszy przeciw poganom (Lat.F.ch.XIV.10). Innym przykładem kolekcji może
być niedatowany kodeks, przypuszczalnie jednak pochodzący z okresu późnego
średniowiecza, w którym obok tekstów poświęconych Pismu św., jak Roseum memoriale Piotra z Rosenheimu czy prawdopodobnie Biblia metrificata Theobalda
z Troyes, znajdowały się utwory wierszowane z zakresu teologii (wiersze mnemotechniczne na podstawie czterech ksiąg Sentencji Piotra Lombarda) oraz prawa kanonicznego (Versus de decretalibus, Decretum versificatum) (Lat.Q.ch.I.108).
Interesujący był rękopis przepisany w latach 1431–1442, zawierający oprócz
Mammotrektu Jana Marchesiniego również inne teksty teologiczne, takie jak Speculum monachorum Arnulfa de Boeriis, De spiritu Guidonis Jana Gobi, Summula
dilecti Iesu Christi Psendo-Anzelma z Canterbury oraz jeden z tekstów autorstwa
św. Bonawentury (Breviloquium lub Soliloquium) (Lat.F.ch.I.217). W zbiorach znajdował się też inny przekaz Mammotrektu, tym razem niedatowany (Lat.F.ch.I.328),
oraz podobne słowniki, jak np. Rosarius seu Granarius, przepisany w 1463 r.
(Lat.Q.ch.I.100).
Ponadto odnotować należy wykłady Ewangelii (Expositiones ewangeliorum)
w kodeksie z XV w. (Lat.Q.ch.I.159). W innym, niestety niedatowanym kodeksie
znajdował się wykład Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 1–19), przypisany Mikołajowi
Gorran (Lat.Q.ch.I.167). Na wyklejce znajdował się prawdopodobnie list adresowany do władz miejskich (burgrabio, advocatis et proconsulibus) w Kowalach
(Kovale) – być może w Kowalu, położonym nieopodal Włocławka.
Licznie też reprezentowane były dzieła Grzegorza Wielkiego. W zbiorach znajdował się zarówno komentarz do Księgi Ezechiela, w przekazie datowanym na
41 Również warto wspomnieć o innych rękopisach z tej grupy: homilie Ojców Kościoła (Lat.F.ch.I.360
z 1480 r.); Homiliae in evangelia Bedae, Origenis, Hieronymi etc. z XIV lub XV w. (Lat.Q.v.I.127); fragment
homiliarza – 1 karta papierowa z XV w. (Lat.Q.ch.I.1361).
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XIII w. (Lat.F.v.I.35), jak i Moralia – również z tego stulecia (Lat.F.v.I.46) – oraz
Dialogi w pergaminowym kodeksie iluminowanym z XIV w. (Lat.F.v.I.62). Na
podstawie dekoracji Maria Hornowska podejrzewała, że ostatni kodeks powstał
we Francji.
W przedwojennych zbiorach BN odnaleźć można kodeksy pochodzące z obszarów Królestwa Polskiego i zawierające kolekcję tekstów teologicznych, pokutniczych oraz hagiograficznych. Prawdopodobnie w diecezji krakowskiej powstał kodeks papierowy datowany na XV w. (Lat.F.ch.I.43), zawierający rubrycelę mszalną
według zwyczaju diecezji ołomunieckiej i krakowskiej oraz fragment statutów synodalnych krakowskich Piotra Wysza42, jak też inne teksty, m.in. penitencjał Jana
de Deo, kwestie teologiczne (m.in. dotycząca świętopietrza), kazania i legendy
o świętych, a także prawdopodobnie komentarz do summy Henryka z Merseburga.
Innym kodeksem była kolekcja tekstów w rękopisie z XV w. (Lat.Q.ch.I.93),
gdzie oprócz tekstów spowiedniczych (Jan de Deo, Liber poenitentiarius), kaznodziejskich (kazania, Modi praedicandi) i poświęconych posłudze duszpasterskiej
(Sacramentale Mikołaja z Błonia, Expositio super Credo) znalazły się odpisy statutów synodalnych krakowskich Nankera z 1320 r. oraz Zbigniewa Oleśnickiego
a także, przepisany w 1459 r., anonimowy tekst antyheretycki, oparty na summie
Benedykta, opata marsylskiego (Collecta et excerpta).
Interesujący był także rękopis z lat 1448–1460, w którym oprócz tekstów
św. Augustyna znajdowały się również dzieła Eneasza Sylwiusza Piccolominiego:
Tractatus de auctoritate Concilii i Disputatio cum Thaboritis oraz Jana Gersona
(Lat.F.ch.I.280). Nie wiadomo, na jakiej podstawie Maria Hornowska uznała ten
kodeks za obcego pochodzenia, w czasach nowożytnych należał do Ewarysta Kuropatnickiego i z jego księgozbiorem trafił do zbiorów biblioteki TWPN.
Z Czech pochodził prawdopodobnie rękopis z kolekcją tekstów teologicznych
(m.in. Stella clericorum, Synonyma Isidori), gdzie znajdowały się także teksty czeskie: Rada otce synovi oraz recepty łacińskie z czeskimi glosami (Lat.Q.ch.I.18).
Aleksander Brückner, który opisał ten kodeks, stwierdził, że pochodził on z nieznanego klasztoru polskiego43. Warto odnotować, że kopistą jednego z tekstów był
Szymon, który zamieścił swoje imię w typowym późnośredniowiecznym wierszyku: Nomen scriptoris si cognoscere cupis, SI tibi sit primum, M medium, ON que
supremum (k. 119v).
Być może pochodzenia czeskiego był również inny rękopis papierowy, datowany
na 1388 r. (Lat.F.ch.I.503). W kodeksie, obok Liber scintillarum i Summa virtutum
42 Ostatnio o statutach tych pisała Elżbieta Knapek – zob. E. K
, Piotr Wysz wobec kryzysu Kościoła,
[w:] T. G
, T. G
, G. R (red.), Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego
Kościoła, Kraków 2013, s. 301–310 (tamże literatura).
43 Zob. A. B
, Böhmische Studien, s. 6. W znakomitej większości opisanych rękopisów A. Brückner uznawał a priori, że każdy kodeks, który znajdował się w zbiorach Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, pochodzil z księgozbioru klasztornego.
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et vitiorum, znajdowała się nota z 1385 r. dotycząca promocji niezidentyfikowanego kapłana Mikołaja przez rektora Uniwersytetu Praskiego Lamberta z Euskirchen.
Wreszcie rękopis papierowy zawierający wykład Konrada de Soltau do Firmiter
credimus de trinitate et fide catholica mógł pochodzić z Czech, jak uważał A. Blumenstok, opierając się prawdopodobnie na przesłance, iż wykład powstał na Uniwersytecie Praskim (Lat.Q.ch.I.149).
W księgozbiorze znajdowały się również przekazy tekstów z zakresu teologii
moralnej, głównie Summa virtutum et vitiorum autorstwa trzynastowiecznego
dominikanina Wilhelma Peraldi44. Czasami tekst ten występował w częściach:
pierwsza (summa virtutum) znana była z kilku kodeksów (Lat.F.ch.I.148 z 1418 r.,
Lat.F.ch.I.421 z XV w.), podobnie druga (summa vitiorum) (Lat.F.ch.I.517 niedatowany). W jednym z przekazów tego tekstu, przepisanym w 1426 r., odnotowano
zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Laskarzewica (z określeniem dominus meus,
co może wskazywać na wielkopolskie pochodzenie kodeksu) oraz zdanie w języku
polskim: Panie boze daj tho aby wsystych Turkow pobitho, prawdopodobnie wpisane w późniejszym okresie (Lat.Q.ch.I.35).
Interesujące były słowniki teologiczne, jak np. Communiloquium franciszkanina Jana
z Walii (Guallensis) (Lat.F.ch.I.389). Inne teksty Jana z Walii, jak Legiloquium oraz De
vita religiosa, również znajdowały się w zbiorach polskich (Lat.Q.v.I.146). Licznie były
reprezentowane summy spowiednicze, począwszy od Summa de casibus poenitentiae
Rajmunda de Pennaforte (Lat.Q.ch.I.227 z XV w.). W zbiorach tych znajdowała się
oczywiście także Summa de casibus conscientiae (Summa pisana) autorstwa dominikanina Bartłomieja de San Concordio (Lat.F.ch.I.504 z XV w., Lat.F.ch.II.100 z XV w.,
Lat.F.ch.II.214 z XV w., Lat.Q.ch.II.401 niedatowany). Obecne były również teksty
pokutne, jak np. Canones poenitentiales Astesana Astensis (Lat.Q.ch.I.295 prawdopodobnie z XV w.) czy penitencjał Thomasa de Chobham (Lat.Q.v.II.20 z XV w.).
Wśród autorów pism teologicznych wymienić można św. Hieronima45, Izydora
z Sewilli46, Hugona ze Św. Wiktora47, Piotra Lombarda48, Bernarda z Clairvaux49,
Armanda de Bellovisu50 czy Jakuba z Mediolanu (Ps.-Bonawentura)51. Z apologetów obecny był, podobnie jak w zbiorach Załuskich, Laktancjusz52.
44 Zob. Lat.Q.ch.I.272 niedatowany. Być może innym przekazem był tekst określony jako De variis virtutibus et vitiis w niedatowanym kodeksie Lat.Q.ch.I.288.
45

Epistolae (Lat.O.ch.I.53 niedatowany).

46

Przede wszystkim De summo bono (Lat.Q.ch.I.190 z XV w.; Lat.Q.ch.I.193 z XV w.).

47 Zob. Lat.Q.v.I.130 z XIV w. Prawdopodobnie komentarz Hugona do tekstu De coelesti hierarchia
Ps.-Dionizego Areopagity znajdował się w czternastowiecznym kodeksie Lat.Q.v.I.128.
48

Liber sententiarum (Lat.Q.v.I.150, Lat.Q.v.I.153 – oba z XIV w.).

49

De gratia et libero arbitrio (Lat.O.v.I.36 z XIII w.).

50

Expositio hymni Veni creator Spiritus (Lat.Q.v.I.180 z XV w.).

51

Stimulus divini amoris (Lat.Q.ch.I.72 z pierwszej połowy XV w.; Lat.Q.ch.I.101 z 1467 r.).

52

Lat.F.ch.I.425 prawdopodobnie z XV w.
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W przedwojennych zbiorach BN znajdowały się ponadto teksty pasyjne, m.in.
Passio domini nostri Jhesu Christi, którego autorem mógł być Ps.-Bonawentura
lub Ludolf z Saksonii (Lat.Q.ch.I.128 z 1487 r.). Innym interesującym zabytkiem
był czytany także w Polsce list rabina Samuela z Maroka (de Fez) do rabina Izaaka
z Subiulmeta, będący apologią chrześcijaństwa (Lat.Q.ch.I.233). Łaciński tekst został przetłumaczony z języka arabskiego przez hiszpańskiego dominikanina Alfonsa Bonihominis w 1339 r., jakkolwiek w świetle ostatnich badań przyjmuje się, że
zakonnik ten był autorem tego antyżydowskiego tekstu53.
Zdarzały się kodeksy zawierające podstawowe wykłady doktryny i modlitw,
do których dołączone były traktaty moralne i teologiczne. Na przykład w jednym
z rękopisów, oprócz wykładów Dekalogu i Modlitwy Pańskiej, znajdowały się: De
occultatione vitiorum sub specie virtutum Henryka de Frimaria, De profectibus religiosorum Dawida z Augsburga oraz listy Piotra z Blois (Lat.F.ch.I.437 z XV w.).
Zazwyczaj obok tego rodzaju tekstów umieszczano zbiory kazań i traktaty o sztuce
dobrego umierania (np. Lat.F.ch.I.467 z XV w.). Taki dobór tekstów służył jako pomoc duszpasterska, zapewniając odpowiednie wsparcie zarówno w przygotowaniu
kazań, jak i w udzielaniu sakramentów54. Często w kolekcjach takich znajdowały
się również drobne teksty z zakresu prawa kanonicznego, np. dotyczące kar kościelnych: ekskomuniki, interdyktu czy suspensji55. Wśród takich kolekcji duszpasterskich interesujący był zbiór tekstów przepisanych przynajmniej w części przez
dwóch kopistów: jednego, ukrytego pod siglami S.H. de D. nomine P., oraz drugiego, Jana Goliche – Jo. Goliche (Lat.F.ch.I.186). Oprócz kazań znalazły się tam
podręczniki spowiednicze, żywoty św. św. Katarzyny i Burcharda czy De officio
sacerdotis Ps.-Tomasza z Akwinu. W opisach tego rękopisu pojawiła się informacja, że znajdował się tam również – jak określił go Blumenstok – najpopularniejszy
tekst Mikołaja z Błonia, czyli Sacramentale, jednak pierwszym tekstem była Diaeta
salutis Wilhelma de Lanicea. Być może zatem w kodeksie były kazania Mikołaja z Błonia. Zresztą kazania tego autora również znajdowały się w zbiorach BN
(Lat.F.ch.I.258 z 1456 r.). Podobnie samo Sacramentale występowało samodzielnie
(np. Lat.Q.ch.II.407 z XV lub XVI w.) bądź w kolekcjach – razem z kazaniami (np.
Lat.Q.ch.I.122 z 1477 r., przepisany przez niejakiego Mikołaja).
Ciekawym zabytkiem był małego formatu, choć pokaźny pod względem objętości (499 kart) rękopis powstały w Polsce w XV w. (Lat.O.ch.I.29). Zawierał on

53 Zob. P. O. K
, Sebastiano Salvini, A Florentine Humanist and Theologian, and a member of
Ficino’s Platonic Academy, [w:] I
, Studies in Renaissance Thought and Letters, t. 3, Roma 1993 (reprint
2006), s. 188; A. B
B , The Anti-Muslim Discourse of Alfonso Buenhombre, [w:] R. S
(red.),
Medieval Exegesis and Religious Difference. Commentary, Conflict, and Community in the Premodern Mediterranean, Fordham 2015, s. 87–100.
54 Zob. np. Lat.F.ch.I.486 z XV w.; Lat.Q.ch.I.140 z XV w.; Lat.Q.ch.I.209 z XV w.; Lat.Q.ch.I.213 niedatowany.
55

Zob. np. Lat.Q.ch.I.194 z XV w.
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wykłady modlitw, w tym m.in. Dekalog w języku polskim, teksty spowiedniczo-pokutnicze (Confessionale Antonina z Florencji, Tractatus de poenitentia być może
Odona de Ceritona, De modo confitendi Mateusza z Krakowa), pojedyncze kazania
(m.in. Mikołaja z Błonia), teksty o karach kościelnych i dotyczące małżeństwa oraz
traktat na temat obrządku wschodniego, zatytułowany Errores Ruthenorum. Być
może, choć nie mamy żadnych dodatkowych wskazówek, ostatni tekst był autorstwa profesora krakowskiego Jana Sakrana, wydany drukiem ok. 1501 r.
Inny przekaz Dekalogu w języku polskim znajdował się w rękopisie z drugiej
połowy XV w. (Lat.O.ch.I.32). Oprócz tego tekstu w kodeksie zawarte były inne
utwory przydatne w duszpasterstwie, jak np. Casus reservati, Regulae theologiae
super confessionibus audiendis, kwestionariusz badań heretyków, przepisy lekarskie oraz noty astrologiczne.
Trudny do zaklasyfikowania był kodeks z początku XVI w., zawierający obok
tekstów teologicznych, jak np. wykład Modlitwy Pańskiej, i prawniczych: summa Jana Andrzejowego (Summa de sponsalibus et matrimonio), także powstały
w 1513 r. utwór Pawła z Krosna pt. Sapphicon de infernorum vastatione et triumpho
Christi oraz prawdopodobnie tekst medyczny i słownik botaniczny – Registrum botanicum (Lat.Q.ch.I.294). Przypuszczalnie była to również kolekcja duszpasterska.
Oczywiście wykłady doktryny nie służyły wyłącznie pracy parafialnej, lecz wykorzystywane były także w klasztorach i kościołach jako pomoce teologiczne. Przykładem tego typu kodeksu, który służył rozwojowi duchowemu, może być rękopis
z XIV lub XV w., zawierający, obok popularnego wykładu Dekalogu Henryka de
Frimaria, również Stella clericorum, Planctus BMV de passione Domini, traktat
Mateusza z Krakowa De modo confitendi, Tomasza z Akwinu De articuli fidei
i przekaz dwunastowiecznego traktatu o miłości dworskiej – De amore autorstwa
Andrzeja Capellana (Lat.F.ch.I.506). Warto odnotować, że ostatni tekst, zaskakujący w zestawieniu z innymi dziełami w rękopisie, czytany był np. w środowisku
Uniwersytetu Krakowskiego56. Nie wiemy, z jakiego klasztoru pochodził niedatowany, choć zapewne piętnastowieczny, rękopis zawierający m.in. wyciąg (collecta)
z Vitaspatrum, Compendium theologicae veritatis przypisane Mateuszowi z Krakowa oraz De septem profectibus religiosorum i De habitu monachi (Lat.Q.ch.I.145).
Z kręgiem zakonnym wiązać też należy niedatowany przekaz reguły św. Augustyna (Lat.Q.v.II.10) oraz być może wyciąg ze statutów kartuskich (Lat.Q.ch.II.272
z 1501 r.).
Nie wiadomo, czy ze środowiska klasztornego, choć z pewnością z kręgu duchowieństwa polskiego, wywodził się kodeks piętnastowieczny z przekazem m.in.
Speculum humanae salvationis, wykładami podstaw doktrynalnych (De articulis

56 Zob. BN 8076 II, należący do profesora Jakuba z Lisowa – zob. Inwentarz rękopisów do połowy XVI
wieku.
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fidei), kolekcją autorytetów – Auctoritates patrum – oraz wykładem kanonu autorstwa Mikołaja Wigandi (Lat.Q.ch.I.268).
Równie interesujący zestaw tekstów znajdował się w niedatowanym (być może
z drugiej połowy XV w.) kodeksie papierowym, gdzie obok żywota św. Katarzyny
Sieneńskiej znajdowały się kazania, czwarta część summy teologicznej Antonina
z Florencji, komentarz do Malogranatum Galla de Aula Regia oraz niezidentyfikowane teksty poświęcone ułomnościom duchownych – De vitiis religiosorum oraz
De hypocrisi (Lat.O.ch.I.28).
Innym ciekawym kodeksem z dominacją tematyki spowiedniczej był papierowy
rękopis z XV w. (Lat.Q.ch.I.141). Znajdowało się tam kilka tekstów, m.in. De modo
confitendi Mateusza z Krakowa, ale również przypisywany św. Bernardowi De contemptu mundi i kazanie do nowicjuszy oraz dzieło O praktykach kurii rzymskiej
Mateusza z Krakowa.
Obok tekstów spowiedniczych do kolekcji dołączane były również zbiory kazań.
Stosunkowo rzadko występowały traktaty teoretyczne poświęcone sztuce kaznodziejskiej. Jednym z takich tekstów był Tractatus de arte sermocinandi augustianina Tomasza de Tuderto, występujący w niedatowanym kodeksie łącznie z Confessionale i innymi tekstami (Lat.Q.ch.I.285). Obecne były zbiory kazań autorów
obcych, jak św. Bernarda z Clairvaux (Lat.F.v.I.89 z XV w.), Hugona de Prato Florido (Lat.F.ch.I.409 z XV w.) czy Jakuba de Voragine (Lat.F.ch.I.17)57, a przede
wszystkim kolekcje kazań autorów czeskich i polskich, popularne wśród duchowieństwa polskiego w późnym średniowieczu, jak np. postylla Mikołaja Wigandi
(Lat.F.ch.I.86 z 1474 r., Lat.Q.ch.I.204 z XV w.), kazania Jana Sylwana z Pragi: de
sanctis, de tempore oraz wielkopostne (Lat.Q.ch.I.179, Lat.Q.ch.I.256 – oba niedatowane), Peregryna z Opola (Lat.F.ch.I.244) czy Mateusza z Krakowa (Lat.Q.ch.I.197
z XV w.). Ponadto w zbiorach kazań często znajdowały się pojedyncze kazania
polskich autorów, jak np. Stanisława ze Skarbimierza (Lat.F.ch.I.160) czy Pawła
z Zatora (np. Lat.F.ch.I.475) z glosami w języku rodzimym. Glosy te były również
obecne w innych zbiorach, czego przykładem mogą być kazania Jakuba de Voragine, na których końcu znajdowała się notka kopisty o kwartniku (półgroszu) na
piwo (Lat.F.ch.I.18). Do niektórych zbiorów dołączano zresztą teksty polskie lub
czeskie, np. w egzemplarzu z kazaniami Jakuba de Voragine, tym razem de tempore,
na ostatniej pergaminowej karcie znajdowała się znana w literaturze czesko-polska
legenda o św. Dorocie (Lat.F.ch.I.396)58.
Zbiory kazań występowały zazwyczaj w połączeniu z tekstami teologicznymi.
Polskiego pochodzenia był rękopis z 1438 r., zawierający kazania de sanctis, choć
określone zostały przez kopistę jako Sermones evangelistarum, obok których znaj57

Kazania Jakuba de Voragine znajdowały się również w innych rękopisach, np. Lat.Q.v.I.133 z XIV w.

58 Zob. W. W
2004, s. 257–260.

, W. R. R

, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, wyd. 3, Wrocław i in.
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dował się wykład biblijny Aleksandra de Villa Dei (Summarium biblicum) oraz być
może Pharetra fidei contra Iudeos Theobalda de Sexania (Lat.F.ch.I.388). Na proweniencję polską kodeksu wskazuje nota z 1430 r., w której wymieniony został
niejaki Grzegorz Brzeczka Lazawsky.
Interesujący był również kodeks zawierający niezidentyfikowane kazania
oraz wypisy z Margarita decreti Marcina Polaka (Lat.O.ch.I.22 z 1450 r.) oraz
inny, w którym kazania zostały połączone z fragmentami dekretów soborowych
i notatkami, określonymi przez A. Blumenstoka jako bezimienna historia krucjat
(Lat.Q.ch.XVII.85).
W innym rękopisie z XV w., obok kazań (m.in. De sancta Trinitate Stanisława ze Skarbimierza), znajdowały się teksty duszpasterskie, jak Inhibiciones oraz
odpis listu Mikołaja Trąby do duchowieństwa archidiakonatu kaliskiego z 1421 r.
(Lat.F.ch.I.160). Wydawca listu Władysław Kłapkowski wysunął hipotezę, że mógł
on mieć związek z jakimś wydarzeniem w tym archidiakonacie, być może ekspansją husytyzmu59. Obecność tego listu w rękopisie może sugerować pochodzenie
kodeksu z terenu Wielkopolski, jednak warto pamiętać, że tego typu listy mogły być
powielane również w innych archidiakonatach czy diecezjach, służąc np. jako zbiór
wskazówek liturgicznych (trzy msze tygodniowo) wobec zagrożenia, jakim zdawał
się dla duchowieństwa polskiego rozwój idei husyckich w pierwszej połowie XV w.
W kolejnym kodeksie z 1459 r., oprócz zbioru kazań de tempore, znajdowały
się Quaestiunculae Stefana z Roudnic oraz nieodnotowany dotąd przekaz statutów synodalnych Mikołaja Trąby z 1420 r. (Lat.F.ch.I.263). Nieco późniejszy, bo
z 1469 r., był kodeks papierowy, w którym obok wspomnianych statutów znajdował się niezidentyfikowany tekst antyhusycki, dedykowany Zbigniewowi Oleśnickiemu – De erroribus Arii et fratrum Bohemorum (Lat.Q.ch.I.113). Duszpasterski
charakter miał również rękopis zawierający kazania wielkopostne Jana Sylwana
z Pragi, Sacramentale Mikołaja z Błonia, niezidentyfikowany tekst dotyczący paramentów i urzędów kościelnych oraz traktat antyhusycki Eloquenti viro, przypisywany Mikołajowi z Dinkelsbühl (Lat.Q.ch.I.256). Inne zbiory kazań, z powodu
lakoniczności opisu rękopisów, pozostają niezidentyfikowane, jak np. kazania niedzielne z 1408 r. (Lat.F.ch.I.107) czy Dicta dominicalia przepisane przez Pawła z B.
w 1473 r. (Lat.F.ch.I.334)60.
59 W. K
, Rozporządzenie arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby z r. 1421, „Kwartalnik
Historyczny”, 46, 1932, 1, 1–2, s. 151.
60 Ponadto postylla z XV w. (Lat.F.ch.I.461); Sermones super epistolas Pauli (Lat.F.ch.I.473 z XV w.);
Sermones (Lat.F.ch.I.499 z XV w.; Lat.F.ch.I.500 z XV w.); Postilla super evangelia (Lat.Q.v.I.154 z XIV w.);
Sermones super evangelia, epistolas et in festis (Lat.Q.v.I.156 z XIV w.); Sermones (Lat.Q.ch.I.102 z 1463 r.);
Postilla de sanctis (Lat.Q.ch.I.127 z 1484 r.); Sermones de sanctis (Lat.Q.ch.I.193 z XV w.); Postilla seu sermones (Lat.Q.ch.I.218 z XV w.); Sermones (Lat.Q.ch.I.236 niedatowany); Sermones de tempore et de sanctis (Lat.Q.ch.I.243 niedatowany); Sermones (Lat.Q.ch.I.245 z XV w.); Sermones pro festis (Lat.Q.ch.I.246
z XV w.); Sermones per curriculum anni (Lat.Q.ch.I.247 z XV w.); Sermones (Lat.Q.ch.I.250 z XV w.;
Lat.Q.ch.I.252 z XV w.; Lat.Q.ch.I.253 niedatowany; Lat.Q.ch.I.254 z 1493 r.; Lat.Q.ch.I.257 niedatowany;
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Pewne wskazówki dotyczące proweniencji stanowić mogły dodatki – karty ochronne: np. kartę ochronną piętnastowiecznego kodeksu ze zbiorem kazań
stanowił dyplom kościelny z Przemyśla, datowany na 1428 r. (Lat.Q.ch.I.42)61.
Z kolei w innym rękopisie na końcu wpisano notę dotyczącą Piotra z Piotrowic
(Lat.Q.ch.I.248 niedatowany).
W kaznodziejstwie wykorzystywane były również egzempla. Wykaz egzemplów
w porządku alfabetycznym znajdował się w pergaminowym kodeksie z XV w.
(Lat.O.v.I.152).
Interesujące były zbiory hagiograficzne. Obejmowały one oczywiście Złotą
legendę Jakuba de Voragine62; prawdopodobnie ten właśnie tekst znajdował się
w kodeksach określanych jako Passionale63. W niektórych wypadkach teksty hagiograficzne, nawet w postaci tak wielkiego zbioru żywotów jak Złota legenda,
łączone były z innymi tekstami, np. w kodeksie z XV w., gdzie oprócz Passionale
znajdowały się również kazania de sanctis Peregryna z Opola. Na oprawie książki,
a raczej na wyklejce, znajdował się list pasterski kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
z 1451 r. (Lat.F.ch.I.244). Do zbioru opisów męczeńskiej śmierci świętych (Passionale) dołączane były również traktaty spowiednicze i konkordancje biblijne (np.
Lat.F.ch.I.434 datowany na XIV w.).
Inny rękopis teologiczny zawierał przepisane w 1444 r. żywoty i pasje świętych: Katarzyny, Barbary, Albana, jak też księgę o szachach (Liber de ludo schaccorum) Jakuba de Cessolis, egzempla, historię o koronie cierniowej, nieokreślony
traktat koncyliarystyczny oraz De horis canonicis dicendis Henryka Bitterfelda
(Lat.F.ch.XVII.7). W czasach nowożytnych kodeks przechowywany był w zbiorach puławskich. W innym kodeksie z XIII lub XIV w. znajdowały się żywoty świętych oraz teksty m.in. Ps.-Tomasza z Akwinu De integritate confessionis oraz lekcje
o Niepokalanym Poczęciu NMP przepisane pięknym pismem przez jednego pisarza,
z inicjałami kaligraficznymi (Lat.F.v.I.76). Odnotować również należy zbiory hagiograficzne określone jako Vitae sanctorum – niemożliwe do zidentyfikowania64.
Z zakresu prawa kanonicznego wymienić można dekretały papieskie oraz
komentarze do nich (Lat.F.v.II.2, Lat.F.v.II.17, Lat.F.v.II.22 – wszystkie z XIV w.,
Lat.F.ch.II.23, Lat.F.ch.II.117 z XV w.). Popularny był również aparat Jana
Lat.Q.ch.I.258 niedatowany; Lat.Q.ch.I.259 niedatowany; Lat.Q.ch.I.260 niedatowany); Sermones de tempore et de sanctis (Lat.Q.ch.I.261 niedatowany); Sermones a dominica prima adventus (Lat.O.v.I.147 z XV w.);
Sermones anonymi Poloni (Lat.O.ch.I.69 niedatowany); Sermones (Lat.O.ch.I.70 niedatowany); Sermones
de sanctis (Lat.O.ch.I.71 niedatowany); Sermones de tempore et de sanctis (Lat.O.ch.I.75 niedatowany);
Sermones de sanctis (Lat.O.ch.I.76 z XV w.); Sermones (Lat.O.ch.I.77 z XV w.); Sermones (Lat.O.ch.I.78
niedatowany).
61 Innym przykładem może być rękopis Lat.Q.ch.I.251 z XV w., gdzie na kartach pergaminowych znajdowała się bulla dla Sathego de Lank.
62

Lat.F.ch.I.168 z XV w.

63

Np. Passionale, przepisane w 1424 r. (Lat.F.ch.I.172).

64

Były to: Lat.F.ch.I.515 z XIV lub XV w.; Lat.Q.v.I.159 niedatowany; Lat.Q.v.I.160 z XIV w.
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Andrzejowego do szóstej księgi Dekretałów (Lat.F.v.II.2) i Klementyny (Lat.F.v.II.14,
Lat.F.ch.II.138), ale w księgozbiorze był także aparat Jana Faventiniego do Dekretu
(Lat.F.ch.II.138), summa Jana de Deo (Lat.O.v.II.5 z XIV w.) oraz Margarita decreti Marcina Polaka (Lat.Q.v.II.3 z XV w.)65. Obecne były rękopisy zawierające
teksty soboru bazylejskiego (Lat.F.ch.II.32 z 1521 r.), Defensorium iuris Gerarda
de Rheinau (Lat.Q.ch.II.185 z XV w.) oraz decyzje Roty Rzymskiej (Lat.F.ch.II.99
z XV w.). Prawniczy charakter miał także kodeks zawierający akta sądowe z lat
1482–1532 (Lat.Q.ch.II.448).
Tekstem teologiczno-filozoficznym była Summula de coelo, będąca prawdopodobnie komentarzem do Arystotelesa (Lat.Q.ch.I.134 niedatowany). Autorem tekstu, określonego w opisie jako Albertus de Saxonia, mógł być czternastowieczny
logik i biskup Halberstadt – Albert von Rickmersdorf, choć podany incipit wskazywać może również na inne dzieło: Philosophia pauperum trzynastowiecznego
dominikanina Alberta de Orlamünde.
Wspomnieć także warto niedatowany kodeks z wyjątkami z Secunda secundae
Tomasza z Akwinu (Lat.O.ch.I.47), kwestie filozoficzne Jana Burydana do tekstów
Arystotelesa (Lat.F.ch.III.25 niedatowany) oraz wykorzystywane w nauczaniu uniwersyteckim dzieło Porfiriusza z Tyru, Isagoge do Kategorii Arystotelesa w przekładzie Boecjusza (Lat.Q.v.III.2 z XV w.). W 1466 r. przepisano nieznane teksty
filozoficzne, bardzo ogólnie określone przez dziewiętnastowiecznych bibliotekarzy jako Philosophia naturalis (Lat.Q.ch.III.24). Z XIV w. pochodził pergaminowy
kodeks zawierający niewymienione z tytułu teksty Arystotelesa: Opera quaedam,
który w czasach nowożytnych znajdował się w bibliotece TWPN (Cl.lat.F.v.4).
Wśród zabytków historiograficznych wymienić można przekaz niezidentyfikowanej kroniki uniwersalnej, rozpoczynającej się od podziału historii na epoki – być
może były to Flores temporum (Lat.Q.ch.I.72). Z Polski pochodził kodeks zawierający teksty teologiczne, m.in. Alana ab Insulis i Bartłomieja z Jasła, kazania oraz
roczniki (Annales episcoporum Cracoviensium) i prawdopodobnie wyciąg z kroniki
uniwersalnej Marcina Polaka (De cronica Romanorum) (Lat.Q.ch.I.132). Według
Józefa Korzeniowskiego kodeks ten należał do Biblioteki Załuskich, jednak już August Bielowski stwierdził, że w rękopisie widniała karta Gołębiowskiego (nr 876),
co wskazuje na pochodzenie z Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim.
Inny rękopis miał być zarówno przekazem historiograficznym, jak i – zapewne
– przewodnikiem geograficznym: był to niedatowany przekaz opisu Rzymu – Mirabilia Romae (Lat.O.ch.IV.1).
Z zakresu astronomii można wymienić kodeks zawierający kalendarz kościelny
z tekstami dotyczącymi sprawowania oficjum oraz niezidentyfikowane teksty za65 Inne wykłady ksiąg dekretałów to np. Lat.F.ch.II.217 z XV w. – Lectura super II libro Decretalium;
Lat.F.ch.II.221 z 1411 r. – Liber de libris tocius libri Decretalium.
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tytułowane: Arithmetica czy Constellationes (Lat.Q.ch.XVII.32 z XV w.). Godny
uwagi był kodeks astronomiczny z 1510 r., w którym, obok tablic, znajdował się
traktat astronoma Jana z bawarskiego Königsbergu (de Monte Regio, Regiomontanus). Rękopis ten należał do doktora medycyny i dwukrotnego profesora Uniwersytetu Krakowskiego Piotra Wedelicjusza z Obornik, zmarłego w 1543 r. Księgozbiór
Wedelicjusza, humanisty i bibliofila, liczył ponad 500 woluminów i po śmierci właściciela uległ rozproszeniu66. Kodeks znajdował się później w zbiorach Biblioteki
Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim, zatem można przyjąć, że trafił tam
z jakiegoś księgozbioru kościelnego.
Innym tekstem, rzadko występującym w zbiorach polskich, był traktat Bartłomieja Anglika De proprietatibus animalium, jak odnotowano w tytule – przydatny
w kaznodziejstwie – bonus et subtilis cum sensu mistico valens pro sermonibus
(Lat.O.ch.I.43). W kodeksie tym, niestety niedatowanym, znajdowały się również
Reguła św. Augustyna oraz, prawdopodobnie później wpisana, szesnastowieczna
nota dotycząca śmierci papieża Pawła IV, zmarłego w 1559 r.
Z kodeksów medycznych odnotować można aforyzmy Hipokratesa oraz Doctrina autorstwa bolońskiego profesora medycyny Giovanniego Garzoniego w rękopisie
z XV w. (Lat.Q.ch.VI.77), dzieło medyczne Konstantyna Afrykańczyka przepisane
w 1476 r. (Lat.Q.ch.VI.254) oraz anonimowe Remedia (Lat.O.ch.VI.51 z XV w.).
Podobnie jak w wypadku zbiorów Biblioteki Załuskich, obecne były również słowniki, służące do nauki łaciny, jak Catholicon Jana Balbi z Genui
(Lat.F.ch.XVI.2 niedatowany, Lat.F.ch.XVI.20 z XV w.) czy zapewne Vocabularium Ex quo z XV w. (Lat.Q.ch.XVI.3). W jednym z rękopisów słownik połączono z tekstem De virtute Ps.-Augustyna, Auctoritates Senecae oraz De regulis
sanitatis (Lat.Q.ch.XVII.121).
W przedwojennych zbiorach BN znajdowały się także kodeksy mające walor
dydaktyczny. Rękopis z 1448 r. zawierał teksty dotyczące zasad życia: De nor66 Zob. inwentarz ruchomości Piotra Wedelicjusza spisany 26 marca 1544 r., wydany przez Kaspra Miaskowskiego – K. M
, Piotr Wedeliciusz z Obornik, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego”, 34, 1908, s. 203–212, oraz J. P
, Testamenty Piotra Wedeliciusza z Obornik i jego żony
Otylii, „Kwartalnik Historyczny”, 23, 1909, s. 372–377. Jak stwierdził Ryszard Marciniak, z treści testamentu
Wedelicjusza wynika, że dobra, w tym także książki, zostały podzielone między trzech braci Piotra: kanonika
poznańskiego Jana, mieszczanina poznańskiego Błażeja i mieszczanina obornickiego Feliksa; księgozbiór
zapewne później uległ dalszemu rozproszeniu – zob. R. M
, Cztery podręczniki medyczne Piotra
Wedelicjusza z Obornik w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (uwagi kodykologiczne),
[w:] D. Z
(red.), Scriptura custos memoriae. Prace historyczne (Publikacje Instytutu Historii UAM,
44), Poznań 2001, s. 433–434. Nie wyjaśnia to jednak obecności książek w księgozbiorach małopolskich
– możliwe, że część książek (kategoria ta nie została wymieniona w testamencie) została ofiarowana przez
samego Wedelicjusza, który spędził większość życia w Krakowie, pełniąc funkcje uniwersyteckie i miejskie
(był rajcą krakowskim). Inkunabuły z księgozbioru Wedelicjusza znajdują się w zbiorach m.in. Biblioteki
Kórnickiej PAN (z klasztoru świętokrzyskiego), Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach
(zob. A. K
, Księgozbiory prywatne zachowane w bibliotece kapituły kieleckiej (XV–XVIII wiek),
„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 62, 2012, s. 69–95, zwłaszcza s. 80–81) oraz Biblioteki Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk – zob. R. M
, Cztery podręczniki medyczne.
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ma vivendi Ps.-Izydora, De vita, moribus et ritu philosophorum veterum Ps.-Waltera Burley, listy przypisywane Senece oraz Secretum secretorum Ps.-Arystotelesa
(Lat.Q.ch.XVII.4). Ten ostatni tekst znajdował się również w innym kodeksie z połowy XV w., obok Gesta Alexandri Magni, De summo bono Izydora z Sewilli, De
sex alis Cherubim Alana ab Insulis i niezidentyfikowanego tekstu zatytułowanego
Mellifluus (Lat.Q.ch.XVII.74).
Być może nauce epistolografii służył kodeks z przełomu XV i XVI w. zawierający kilka formularzy (np. Epistolae missiles, Epistole solitarie) oraz traktatów
humanistycznych na temat pisania listów, m.in. Compendiosa ars de epistolis artificiose exarandis Francesco Negri, listy Gaspariniego z Bergamo (de Barzizza)
i Paula Schneevogela (Niavis) (Lat.Q.ch.XVII.192). Część z tych kodeksów została
zaopatrzona datą ukończenia – 1418 lub 1419 r. Prawdopodobnie była to pomyłka
zapisu daty – wspomniany traktat Francesco Negriego powstał w 1487 r. W kodeksie znalazły się również popularna Ecloga Theoduli oraz Metra de somno Hecube
uxoris Priami.
Wreszcie z XV w. pochodził rękopis z kolekcją tekstów Seneki bądź jemu przypisywanych (Cl.lat.F.ch.7).

7.1.3. Rękopisy pochodzące z Biblioteki Wilanowskiej (28 kodeksów)
Wiele kodeksów bez ustalonej proweniencji średniowiecznej znajdowało się
w zbiorach Biblioteki Wilanowskiej. Wynikało to nie tylko ze słabego stanu opracowania księgozbioru, ale także z profilu biblioteki.
Wyłącznie na podstawie zdobnictwa Stanisława Sawicka ustaliła, że z terenów Śląska pochodziła kopia Starego Testamentu w trzech tomach, przepisana na
przełomie XV i XVI w., m.in. przez Wojciecha zwanego Gregwicz (W 670 – 2o,
W 671 – 2o, W 672 – 2o). Badaczka ta przypuszczała, że woluminy wcześniej znajdowały się w bibliotece benedyktynów świętokrzyskich, ale nie wskazała na przesłanki skłaniające ku temu twierdzeniu.
Całkowicie nieznana była proweniencja Biblii z pierwszej połowy XV w.
(W 696 – 2o), graduału de tempore (W 673 – 2o), psałterza (W 674 – 2o), mszału
z XV w. (W 687 – 2o). W wypadku jednej księgi liturgicznej – graduału de sanctis
– wiadomo jedynie, że przepisał go w 1527 r. kopista określony jako Andreas
Cieskovita (W 669 – 2o).
W zbiorach wilanowskich znajdował się również wykład Ewangelii autorstwa
benedyktyna Brunona de Segni, w kopii z XIV w. (W 698 – 2o). Z XV w. pochodził
rękopis zawierający Collectarius super librum psalmorum autorstwa czternastowiecznego premonstratensa Piotra z Harenthals (W 686 – 2o). Inny kodeks z XV w.
zawierał Etymologie Izydora z Sewilli (W 689 – 2o).
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Wśród rękopisów teologicznych wymienić należy datowany na XIV w. kodeks
zawierający, oprócz homilii, także komentarz Ryszarda ze Św. Wiktora do wizji
Daniela (W 691 – 2o). Na przełomie XIV i XV w. powstał kodeks pergaminowo-papierowy z tekstem Laus Mariae (W 697 – 2o), zaś w XV stuleciu Breviarium pauperum – prawdopodobnie tekst Ulricha von Völkermarkt (W 706 – 4o). Ze zbiorów
polskich pochodził rękopis zawierający tekst Gracjana Super symbolum oraz traktat
De officio missae, być może przepisany przez uczonego krakowskiego z XV w.,
Jana Hesse – brata Benedykta (W 702 – 2o).
W Bibliotece Wilanowskiej były również zbiory kazań Łukasza z Wielkiego Koźmina (W 677 – 2o, W 678 – 2o), Jana Sylwana z Pragi (Linea salutis: W 705 – 4o)
niezidentyfikowane Sermones (W 681 – 2o, W 690 – 2o, W 694 – 2o) oraz postylla de
tempore z XV w. (W 688 – 2o). W rękopisie z XV w., po Quadragesimale, czyli zbiorze kazań wielkopostnych, znajdował się traktat De XL mansionibus, dotyczący pobytu Izraelitów na pustyni, oraz tajemniczy tekst Liber sacramentorum (W 693 – 2o).
W innym kodeksie po postylli autorstwa Jana z Aleksandrii (Jana de Cardalhaco?)
zamieszczono popularny traktat De miseria humanae conditionis Innocentego III
(W 695 – 2o). Nieznana jest również proweniencja średniowieczna tekstu Dialogus
de conversione Cesarii et Apollonis z XV w. (W 708 – 8o). Być może był to przekaz Dialogus miraculorum cystersa Cezariusza z Heisterbach, gdzie początek tekstu
brzmiał: Cupiens loqui de conversione..., choć nie wyjaśnia to oczywiście drugiego
członu tytułu: Apollonis.
W jednym z rękopisów, zawierającym kazania de tempore Konrada Holtnickera
z Saksonii oraz kazania o zmarłych, na początku znajdował się wiersz w języku
czeskim podpisany przez ks. Martina z Holešova, który dedykował swoją pracę
panu z miasta Konina (W 682 – 2o). Może to sugerować, że cały kodeks powstał
w Czechach, ale niestety, nie mamy żadnych innych przesłanek mogących potwierdzić tę hipotezę.
Wspomnieć należy również o traktacie pokutnym Thomasa de Chobham z 1392 r.
(W 701 – 2o). Interesujący był piętnastowieczny rękopis zawierający Institutiones Justyniana połączone z drukiem Etymologii św. Izydora, wydanym w 1472 r.
(W 680 – 2o). Wreszcie nieznana jest również proweniencja łacińskiego traktatu
o wymowie w rękopisie z XV w. (W 700 – 2o).
Znakomita większość spośród 36 kodeksów średniowiecznych Biblioteki Wilanowskiej nie zawierała żadnych informacji o pochodzeniu. Na podstawie zachowanych opisów trudno określić, czy rękopisy te powstały i funkcjonowały w kręgu zakonnym, czy duchowieństwa diecezjalnego. W wielu wypadkach nie sposób
stwierdzić, czy były to produkty skryptorium polskiego, czy też importy – średniowieczne lub nowożytne. Różnorodność tekstów – od przekazów Pisma św. po
teksty wykorzystywane w szkołach, jak Etymologie, wreszcie niezidentyfikowany
traktat De officio missae przepisany przez profesora krakowskiego Jana Hessego –
sugeruje, że zbiory te mogły pochodzić z polskich instytucji kościelnych.
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7.2. Rękopisy o nieustalonej proweniencji nowożytnej
W wykazie znalazły się także opisy 24 rękopisów, w których przypadku nieznana
jest proweniencja nowożytna, co oznacza, że nie podano w katalogu petersburskim
siglum i nie było możliwości ustalenia pochodzenia rękopisu. Prawdopodobnie jednak były to kodeksy ze zbiorów polskich, gdyż uczeni polscy zdołali udowodnić ich
pochodzenie w trakcie rokowań polsko-radzieckich w latach dwudziestych XX w.,
skoro kodeksy te znalazły się w transportach książek kierowanych do Warszawy.
Wśród tych rękopisów były księgi liturgiczne, jak dwa antyfonarze (Lat.F.ch.I.377
z XVI w., Lat.F.ch.I.378 z drugiej ćwierci XV w.), nieokreślone Officium z XV w.
(Lat.Q.v.I.195) i oficjum maryjne z 1446 r. (Lat.F.v.I.105), Ordo missae z XIV lub
XV w. (Lat.Q.ch.I.208), Hymni sacri z XV w. (Lat.Q.ch.I.267), fragment piętnastowiecznego papierowego brewiarza gnieźnieńskiego (jedna karta – Lat.Q.ch.I.1360)
oraz fragment homiliarza bez daty przepisania (Lat.Q.ch.I.170). Z kręgu cysterskiego pochodził natomiast kodeks zawierający Vigiliae mortuorum secundum usum
ordinis Cisterciensis, przepisany w połowie XV w. (Lat.Q.v.I.213).
Do grupy komentarzy biblijnych należał komentarz do Ewangelii św. Jana autorstwa Piotra Oliviego, w kodeksie z 1440 r. (Lat.F.v.I.106). Interesujące były również kodeksy teologiczne. W latach siedemdziesiątych XV w. powstała kolekcja
duszpasterska, zawierająca teksty dotyczące sprawowania Mszy św., Compendium
moralitatum Jakuba de Lausanna, traktat Jodoka Weilera z Heilbronn na temat
ekskomuniki, uzupełniony notą o interdykcie, dzieło Jakuba z Paradyża De bona
voluntate oraz niezidentyfikowany podręcznik dobrego umierania (Ars moriendi)
i kazania (Lat.Q.ch.I.114). Przypuszczalnie rękopis ten służył duchownemu sprawującemu cura animarum w parafii – niestety nie wiadomo, czy był to krąg duchowieństwa diecezjalnego, czy też zakonnego.
Tajemniczym rękopisem był kodeks zawierający Antoniana, bez podanej daty powstania (Lat.Q.ch.I.136). Prawdopodobnie był to przekaz Confessionale Antonina
z Florencji (Pierozzi) – dominikanina i arcybiskupa Florencji, który zmarł w 1459 r.
Był to podręcznik spowiedniczy bardzo popularny w późnym średniowieczu, czego
dowodem były liczne wydania inkunabułowe67.
Interesujący kodeks, złożony zapewne z kilku odrębnych części, z których najstarsza została przepisana w 1416 r., oprawionych razem w drugiej połowie XV w.,
zawierał na początku tekst reguły św. Augustyna, następnie różne drobne teksty maryjne (np. Planctus Mariae, hymny), hagiograficzne (o św. Annie) oraz, być może
w formie wyciągów, utwory o sztuce kaznodziejskiej (de arte predicandi), opinię
Jana Kapistrana De abortivis czy tajemniczy tekst zatytułowany: Prawa św. Jadwigi (Hedvigis sanctae leges atque jura) (Lat.Q.ch.XVII.213). Całość sprawia wraże67 Zob. P. M
-Q
, Sommes de casuistique et manuels de confession au Moyen Âge, XII–XVI
siècles, Louvain i in. 1962, s. 73–75.
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nie florilegium duchownego parafialnego, choć nie można wykluczyć klasztornego
pochodzenia kodeksu. Prawdopodobnie z kręgu zakonnego wywodził się rękopis
zawierający przekaz reguły św. Augustyna, niestety bez podanej daty przepisania
tekstu (Lat.O.ch.I.67).
Z XIV lub XV w. pochodziła kolekcja tekstów teologicznych: De cognitione verae vitae Ps.-Augustyna, De natura rerum Bedy Czcigodnego oraz traktat polemiczny przypisany w kodeksie św. Atanazemu (Lat.F.v.XVII.1).
Godne uwagi były również trzy homilie autorstwa profesora Uniwersytetu Praskiego Piotra ze Stupna (Scopnaw), zmarłego w 1407 r., w kodeksie niedatowanym,
ale zapewne pochodzącym z XV w. (Lat.Q.ch.I.276). Ponadto odnotować należy
kodeks z Summa super epistolas et evangelia na cały rok kościelny – prawdopodobnie zbiór kazań z XV w. (Lat.Q.ch.I.273).
Innym wartościowym tekstem był wyciąg z Horologium divinae sapientiae Henryka Suzo, zatytułowany: Sto rozważań o Męce Pańskiej (Centum meditationes
passionis domini) z dołączonym tekstem Planctus Mariae, bez daty przepisania
(Lat.Q.ch.I.277). Ciekawy był również kodeks z 1463 r., zawierający oprócz kazań
także Summa de ecclesiasticis officis autorstwa dwunastowiecznego profesora teologii Uniwersytetu Paryskiego Jeana Beletha (Lat.O.v.I.120). Inny kodeks z XV w.,
liczący raptem trzy karty, zawierał krótki traktat na temat podziału chrześcijaństwa
na 10 nacji, zróżnicowanych według rytów liturgii – Divisiones decem nationum totius Christianitatis (Lat.O.ch.I.45). Ten krótki tekst, popularny w późnym średniowieczu, wydawany był wielokrotnie drukiem już od początku lat siedemdziesiątych
XV w.68 Prawdopodobnie ze zbiorów polskich pochodził niewielki, bo liczący zaledwie 11 kart, Computus ecclesiasticus z lat 1472–1527 – być może część wyodrębniona z jakiegoś innego rękopisu (Lat.Q.ch.I.299).
Jedynym tekstem historiograficznym był przekaz wczesnohumanistycznego
dzieła Liber augustalis imperatorum Ps.-Petrarki (Benvenuto Rambaldiego da Imola), gdzie przedstawiono dzieje cesarzy, począwszy od Juliusza Cezara do cesarza
Wacława. Tekst ten znajdował się w niedatowanym kodeksie, pochodzącym prawdopodobnie jeszcze z XV w. (Lat.F.ch.IV.52). Znane są inne przekazy tego dzieła,
powstałe w kręgu Uniwersytetu Krakowskiego, datowane na lata sześćdziesiąte
i siedemdziesiąte XV w.69

68 Odnotowano blisko 30 edycji drukowanych w XV w. – zob. Gesamtkatalog der Wiegendrucke on-line
(http://gesamtkatalogderwiegendrucke.de] nr 85663N, 8567–8588 (dostęp: 23.04.2015).
69 Kraków, BJ 433 i BJ 482 – opisy zob. C. P
w: Catalogus BJ, t. 2, Wratislaviae i in. 1982,
s. 311–314; A. K
w: Catalogus BJ, t. 3, Wratislaviae i in. 1985, s. 89–92.

Podsumowanie
Przedwojenny zbiór łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Narodowej – podobnie jak znakomita większość nowożytnych kolekcji – był stworzony
w znacznej mierze przypadkowo. Fakt ten, jak również losy samych rękopisów,
zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch, trzech stuleci, spowodował w bardzo wielu
wypadkach zatarcie ich średniowiecznej proweniencji.
W znacznej mierze skazani jesteśmy zatem na przypuszczenia i domysły. Wątpliwości rodzą się już na etapie określenia wielkości zbioru. Na podstawie różnych
cech – zawartych w rękopisach dat, wymienionych kopistów, ale także materiału
piśmiennego (pergamin) i doboru tekstów – wyodrębniłem 1446 rękopisów, które
uznałem za spełniające kryteria łacińskiego rękopisu średniowiecznego. Nie jest to
jednak oczywiście zbiór ostateczny – wobec lakoniczności opisów samych kodeksów podejrzewać można, że liczba ta była większa, ale oczywiście trudno ocenić
nawet przybliżoną wielkość tego nieujętego materiału.
Drugi problem dotyczy pochodzenia rękopisów. Ustalenie losów poszczególnych
kolekcji, które znalazły się w przedwojennym zbiorze rękopisów BN, w wielu wypadkach przyczyniło się do odtworzenia okoliczności powstania i funkcjonowania
rękopisu w średniowieczu. Ale pochodzenie wielu kodeksów – zbyt wielu – pozostało nieustalone. Dotyczy to blisko połowy zidentyfikowanych rękopisów. Z konieczności zatem ich badanie skoncentrowane było na analizie przekazów zawartych w nich treści.
Trudno ocenić wartość źródłową tej kolekcji. Podkreślić należy unikatowy charakter każdego rękopisu. W niektórych wypadkach zawarte w nich teksty były jedynym przekazem, inne były wyjątkowe ze względu na ich wczesną datę powstania.
Owa wyjątkowość nie dotyczyła wyłącznie rękopisów pochodzenia polskiego, ale
także np. kodeksów sprowadzonych przez Józefa Andrzeja Załuskiego z wielu krajów europejskich: ówczesnej Lotaryngii, Francji, Włoch, Anglii czy Czech.
Nie tylko jednak unikaty stanowiły o wyjątkowym charakterze kolekcji rękopisów Biblioteki Narodowej. W zbiorach znajdowały się także księgozbiory skonfiskowane przez władze Królestwa Polskiego w ramach kasat instytucji kościelnych w 1819 r. Przejmowano wówczas większe kolekcje, wybierając co cenniejsze
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obiekty, do których oczywiście zaliczano najstarsze książki. Te zbiory rękopisów
średniowiecznych, relatywnie obszerne i kompletne, pochodzące z kilkunastu bibliotek kościelnych, umożliwiają wyciągnięcie ogólnych wniosków na temat księgozbiorów w późnośredniowiecznej Polsce.
Na wiele pytań w tym momencie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. W odniesieniu do księgozbiorów instytucjonalnych na obecnym etapie badań trudno
na przykład określić moment, kiedy zbiór rękopisów średniowiecznych uznano
za zamknięty. Oczywiście nie oznacza to, że zaprzestano przepisywania ręcznie tekstów, lecz jest to pytanie o to, kiedy zaprzestano korzystania z zawartych
w średniowiecznych kodeksach tekstów, uznając je za nieprzydatne (inutilia) lub
nieczytelne (illegibilia). Jest to również pytanie o przejście z epoki rękopisów do
epoki druku, nie pod względem zmian w sposobie produkcji książki, lecz zmian
w sposobie jej użytkowania przez czytelników nowożytnych z „umysłami typograficznymi”. W wypadku zbiorów zachodnich uznaje się, że granicę stanowi
początek XVI w., kiedy rękopisy starsze, średniowieczne, stopniowo przestawały pełnić funkcje użytkowe i stawały się przedmiotami kolekcjonerskimi. W odniesieniu do zbiorów polskich, wobec fenomenu określonego jako „staropolska
kultura rękopisu”, granica ta prawdopodobnie powinna zostać przesunięta, choć
trudno wyznaczyć konkretną datę.
Jest to także pytanie o czas korzystania z poszczególnych rodzajów książek rękopiśmiennych. W wypadku kodeksów liturgicznych naturalną cezurą wydaje się
okres soboru trydenckiego, na którym dokonano ujednolicenia liturgii. Wskazywałem wyżej, przy okazji charakterystyki zbiorów klasztornych, że przez długi
czas, nawet przez kilka stuleci, korzystano z libri capituli, w których była zapisana
pamięć modlitewna wspólnoty zakonnej; w XVI w. czytano jeszcze także późnośredniowieczne teksty kaznodziejskie, zaopatrując je w kąśliwe niekiedy uwagi na
marginesach kart. Zmiana w podejściu do średniowiecznych rękopisów nastąpiła
prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII w., gdyż w ówczesnych inwentarzach
kościelnych (oraz późniejszych) odnotowywano takie egzemplarze z adnotacjami:
manuscriptum antiquum lub liber gothice scriptus.
Z tą kwestią związany jest kolejny problem dotyczący dalszych losów rękopisów. Zapewne ta część księgozbioru, która została uznana za zbędną, ulegała
zniszczeniu, lub, co charakterystyczne w wypadku zbiorów klasztornych, była
składana w bibliotece, a w najgorszym razie – w piwnicy. Średniowieczne rękopisy wykorzystywane były również jako materiał introligatorski – zapisane karty, zwłaszcza pergaminowe, idealnie nadawały się na wykładziny opraw lub np.
wzmocnienie szycia składek. Jakaś część rękopisów jednak unikała destrukcji.
W wypadku klasztorów polskich dostrzec można pewną troskę o zbiory dawne. W czasach nowożytnych (a być może już w późnym średniowieczu) kodeksy
znajdujące się w prepozyturach czy pomniejszych klasztorach przewożone były
do klasztorów macierzystych. Taką praktykę dostrzec można w wypadku księgo-
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zbioru miechowskiego, w którym znalazły się książki z klasztorów bożogrobców
na Stradomiu czy w Przeworsku, oraz zbioru benedyktynów świętokrzyskich, dokąd trafiły rękopisy z prepozytur w Mniszku czy Leżajsku. Prawdopodobnie nie
inaczej postępowano ze zbiorami innych instytucji kościelnych – katedralnymi
czy kolegiackimi, dokąd niektórzy plebani, ale także ludzie świeccy, przekazywali rękopisy.
W obrębie instytucji kościelnej – klasztorów, kościołów katedralnych i kolegiackich – zasadniczo należy wyróżnić co najmniej dwa księgozbiory: jeden, znajdujący się w zakrystii, obejmujący księgi liturgiczne, niezbędne do sprawowania służby
Bożej, oraz drugi, pełniący inne funkcje, formacyjne, a także zaspokajający potrzeby duchowe i intelektualne. Uwzględnić również należy księgi refektarzowe,
wykorzystywane w czasie posiłków wspólnoty. Sytuacja się komplikuje, gdy mamy
do czynienia z księgozbiorami, określanymi jako biblioteka wikariuszy (jak w Wiślicy) czy biblioteka domu altarystów. Czy oznacza to, że oprócz wspólnego księgozbioru kolegiackiego czy katedralnego istniały pomniejsze zbiory znajdujące się
w siedzibach poszczególnych grup związanych z instytucją? Czy też właśnie owe
biblioteki pełniły funkcję biblioteki wspólnej? Trudno na to pytanie odpowiedzieć
jednoznacznie. W świetle informacji o rękopisach można stwierdzić, że w wypadku
bibliotek katedralnych (zwłaszcza krakowskiej) mogło istnieć kilka zbiorów, z których korzystały odrębne grupy (kanonicy, wikariusze, altaryści). Nie mamy takiego przeświadczenia w wypadku kolegiat, w których prebendy posiadali kanonicy
z rzadka przebywający w kanonii; co nie oznacza, że nie czuli się związani z daną
instytucją. Śladem tej więzi są liczne darowizny książkowe kanoników, którzy przebywając w stołecznym Krakowie, przesyłali rękopisy do zbiorów kolegiat i katedr
w całym kraju.
Nie dysponujemy, oprócz nielicznych wyjątków, danymi umożliwiającymi stwierdzenie, jakiej wielkości były te księgozbiory. Na podstawie analogii do klasztorów
śląskich można tylko ostrożnie założyć, że księgozbiory klasztorne z innych dzielnic
mogły liczyć kilkaset woluminów. Powstaje jednak kolejne pytanie: czy rzeczywiście w instytucji kościelnej niezbędny był wielki księgozbiór? Jakie czynniki wpływały na jego wielkość i kształt?
Problem rozmiarów księgozbioru jest trudny do rozstrzygnięcia. W XV w. tacy
teologowie jak Jan Gerson czy osoby związane z ruchem devotio moderna przestrzegali przed otaczaniem się licznym księgozbiorem, gdyż to bogactwo treści (oraz jej
różnorodność) prowadziło na manowce i odwracało czytelnika od Boga. Zdanie to
podzielali także humaniści niemieccy, np. rektor uniwersytetu w Bazylei Johann
Ulrich Surgant (ok. 1450–1503), przyjaciel Sebastiana Branta i Johanna Amerbacha, w traktacie z 1503 r. zatytułowanym Regimen studiosorum, a napisanym dla
syna Amerbacha – Brunona, podówczas studenta Uniwersytetu Paryskiego, podał
listę książek, dodając jednak słowa Seneki zaczerpnięte z listu do Lucyliusza (nr
45) i traktatu De tranquilitate animi (O pokoju ducha, rozdz. 9), że czytanie cze-
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goś, na czym można polegać, przynosi pożytek, czytanie zaś rzeczy różnych sprawia
przyjemność oraz lepiej wierzyć kilku autorom niż błądzić z powodu ich mnogości1.
Księgozbiory instytucjonalne, zwłaszcza klasztorne, tworzone świadomie, nie
musiały być olbrzymie, aby spełniać swoje różnorakie funkcje. Oczywiście, nawet
w najlepiej zorganizowanym księgozbiorze znajdowały się kodeksy „przypadkowe”, które trafiły tam jako dar, jednak – jak starałem się wykazać – bynajmniej nie
dominowały, przede wszystkim w wypadku księgozbiorów klasztornych.
Właśnie księgozbiory klasztorne – najliczniej reprezentowane pod względem
liczby kodeksów w przedwojennych zbiorach BN – stały się przedmiotem szczegółowej analizy. Trzeba jednak pamiętać, że geografia tych zbiorów pokrywała się
z obszarem Księstwa Warszawskiego (kiedy z inicjatywy ministra Feliksa Łubieńskiego przewieziono część zbiorów do Warszawy i umieszczono w budynku Sądu
Apelacyjnego) oraz Królestwa Polskiego (kiedy na „podbój” bibliotek kościelnych
wyruszył Samuel Bogumił Linde, tworząc następnie potężny zbiór rękopiśmienny
Biblioteki Publicznej przy Uniwersytecie Warszawskim). W wyniku tych działań
przewieziono tylko część zbiorów klasztorów wielkopolskich (skasowanych później przez władze pruskie) oraz pochodzących z obszaru północnej Małopolski
(w ramach kasat w latach 1818–1819). Mamy zatem do czynienia jedynie z wybranymi księgozbiorami, co wpływa także na naszą perspektywę badawczą.
Księgozbiory innych instytucji kościelnych – katedr, kolegiat czy parafialne
– reprezentowane były w znacznie mniejszej liczbie. Z wyjątkiem zbiorów kolegiaty wiślickiej było to kilka–kilkanaście kodeksów, w żaden sposób nieoddających charakteru czy wielkości zbioru pierwotnego. Podkreślić należy, że podstawą
prowadzonych badań były przede wszystkim zbiory kościelne. W przedwojennym
zasobie rękopiśmiennym BN nie odnalazłem kodeksów, których noty proweniencyjne bezspornie świadczyłyby o przynależności do biblioteki szlacheckiej, jak np.
w wypadku późnośredniowiecznego księgozbioru Melsztyńskich2. Brak również
kodeksów pochodzących z kręgu dworu królewskiego. Zachował się na szczęście
Psałterz floriański, kupiony przed wojną i wywieziony z najcenniejszymi zabytkami w 1939 r., ale był to bodaj jedyny tego typu egzemplarz3. Nie wiadomo, jaką
1 Zob. J. U. S
, Regimen studiosorum, Basilea 1502, consideratio XXIX: Quales libros habere debent studentes. Odpowiedni fragment brzmi: Unde idem epistola XLVI. Non refert quam multos sed quam
bonos habeas libros; lectio certa prodest varia delectat. Multitudo enim librorum aliquando onerat non instruit. Et satius est paucis auctoribus te tradere quam errare per multos. W dalszej części jednak Surgant
przytoczył przykład bibliofila Richarda de Bury. Zob. też: R. H
, Surgant’s List of Recommended Books
for Preachers, „Renaissance Quarterly”, 20, 1967, 2, s. 199–210.
2 O zbiorze Melsztyńskich zob. J. W
, Kolekcje historyczne, s. 141. O zbiorach prywatnych
szlachty polskiej schyłku średniowiecza zob. E. P
, Książka rękopiśmienna, s. 198–201. Interesujące
przykłady losów książek w kręgu szlachty w połowie XV w. podał J. Wiesiołowski – zob. J. W
,
O możnowładczych protektorach «hustytów» słów kilka, [w:] S. B
, R. G
(red.), Polskie
echa husytyzmu. Materiały z konferencji naukowej Kłodzko, 27–28 września 1996, Warszawa 1999, s. 82–87.
3 Być może z kręgiem królewskim związany był rękopis zawierający Objawienia św. Brygidy (BN 3310 II)
– kwestia ta wymaga jednak dalszych badań.
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rolę środowisko dworskie odegrało w rozpowszechnianiu tekstów prawniczych czy
literatury pięknej.
Niemniej zebrane informacje pozwalają stwierdzić istnienie w późnośredniowiecznej Polsce skomplikowanej sieci łączącej klasztory, katedry, kolegiaty, parafie i środowisko krakowskich uczonych. W ramach tej sieci istotne były nie tylko
kontakty osobiste ludzi pióra – osób zajmujących się pisaniem i/lub na co dzień
korzystających z tekstów i książek, ale także poczucie przynależności tych osób do
konkretnej wspólnoty instytucjonalnej czy geograficznej. Była to sieć osób, często
mających kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim, obejmująca swoim zasięgiem
nie tylko stołeczny Kraków, ale praktycznie cały obszar państwa. W grupie tej znajdowali się zarówno duchowni z kręgu katedralnego, kolegiackiego i parafialnego,
zakonnicy, profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego, jak i osoby świeckie: możnowładcy, mieszczanie, notariusze publiczni.
Ta sieć kontaktów znajdowała potwierdzenie także w transmisji konkretnych
tekstów i książek. Ważnym elementem tego przepływu była mobilność duchownych. Książki gromadzili duchowni pnący się po szczeblach hierarchii kościelnej.
Często posiadali oni książki jeszcze z okresu studiów na Uniwersytecie Krakowskim lub innej uczelni. W późniejszym okresie życia dokonywali darowizn na rzecz
instytucji kościelnych, często rozdzielając swój – niekiedy imponujący – księgozbiór między kilka kościołów i klasztorów. Ruchliwość i starania o pozyskanie
tekstów widać nawet w środowisku monastycznym – zakonnicy nie tylko podróżowali w celu przepisania potrzebnych tekstów do klasztorów tej samej reguły, ale
także nawiązywali kontakty z innymi zakonami.
W znacznej mierze naszej perspektywie umyka fakt oczywisty – znakomita
większość tekstów zawartych w zachowanych i niezachowanych rękopisach średniowiecznych reprezentowana była co najmniej przez dwa egzemplarze – wzorzec
i kopię. Innymi słowy, teksty te rozsiane były nie tylko po księgozbiorach wielkich,
ale także w małych miejscowościach, np. Klemens ze Słupi, przepisując w 1449 r.
w Kunowie tekst Collectae missae in communi, niewątpliwie korzystał ze znajdującego się tam wzorca (Lat.Q.ch.I.80).
Rzecz jasna mówić można o centrach, gdzie znajdowało się: po pierwsze –
więcej tekstów, po drugie – tekstów uznanych za lepsze przekazy. Były to zarówno miejsca przyciągające osoby poszukujące konkretnych dzieł, jak i traktowane
jako odpowiednie do składania i przechowywania tekstów, były to także miejsca
dystrybucji – upowszechniania konkretnych utworów. Zasadniczo wyróżnić można co najmniej kilka takich instytucji, z jednej strony zainteresowanych w rozpowszechnianiu określonych tekstów, z drugiej cieszących się zaufaniem. Jednym
z takich miejsc był niewątpliwie ośrodek władzy na Wawelu, gdzie znajdowały
się np. najlepsze przekazy tekstów z zakresu prawa niemieckiego. Innym ośrodkiem były katedry – tu kapłani mieli możliwość oraz obowiązek skopiowania
tekstów statutów synodalnych, co nie tylko miało służyć ujednoliceniu praktyk
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liturgicznych i duszpasterskich, ale również zapewniało pomoc w sprawowaniu
posługi kapłańskiej. Co więcej, biskupi zobowiązywali duchownych do pozyskiwania także innych tekstów uznanych za ważne, np. już w statutach synodalnych arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki z 1285 r. zawarty został nakaz
posiadania przez kościoły katedralne i konwentualne historii o św. Wojciechu4.
Możemy się domyślać, że najlepsze egzemplarze – wzorce tego tekstu (ale także i innych utworów, np. żywotów św. Stanisława czy miracula) – znajdowały
się w zbiorach katedralnych lub głównych ośrodkach kultu. Innym centrum był
niewątpliwie Uniwersytet Krakowski czy, szerzej, środowisko uczonych krakowskich. Zbiory uniwersyteckie uznawane były za źródło najlepszych pod względem poprawności tekstów.
Samo środowisko uniwersyteckie – codziennie korzystające ze słowa pisanego
– wnosiło istotny wkład w rozpowszechnianie tekstów. Do tego środowiska należeli oczywiście studenci: nie tylko późniejsi duchowni pełniący różne funkcje
w ramach diecezji i archidiecezji, ale także zakonnicy, którzy utrzymywali kontakty z krakowską uczelnią także po złożeniu profesji. Niektórzy profesorowie
ofiarowywali rękopisy ze swoich księgozbiorów, nie tylko uniwersytetowi, ale
i klasztorom, kolegiatom czy kościołom parafialnym, co było oczywiście aktem
pobożności, jak też być może świadectwem więzów, również intelektualnych,
z konkretną instytucją.
W obrębie sieci społecznych relacji wymiany upowszechniano też teksty powstałe w środowisku krakowskim. Były to nie tylko kazania czy traktaty teologiczne
i filozoficzne, ale także praktyczne porady. O takiej komunikacji między środowiskiem teologów krakowskich, skupionych wokół Uniwersytetu, a duchowieństwem
świeckim i zakonnym świadczą opiniones – zbiór różnych kwestii penitencjarnych
rozpatrywanych przez profesorów teologii i prawa kanonicznego, którzy zresztą
często pełnili funkcje oficjała lub wikariusza generalnego in spiritualibus, m.in.
Mikołaja Kozłowskiego, Jana Kantego, Stanisława ze Skarbimierza i innych5. Tekst
ten, jak ustalił Krzysztof Bracha, stanowił pomoc w pracy duszpasterskiej duchowieństwa świeckiego i zakonnego6.
Podkreślić jednak należy dwukierunkowość, choć w nieporównywalnej skali,
przepływu tekstów między kręgiem uniwersyteckim a duchownymi diecezjalnymi
i zakonnikami. Teksty i książki „wypływały” z kręgu Uniwersytetu Krakowskie-

4

Zob. Antiquissimae constitutiones synodales, s. 168, cap. 5.

5 Zob. K. B
, Casus pulchri de vitandis erroribus conscientiae purae. Orzeczenia kazuistyczne kanonistów i teologów krakowskich z XV w., Warszawa 2013.
6 Krzysztof Bracha wymienił trzy rękopisy, z których jeden – Lwów, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, fond 5, dział 1, sygn. 3297/I – znajdował się w klasztorze bernardynów
we Lwowie; drugi – Mogiła, klasztor cystersów, 621 (81) – należał do wikariusza Mikołaja z Prandocina,
trzeci – Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, 158 – w czasach nowożytnych do kapituły katedralnej gnieźnieńskiej – zob. K. B
, Casus pulchri, s. 68–80 (opisy kodykologiczne rękopisów).
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go, ale także „wpływały” jako bezpośrednie dary osób związanych z uniwersytetem (np. byłych studentów i absolwentów) lub pośrednio, poprzez zaopatrywanie
w książki podopiecznych – przyszłych studentów.
Z krakowskim środowiskiem intelektualnym związane jest jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie szybkość pozyskania tekstu. Oczywiście, w uprzywilejowanej pozycji znajdowali się duchowni przebywający stale w Krakowie, stąd np.
znakomity – jak można sądzić – księgozbiór bożogrobców z klasztoru św. Jadwigi
na Stradomiu, zaopatrzony w teksty aktualne niedawno powstałe. W wypadku
innych – pozakrakowskich – ośrodków podkreślić należy ważną rolę środowisk
kolegiackich w procesie transmisji tekstów, zwłaszcza osób duchownych związanych z prowadzeniem szkół kolegiackich. Prawdopodobnie zbiory kolegiat
stanowiły składnicę tekstów potrzebnych plebanom i wikariuszom w praktyce
duszpasterskiej w parafiach. Również w tym wypadku dostrzec należy dwa kierunki – z jednej strony udostępniano teksty, z drugiej zaś kanonicy i wikariusze
kolegiaccy – również pełniący funkcję plebanów – ofiarowywali swoje księgozbiory kolegiatom. Tak czynili zarówno kanonik Stanisław z Jankowic w wypadku kolegiaty kieleckiej, jak i Jakub z Wiślicy, który przekazał książki kolegiacie
wiślickiej, gdzie był wiceprepozytem. Z tego też względu księgozbiory kolegiackie – o tyle, o ile można to stwierdzić na przykładzie księgozbioru wiślickiego
– składały się w znacznej mierze z darów; wskazuje na tę praktykę fakt, że jeden
tekst (np. statutów prowincjonalnych) był reprezentowany w księgozbiorze kolegiackim przez kilka egzemplarzy.
Powstaje pytanie, czy funkcję ośrodków w procesie transmisji tekstów i książek pełniły również klasztory. Sądząc wyłącznie na podstawie informacji o darowiznach różnych duchownych dokonywanych na rzecz klasztorów, można by
założyć, że księgozbiory klasztorne stanowiły ostatnie ogniwo rozprzestrzeniania
tekstów i książek, czyli książki nie wędrowały stąd dalej. Jest to jednak obserwacja mylna – zbiory klasztorne stanowiły niewątpliwie punkt przyciągania tekstów,
a jednocześnie dalszego ich przekazywania, nie tylko w obrębie własnego zakonu, ale i poza nim. Z księgozbiorów klasztornych korzystali także inni duchowni
i ludzie świeccy. Przykładem może być choćby działalność Stanisława z Wojczyc,
który korzystał z księgozbioru świętokrzyskiego, czy informacje źródłowe o wypożyczeniach książek z bibliotek klasztornych (oraz o zakazach wypożyczania
tychże książek).
Starania o pozyskanie potrzebnych tekstów nie obejmowały wyłącznie obszaru Królestwa Polskiego. Powszechnie kopiowano lub zlecano przepisanie potrzebnych tekstów w innych krajach, np. w Italii, krajach Rzeszy czy we Francji.
Ważnym obszarem były także Czechy, jakkolwiek trzeba podkreślić ostrożność
władz kościelnych wobec tekstów napływających z tego kierunku, zwłaszcza
od lat dwudziestych XV w. Wykorzystywano możliwości nabycia książek podczas podróży. Książki przywozili zatem duchowni, którzy udali się na sobory
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w Konstancji i Bazylei, pielgrzymi (jak np. cysters Matern z Koprzywnicy), studenci, a także dostojnicy udający się do kurii papieskiej czy na zebrania kapituł.
Niewątpliwie problem sprowadzania tekstów zasługuje na dalsze, pogłębione
badania.
Kolejny problem badawczy dotyczy uznania dotychczasowego zbioru zachowanych kodeksów z przedwojennego zbioru BN za zamknięty, a tym samym określenia
rozmiarów poniesionych strat. Ponad 30 lat temu, w 1984 r. pracownica Zakładu Rękopisów BN i znakomita znawczyni rękopisów średniowiecznych Krystyna Muszyńska pisała o malejących szansach na odkrycie zachowanych rękopisów znajdujących
się poza magazynem BN7. Wiadomo obecnie, że nie wszystkie rękopisy zgromadzone przez Niemców na Okólniku spłonęły w 1944 r., jednak najwięcej kodeksów
ocalałych w różny sposób zostało odkrytych i powróciło do Biblioteki Narodowej
w ciągu 20 lat po zakończeniu wojny. Tymczasem jeszcze w 2012 r. odkryto rękopis
z przedwojennego zbioru BN, który dziwnym trafem znalazł się w jednej z bibliotek
niemieckich – prawdopodobnie zwrócony w latach pięćdziesiątych przez Rosjan. Ten
jednostkowy przykład oznacza, że cały ujęty w tym tomie zbiór rękopisów to kodeksy, które prawdopodobnie uległy zniszczeniu, ale nigdy nie będziemy mieli pewności,
że zostały one stracone bezpowrotnie.
Z tego też względu za ważne uznałem zamieszczenie w kolejnych tomach opisów
zidentyfikowanych średniowiecznych rękopisów łacińskich, tekstów źródłowych,
w tym wypisów z niezachowanych nowożytnych katalogów rękopisów księgozbiorów kościelnych, oraz szczegółowe indeksy. Mam nadzieję, że odnotowane cechy
poszczególnych kodeksów mogą stanowić pomoc w ewentualnej identyfikacji kolejnych znalezisk. Zamieszczenie opisów rękopisów ma, poza dokumentacyjnym,
jeszcze jeden cel. Rejestracja i możliwie dokładna charakterystyka poszczególnych
zachowanych rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich i zagranicznych,
a także zebranie informacji o zbiorach utraconych umożliwią stworzenie – jak kiedyś już postulował Edward Potkowski – „księgozbiorów idealnych”8. Prace tego
typu zostały już podjęte i są w trakcie realizacji9.
Wreszcie trzeci powód jest najbardziej prozaiczny. Wiele wątków związanych
ze średniowiecznymi księgozbiorami polskimi z konieczności zostało pominiętych.
Mam nadzieję, że zebrany materiał pomoże w przeprowadzeniu dalszych, pogłębionych studiów nad skryptoriami, księgozbiorami oraz transmisją tekstów i idei.
Prace tego typu są niezbędne, jeżeli chcemy określić klimat kulturalny, religijny czy
intelektualny średniowiecznej Polski.

7

K. M

, Zbiory rękopiśmienne, s. 146.

8 Zob. E. P
, W sprawie edycji źródeł do historii książki polskiej, „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”, 7, 1985, s. 35–43.
9 Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa projekty naukowe: kasaty.pl – kierowany przez Marka Derwicha
– oraz manuscripta.pl – pod kierunkiem Jacka Soszyńskiego.
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Finis coronat opus. Explicit liber de codicibus Latinis Medii Aevi, qui olim in Bibliotheca Nationalis Varsaviae fuerunt sed nunc totaliter, ut putant, deperditi sunt.
Qui legit attendat, ne scriptorem reprehendat. Qui scribere nesciunt nullum putant
esse laborem, tres digiti scribunt, cetera membra dolent.
Varsoviae, ipso die sanctae Iulianae virginis anno a nativitate Domini duomillesimo decimo sexto.

Codices Deperditi. Medieval Latin Manuscripts
from the National Library Lost During the Second World War
Summary
Among the various calamities affecting medieval and early modern libraries one
of most serious ones was and still is war. In wartime libraries were ransacked and
books became spoils. They were then sold or given away, which effectively contributed to the destruction and, even more so, scattering of the collections. During
wars books were also damaged beyond repair. The most dramatic case is deliberate
destruction of libraries by invaders referred to in the literature as libricide, literary
genocide or even bibliocaust. The motives behind such drastic actions against the
cultural heritage of a community varied. It may have been evidence of biblioclasm,
the fact that a given library was considered to be unworthy of preservation, an attitude motivated by religious or cultural reasons. Book contents may have been seen
by the victors as a threat to the social, political or religious order they recognised.
Often, however, the motives behind the burning of entire libraries can be interpreted
as a continuation of actions aimed at the ultimate destruction of the defeated opponent. Libraries were not only collections of books, but also national treasuries constituting a cultural and political symbol of a state or a community. They also served
as repositories and places of memory – which could be drawn on in the creation
and consolidation of a group’s identity. Finally, libraries were symbols of cultural
status vis-à-vis other groups; they were an element of prestige building – both on the
individual level (private libraries) and on the level of entire communities (modern
national libraries). That is why it was so important to expand libraries and, in the
case of a threat, to protect them, and why people were reluctant to cede parts of their
libraries to other groups as determined by law.
Admittedly, cases of deliberate destruction of entire libraries which can be explained only as being motivated by a desire to erase the entire legacy of a community were relatively rare in the past. In any case, they subsequently became the basis
of a literary topos used in description of barbarity. The most famous example of the
burning of an entire library – an archetype in the literature since Antiquity – was
the destruction of the Library of Alexandria. The size and significance of this book
collection meant that its loss became legendary; some of the legends were created
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deliberately to discredit political and religious opponents. Regardless of the doubts
surrounding both the size and the circumstances of the destruction of that particular
library, the burning of the Library of Alexandria became a traumatic experience for
European culture. This trauma was compounded even further in the 20th century by
the destruction of libraries during both world wars. In most cases it stemmed from
a deliberate decision of people seeking to punish, humiliate as well as culturally and
spiritually destroy their opponents. Already during the First World War the German
troops intentionally burned the university library in Leuven (Louvain), Belgium.
During the Second World War the biggest campaign of systematic destruction
of library collections of great scholarly and historical value occurred in Germanoccupied Poland. In the autumn of 1944, during the Warsaw Uprising or shortly
after its fall, the German troops burned a huge part of the collections of Warsaw
libraries kept in the building of the Krasiński Library. The main part comprised the
pre-war special collections of the National Library. It is estimated that out of the
manuscript collection of this library, which before the war comprised over 40,000
units, nearly 38,500 manuscripts were burned. Of the collection of old manuscripts
(i.e. originating before 1800), which in 1939 boasted around 14,500 volumes, over
12,500 units were destroyed. Only 1848 units, i.e. about 12.7% of the pre-war collection survived.
Owing to their complicated history, the pre-war National Library collections had
not been thoroughly studied before the Second World War. The items destroyed
in 1944 included not only books but also files as well as hand-written and typed
catalogues of the collections. That is why we do not know exactly what perished
at the time. Information about the losses comes from fragmentary and incomplete
sources. The aim of my book is to fill that gap at least in part. My intention was to
bring together all information about medieval Latin manuscripts which until 1944
were kept in the National Library and the ashes of which reposed in the Krasiński
Library building in ul. Okólnik. I hoped that thanks to my research we would learn
more about what we had irretrievably lost. Each piece of information I managed to
find about the origins, contents and formal features of the various codices would
bring them back to live in a way.
What now requires some explanation is the title and structure of the book. It
focuses on medieval Latin manuscripts. I have separated this group from the entire
National Library collection in an artificial manner for the purpose of my studies.
The codices I regard as medieval are those originating before 1520s. Obviously,
this is an artificial cut-off point, but one that has been adopted in many studies as
a moment when printed books began to prevail over hand-written works. Moreover,
taking into account manuscripts originating in later periods would mean undertaking additional research e.g. into mutual relations between manuscripts and
printed books in the various historical collections as well as studies e.g. into the
functioning of hand-written copies of printed works in Poland in the past, which

Summary

599

would require an entire research team to work for many years. The adoption of the
language criterion, on the other hand, was motivated by the aim of the book – an
attempt to examine medieval book collections, especially Polish collections, which
were dominated by codices with Latin texts. It should also be noted that Latin manuscripts were separated from other manuscripts by librarians already in the 18th
and 19th centuries and marked with separate call numbers (designated “Lat.”).
The sources on which my studies are based are heterogeneous and scattered. Information about the oldest manuscripts, which were to be found in the National
Library in the 20th century, appeared in scholarly and popular studies throughout
the 19th and the first half of the 20th century. The nature of this information varied
greatly – from full codicological descriptions in studies by historians specialising
in the Middle Ages to brief, sometimes misleading references made by authors on
the margins of other deliberations. A wealth of information about the National Library’s medieval manuscripts can be found in little known hand-written notes of
Maria Hornowska, who for nearly twenty years worked on the collection of medieval manuscripts stored in the University Library in Warsaw and then in the National
Library. Hornowska died in 1944, but her notes have survived and are now kept in
the National Library.
Although my work is devoted only to the oldest part of the National Library
collection, in discussing it I need to take into account the specificity of the entire
pre-war manuscript collection kept in the National Library. Founded in 1928, the
institution was intended to serve as a national treasury. This obviously affected the
form of the collection – a veritable “sack” in which were found books from various
libraries: private, institutional, ecclesiastical and other. Thus, the National Library
collection was characterised (as is also the case today) not only by diversity in terms
of provenance of books but also by complex history of the various items making up
the collection. The pre-war collection of manuscripts at the National Library was
– as those who saw it claimed – the richest collection in Poland at the time, richer
even than the book collection of the Jagiellonian Library, which originated already
in the 15th century.
There were several turning points in the history of the National Library collection, which made it what it was in the inter-war period. The first was the creation of
private and institutional libraries in the 18th and 19th centuries, the second – transfer of the books to Russia (in several stages) after the partitions of Poland (1772,
1793 and 1795), as a result of repressions following national uprisings, the third
– restitution and recovery of the collections, the fourth and last – destruction of the
books by the Germans in 1944.
The main part of the National Library’s manuscript collection was made up of
Polish collections originating in the 18th century and the first thirty years of the
19th century. These were primarily books from the Załuski Library, several Warsaw
libraries – Public Library at the University of Warsaw and the library of the Warsaw
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Society of Friends of Sciences – as well as books from the library of the Czartoryski
family in Puławy. In order to understand the structure of the National Library collection before its destruction and the way in which its books were selected, we need
to consider the problem of collecting manuscripts in the early modern period and
beginning of the modern period. The passion for searching for and acquiring rare
manuscripts was known already in Antiquity. It would be difficult to present here
the history of collecting in the Middle Ages and early modern period; what should
be stressed, however, is the dual nature of collections, especially those originating in the early modern period. On the one hand manuscripts and early printed
books were collected for their aesthetic values: medieval illuminated prayer books
or liturgical books were interesting to collectors primarily as beautiful objects. On
the other hand manuscripts were sought, because they were valuable on account
of the texts contained in them, e.g. autographs, rare copies or works important to
national culture. The situation was somewhat different in the case of institutional or
private libraries (e.g. family libraries), in which books were inherited and libraries
comprised collections of various members of a community (e.g. family). Here an
important role was played by individuals: bibliophiles who expanded the existing
collections in line with their personal tastes and needs or donated their books to
libraries of institutions that were close to them.
We should bear in mind that manuscript collections were usually built up by
people with scholarly aspirations. In Poland this type of manuscript collecting as
a form of quest for knowledge was introduced by the Załuski brothers – Andrzej
Stanisław (1695–1758) and Józef Andrzej (1702–1774) – who not only undertook
various projects aimed at publishing historical sources, but also encouraged others to collect works dealing with the past. The Załuski brothers also asked others
to send historically important books to their library, which functioned as a central
national institution.
Scholarly and editorial initiatives were then undertaken by various individuals,
who either created their own collections or financed and/or donated their books to
institutional libraries aspiring to be a “national library”. This phenomenon was associated not only with a revival of the bibliophile movement and book collecting in
Europe, but also – perhaps above all – with a desire to save the legacy of the now
defunct Polish state (after the third partition of Poland in 1795). Another impulse
prompting people to create such libraries came when the books from the Załuski
Library were transferred to Russia in 1795 following the tsarist government’s order, which meant that Poland lost its most important national book collection. New
private and institutional libraries were founded in Poland at the turn of the 19th
century. Among the private initiatives we could name Tadeusz Czacki’s library in
Poryck, Józef Maksymilian Ossoliński’s collection – first in Vienna and then in
Lviv – Jan Feliks Amor Tarnowski’s collection in Dzików, the Czartoryski library in
Puławy, Edward Raczyński’s library in Poznań, Tytus Działyński’s library in Roga-
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lin and then in Kórnik, the Zamoyski library and Krasiński library as well as many
other books collections, perhaps less rich in manuscripts. Collectors like e.g. Czacki
or the Działyńskis treated their collections as a kind of national legacy. We cannot
forget, however, that such a type of collecting, referred to as pro patriae amore, was
just one trend in manuscript collecting. As early as in the 1820s Joachim Lelewel
noted that in addition to private collections – built up out of love for learning – there
were also bibliophilic collections featuring rare or unusual items.
Private collecting was not the only form of manuscript collecting. Institutional
collecting was developing as well – e.g. in 1806 the Warsaw Society of Friends of
Sciences started its collection, which subsequently found its way into the National
Library. It would be difficult to speak in this case of collecting understood as intentional and deliberate amassing of specific objects. The Society’s library, especially
its manuscript collection, was compiled primarily out of gifts by the Society’s members as well as other people donating books (and not only books) regarded as valuable as mementoes of the nation’s past. The very concept of a national library, inspired by the Załuski Library, was behind the creation of various libraries, not only
those of scholarly societies. Such initiatives were undertaken by the governments of
the Duchy of Warsaw and Kingdom of Poland practically throughout the first three
decades of the 19th century. Yet while in the times of the Duchy of Warsaw Minister
Feliks Łubieński would send requests to various clergymen to donate their book
collections, over a decade later the campaign became much more organised. Taking
advantage of the dissolutions of monasteries carried out in 1819 and drawing on
similar such actions in Austria (Josephinist reforms) and Silesia (the so-called
Büsching’s campaign), the government of the Kingdom of Poland caused a huge
migration of entire book collections or their more valuable parts to Warsaw, where
the books were stored in the Public Library at the University of Warsaw.
The most important Polish collections amassed in the 18th and 19th centuries
and regarded by the contemporaries as national libraries – Załuski Library, Public
Library at the University of Warsaw and others – met with the same fate. They were
transported to Russia – first towards the end of the 18th century, shortly after the
third partition of Poland, then as part of repressions following the November Uprising (1830–1831) – and placed in the Imperial Public Library and, for a while, in the
Hermitage. Other Saint Petersburg libraries, like the Library of the General Staff or
of the Roman Catholic Theological Academy, also had manuscripts from the PolishLithuanian Commonwealth (the former from the Czartoryski Library in Puławy, the
latter from monasteries suppressed in the second half of the 19th century), but these
were manuscripts from the early modern period.
This plundering of libraries as well as subsequent losses during transport and after the arrival of the books in Saint Petersburg caused a serious gap in research into
Polish culture of the past. The confiscated collections had not been thoroughly studied before the confiscation. Suffice it to say that the rich collections of the Public
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Library at the University of Warsaw, especially the books that found their way there
in the early 1820s, had not been studied before they were seized and taken out of
the country in the 1830s. For several decades research into the libraries, especially
their most valuable part – medieval books – had to be conducted by scholars who
were forced to make pilgrimages to the Imperial Public Library in Saint Petersburg.
Rarely did these scholars stay there for long, but even if they stayed for two or three
years, they just conducted surveys not exhausting the research problem in question
and not encompassing all manuscript collections of Polish provenance.
The manuscripts in the Saint Petersburg library were not catalogued to a satisfactory degree. A rather imperfect catalogue was compiled in the early 1840s; it was
also at that time that the Polish manuscripts, hitherto distinguished in terms of their
provenance and placed in separate rooms, were incorporated into the general manuscript collection. Consequently, the geographical remoteness of the books and the
policy pursued by the Imperial Public Library hindered greatly the study of the manuscript collection at a time when methods used in the study of manuscripts changed.
Another breakthrough moment in the history of the National Library’s pre-war
manuscript collection came with the recovery and restitution of the books and their
return to Warsaw in the 1920s and 1930s following the Treaty of Riga concluded by
Poland and Soviet Russia. The returned books and manuscripts were initially stored
in the Warsaw University Library. After the founding of the National Library in
1928, there began a transfer of the collections to the Library’s storerooms scattered
all over Warsaw. This state of temporariness lasted until 1939.
The pre-war manuscript collection of the National Library comprised manuscripts
from several collections, only some of which included medieval manuscripts. The
largest and the most valuable group was that of manuscripts recovered from Russia in 1923–1934 (i.e. the so-called restituted books). The group comprised 13,257
codices, i.e. over 91% of all older manuscripts. The manuscripts came from various
Polish libraries and were transported in the late 18th and the first half of the 19th
century to Saint Petersburg. We do not know exactly how many of them were medieval codices. In his hand-written memorial from February 1946 Piotr Bańkowski
– pre-war head of the Manuscript Department of the National Library (born in 1885
and died 1976) – when describing the recovered manuscripts, wrote that there were
426 parchment codices in 431 volumes (from the 11th–16th centuries) and about
500 paper manuscripts from the 15th and first half of the 16th century – about
1000 medieval codices in total. Another group, second in terms of the number of
medieval codices, was made up of the Wilanów manuscripts. They were part of
a book collection donated to the Polish state in 1932 as deposit in perpetuity by the
then owners of the Wilanów estate, the Branicki family. This manuscript collection,
started in the early 19th century by the Potocki family, had 549 units when it was
donated. Fortunately, a list of the Wilanów manuscripts donated to the National
Library has survived. It was signed on 24 May 1939 by the ten director of the Li-
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brary, Stefan Vrtel-Wierczyński. The list contains 36 medieval manuscripts. To this
group we should also add three illuminated manuscripts of French origin bought
before the war from the Branicki family. The few medieval codices were acquired
or donated when the National Library was in operation. The entire collection comprised about 2,800 items in total; a substantial majority of them, however, were rare
works, legacies and archives from the 19th and 20th centuries. We do not know the
exact number of medieval manuscripts from this group, but there were likely several
volumes. They included a few of the most precious historic manuscripts bought
before the war: Saint Florian Psalter, the so-called Malinowski Leaf with a Polish
translation of St. Bridget’s Revelations and the so-called Heilsberg Codex (of Peter
of Szamotuły) with a 15th-century version of Gallus Anonymus’ chronicle. The last
group of manuscripts in the pre-war collection of the National Library – emigrant
manuscripts (Rapperswil and Batignol collections) brought to Warsaw in 1927 and
1929 – did not contain any medieval manuscripts. Smaller collections, which found
their way into the pre-war National Library – like the collection of the Ponińskis of
Horyniec or the archives of the Zamoyskis of Podzamcze – included manuscripts
originating in the 18th century onwards.
The last definite turning point in the history of the National Library’s manuscript
collection was the Second World War. During the occupation the Germans stored
the special collections of Warsaw libraries in the Krasiński Library in Okólnik. In
the autumn of 1944 they set fire to these collections, which were almost completely
destroyed. The loss of the books – mostly never studied and thus unknown to scholars – created a painful gap in our perception of Polish history and culture.
The aim of the present book is to reconstruct the contents of not the entire manuscript collection of the National Library, but – as has already been mentioned – only
a small part of it: medieval Latin manuscripts, and, through an analysis of these codices to describe a part of Polish medieval book collections. The topic has not been
the subject of separate studies so far. The attempt made before the war by Maria
Hornowska to reconstruct Polish medieval collections was halted by the outbreak of
the war in 1939 and was not completed before the scholar’s death in 1944. A working typescript of only a part of Hornowska’s analysis survived and was published by
Halina Zdzitowiecka-Jasieńska in 1947.
Usually, when studying historic book collections, scholars adopt a retrogressive
method, i.e. starting from a description of the state of preservation of a collection,
they compare their results with a list/catalogue of the books compiled before their
destruction. However, this is possible only when we have at our disposal an adequate description of the collection before its loss. In the case of the National Library,
all files and catalogues of manuscripts were burned with the manuscripts themselves. Moreover, the earlier catalogues of manuscripts of the various collections
were lost as well.
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Owing to the loss of the manuscript collection and the library files, it is impossible to adopt this method in this case. The problem is compounded by the fact
that the medieval Latin manuscripts were never treated as a separate collection in
the National Library and we do not even know its size. The unknown number of
medieval Latin manuscripts as well as the destruction of direct sources, force us
to try to establish the size and form of this part of the collection on the basis of
indirect sources. What should be the starting point is, of course, the current state of
preservation: in the case of the National Library’s oldest manuscripts an inventory
has recently been published. As has already been mentioned, it is estimated that out
of the pre-war collection of older manuscripts (assuming that there were 14,500
volumes in total) 1848 volumes, i.e. about 12.7%, have survived. In this group over
100 manuscripts are codices originating before the mid-16th century and it should
be noted that these are manuscripts not only from Latin codices, but also from Polish, German and Dutch codices. Most of the surviving codices are the most valuable manuscripts transferred to the West in 1939 as part of a campaign to evacuate
Poland’s most precious cultural goods, as well as Latin and German manuscripts not
burned by the Germans in 1944.
This made all the subsequent steps in the research process were complicated.
I had to use all available published and hand-written documents dealing with both
the various pre-war collections of the National Library as well as the history of the
entire manuscript collection. I needed to start with examining the beginnings of
various libraries and collections in the 18th and 19th centuries which later became
the core of the National Library collections, and then to assess the state of research
into medieval manuscripts in their chronological aspect, from the loss of the National Library collection in 1944. This meant I had to use studies from the 18th–20th
centuries. Valuable as they are, they nevertheless contain all kinds of errors stemming from the imperfect research methodology and shortcomings in dealing with
manuscripts at the time.
I have divided my book into three volume. The first provides a historical introduction, the second contains a list of medieval Latin manuscripts from the National
Library’s pre-war collection. The third volume features excerpts from sources –
primarily from Maria Hornowska’s notes – concerning both individual manuscripts
and entire collections, as well as indexes.
The first volume consists of two parts, which are like two mirrors facing each
other. In the first part I explore the main elements of the National Library’s pre-war
collection as well as the history of the collection from the 18th until and 20th century. I describe in it the various libraries, trying to capture all available information
about medieval manuscripts.
The second part is a presentation of the collection of medieval Latin manuscripts
– a collection characterised on the basis of studies described in part one. My recon-
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struction of the collection is, of course, based on various studies and notes, the most
important of them being Maria Hornowska’s hand-written notes – until recently
considered to have been destroyed – in which she described nearly 700 medieval
codices she knew from personal experience. In many other printed publications and
hand-written notes I have managed to find over twice as many other descriptions,
which, together with the manuscripts from the Wilanów Library, brings the total
number of identified medieval Latin manuscripts to 1446.
When it comes to their medieval provenance, these 1446 manuscripts can clearly
be divided into three groups: 1. manuscripts from Polish ecclesiastical institutions
and secular collections, 2. codices of foreign origin and 3. codices of unknown
provenance.
The first group encompasses over 740 codices which came nearly exclusively
from ecclesiastical libraries, including libraries of cathedrals (9), collegiate churches (29), monasteries (645) and parishes (20). The predominance of codices of monastic provenance is a result of amassing of books, especially after the dissolutions
of 1819, which makes the “geography” of the collections correspond to the 19thcentury borders of the Duchy of Warsaw and Kingdom of Poland. This is also the
reason why the biggest book collections which found their way into the National Library came from monasteries located mainly in the northern part of the Małopolska
region. These manuscripts formerly belonged to the Benedictines (282 codices),
Cistercians (157), Canons Regular (17), Canons of the Holy Sepulchre (152), Order
of the Holy Ghost (2) and Pauline Fathers (18); there were also a few manuscripts
representing collections of the Premonstratensians (4), Franciscans (3 plus 12 Bernardine codices) and Dominicans (2).
A much smaller collection comprised manuscripts that came from Polish cathedrals and collegiate churches. In the case of the cathedral manuscripts, these
were isolated books from the libraries of the Kraków and Płock cathedrals, which
found their way into the Załuski Library. Codices formerly belonging to collegiate
churches were part of a collection brought by Samuel Bogumił Linde (1771–1847)
to Warsaw in 1819. Particularly important was a group of nearly 30 codices from
the Collegiate Church of Our Lady in Wiślica; in addition, there were also some
volumes from the collegiate churches in Sandomierz and Łęczyca.
Manuscripts of parish provenance were rare. It is worth bearing in mind, however, that an important source providing an insight into parish libraries of the late
Middle Ages can be found in books donated by parish priests (but also curates) to
monasteries. In exceptional cases a manuscript belonged to a lay person, usually
a burgher. In addition, I have managed to identify several manuscripts likely to have
functioned in the University of Kraków circles. These manuscripts were owned by
students and professors.
The second group comprises manuscripts of foreign origin which found their way
into Polish libraries of the early modern period. It has proved possible to establish
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the provenance of 148 manuscripts from across Europe, including a group of 13
hitherto unknown codices from the medieval Carthusian monastery in Vauvert and
two codices from King Matthias Corvinus’ library. A substantial majority of manuscripts from this group came from the Załuski Library and was brought to Poland by
Józef Andrzej Załuski or by his agents operating in various European cities.
There is also a group of manuscripts that may have arrived in Poland already
in the Middle Ages. Among them are not only liturgical books, brought by monks
to newly founded monasteries, but also books bought by clergymen abroad, especially in the 15th century, when the book market was thriving. There is no doubt
– although the phenomenon is barely perceptible – that texts and books circulated
between Bohemia and Poland. Contacts between the clergy (e.g. monks) of both
countries, links between the universities in Prague and Kraków, finally the influx of
Bohemian clergy to Poland and Silesia led to the arrival of various books in Poland.
The third group comprises all the remaining manuscripts (about 600), i.e. codices
for which it has proved impossible to establish their medieval or early modern origins. Their modern provenance is known in a considerable majority of cases; only
in the case of 24 codices has it proved impossible to establish any provenance, apart
from ascertaining that the codices originated in Poland. As this piece of information
is missing, it is impossible to say in what circles these manuscripts circulated.
After reconstructing – as much as the sources allow – the contents of the National
Library’s collection of medieval manuscripts, I then proceeded to an analysis of
ecclesiastical libraries of medieval Poland, libraries to which the identified codices
belonged. I was primarily interested in the social functioning of books and libraries.
Having at our disposal incomplete information about medieval manuscripts found
in specific libraries in the early modern period, we are, however, facing a dilemma
of what we really can study. Theoretically, what should be applied here is a research
questionnaire used to analyse library inventories, i.e. to determine the size of a collection, ways of compiling and expanding it (writers’ milieu) as well as its specificity and function. However, there is a certain risk involved. Wherever we have early
modern library inventories, any attempt at reconstruction is based to a large extent
on the general premise that medieval manuscripts had “always” been in a given library. In this case, we have no such inventories. On the other hand, determining the
authors of the books on the basis of colophons can be misleading, because in many
cases it is impossible to say whether we are dealing with a person associated with
a specific milieu (monastery, collegiate church) or whether a given manuscript was
donated by someone from the outside. Moreover, given the incomplete and imprecise descriptions of the various codices, pronouncing judgements on the specificity
of a collection seems far-fetched. Just as doubtful methodologically seems to be
analysing the contents of a collection with regard to the genre of the texts recorded
in the manuscripts. Describing such a medieval collection according to traditional
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thematic divisions into e.g. the Bible, Church Fathers, theology, church law, secular law etc. is an anachronism, because such a classification was used in the early
modern period, whereas in medieval libraries what was noted was more often the
place where the books were kept (chest, cabinet, desk), in which were to be found
manuscripts that were not necessarily thematically uniform. Instead, book collections should be analysed with respect to the functions of the manuscripts and the
texts contained in them. We should also take into account aspects like a didactic or
formative nature of a library as well as its symbolic (formal) functions. In monastic
circles, in particular, books were a source of information not only about doctrinal
matters, but also (above all) about the Divine order of the world; they were the
basis of organising time (not only liturgical time) and providing guidance on the
earthly space. A library was also a place of memory as well as a place where group
identity was shaped and confirmed. Institutional libraries (those of cathedrals, collegiate churches and monasteries) held not only historiographic works associated
with a specific area (chronicles, annals) but also – especially in the case of monastic
libraries – texts concerning the past of a given religious order and serving to cultivate tradition. I used such a complex formula – referring to the social functions of
books – and not a simple thematic division in my own research.
Another research problem is one concerning the dissemination of texts. A question arises as to whether descriptions of manuscripts enable us to determine how
texts were transmitted. In the case of monastic collections, not easily accessible
to outsiders, this question become particularly relevant. How and from where did
books and texts reach monasteries? Did the monastics take part in transmitting
knowledge onwards by means of writing? I have attempted to answer some of these
questions; the remaining ones require further in-depth studies.
An analysis of information about medieval books from the National Library’s prewar manuscript collection makes it possible to formulate several general conclusions. First of all, the information makes it possible to verify the thesis whereby
Polish monasticism was in crisis in the late Middle Ages, at least judging from the
size and contents of monastic libraries. The information I have collected suggest
considerable activity of monastics in the writing culture of late medieval Poland,
contrary to the assertions made by earlier historiography.
Another crucial question concerns the way in which books were acquired by
various ecclesiastical institutions. The information I have collected about the transmission of texts and manuscripts shows that in late medieval Poland there was
a complex network bringing together monasteries, cathedrals, collegiate churches,
parishes and Kraków scholars. What mattered within this network were not only
personal contacts between men of letters – people engaged in writing and/or using
texts and books every day – but also a sense of being part of a specific institutional
or geographical community. It was a network of individuals frequently in touch
with university circles, a network encompassing not only the capital, Kraków, but
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also practically the entire realm. The group included both the clergy – from cathedrals, collegiate churches, parishes and monasteries, professors of the University
of Kraków – and the laity: magnates, burghers, notaries. An important factor in the
transmission of books was the clergy’s mobility. Books were collected by ecclesiastics working their way up the Church hierarchy. Often they would keep books from
their university days. Later on in life they would donate books to ecclesiastical institutions, often dividing their – sometimes impressive – collections among several
churches and monasteries. Mobility and attempts to acquire texts can be seen even
in monastic circles – monks would travel to copy the texts they needed not only to
monasteries of the same rule, but also to those of other religious orders.
Obviously, we can speak of centres which held, first, more books, second – books
regarded as being of better quality. Such places attracted people looking for specific works; they were also regarded as appropriate places to store texts and acted
as places where specific works were disseminated. Generally, we can distinguish
several such institutions – on the one hand interested in disseminating specific texts
and on the other regarded as trustworthy. One of such places was undoubtedly the
seat of government in the Wawel Castle in Kraków, which, for example, held the
best works on German law. Other such centres were the cathedrals – here priests
had an opportunity and duty to copy texts of synodal statutes, which was intended
not only to harmonise liturgical and pastoral practices, but also to provide help
with pastoral ministry. Moreover, bishops made it mandatory for ecclesiastics to
acquire also other texts regarded as important. We can assume that the best copies
or models of synodal statutes (as well as other works, e.g. vitae of St. Stanislaus or
miracula) were to be found in cathedrals or main centres of worship. Another centre
was undoubtedly the University of Kraków or, more broadly, scholars associated
with Kraków. The university collection was regarded as a source of the best texts in
terms of accuracy.
University scholars themselves – using the written word on a daily basis – contributed significantly to the dissemination of texts. This group included, of course,
students: not only future priests holding various positions in dioceses and archdioceses, but also monastics who remained in touch with the university even after their
profession. Some professors would donate manuscripts from their collections not
only to the university but also to monasteries, collegiate churches or parish churches, which was, of course, a manifestation of piety and may have also testified to the
existence of ties, including intellectual ties, with a specific institution.
Within the social exchange network people would also disseminate texts originating in Kraków. These were not only sermons or theological and philosophical
treatises, but also texts containing practical advice. Such communication between
Kraków theologians associated with the university, and regular and secular clergy is evidenced by e.g. opiniones – a collection of various penitential problems
discussed by professors of theology and canon law, who in any case often served
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as judicial vicars or vicars general in spiritualibus. Among them were people like
Mikołaj Kozłowski, Jan Kanty, Stanisław of Skarbimierz and others. What should
be stressed here is the bidirectionality – though not on a comparable scale – of
the flow of texts between the university circles on the one hand, and diocesan and
monastic clergy on the other. Texts and books “came out” of the Kraków university
circles, but also “came in” as direct gifts from people associated with the university
(e.g. former students and alumni) or indirectly, through acquisition of books for
future students.
Research into the role of Kraków’s intellectual circles is associated with one more
question, namely the speed with which texts could be obtained. Obviously, those
whose position was privileged were the clergy who were permanently in Kraków.
Hence, for instance, the excellent – as far as we can judge – book collection of the
Order of the Holy Sepulchre from the Monastery of St. Hedwig in Stradom, which
included the latest works. In the case of centres from outside Kraków, we should
emphasise the important role of collegiate churches in the transmission of texts,
especially clergymen running collegiate church schools. Collegiate church collections may have been a source of texts needed by parish priests and curates in their
pastoral work in parishes. In this case, too, two directions should be noted: on the
one hand texts were made available to the clergy, on the other canons and collegiate
church vicars – who also served as parish priests – would donate their collections to
collegiate churches. They included men like Canon Stanisław of Jankowice in the
case of the collegiate church in Kielce, and Jakub of Wiślica, who donated books
to the collegiate church in Wiślica, where he served as vice provost. That is why
book collections of collegiate churches – as much as we can say judging from the
Wiślica collection – were made up largely of donations. This is evidenced by the
fact that one text (e.g. of provincial statutes) was represented in by several copies
in the collection.
A question now arises: were monasteries also involved in the transmission of
texts and books? Judging only from information about books donated by various ecclesiastics to monasteries, we could assume that monastic libraries were the last link
in the spread of texts and books, i.e. the books did not go any further beyond them.
However, this observation is erroneous – the analysed monasteries undoubtedly collected books, but they also disseminated them further, not only within their own
religious orders but also outside them. Monastic libraries were also used by other
clergymen and lay people. Examples include the work of Stanisław of Wojczyce,
who used the Holy Cross library, or source information about books being borrowed
from monastic libraries (and about bans on lending those books).
Efforts to acquire the necessary works were not confined to the Kingdom of Poland. Texts were copied in other countries as well, e.g. in Italy, German states or
France. Another important region was Bohemia, although we have to stress the cautious attitude of the Church authorities to books coming from that direction, espe-
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cially from 1420s. Books were also acquired during travels. They were brought by
clergymen who travelled to the Councils of Constance and Basel, by pilgrims (e.g.
the Cistercian Matern of Koprzywnica), students, as well as dignitaries travelling
to the papal curia or to meetings of chapters. There is no doubt that the question of
how books were obtained requires further, in-depth research.
In conclusion I should formulate another research problem concerning the fate of
the National Library’s pre-war collection of medieval manuscripts, namely whether
we should regard the surviving codices from the pre-war National Library collection as a closed set and whether we can definitely determine the scale of the losses.
Over thirty years ago, in 1984, a member of staff of the National Library’s Manuscript Department and fine expert on medieval manuscripts, Krystyna Muszyńska,
wrote about diminishing chances for discovering extant manuscripts outside the
National Library. We know today that not all manuscripts collected by the Germans in Okólnik were burned in 1944. However, most codices that survived in one
way or another were discovered and returned to the National Library within twenty
years following the end of the war. Yet we should not lose hope of discovering
more surviving books: as late as 2012 I discovered a manuscript from the National
Library’s pre-war collection, which, oddly enough, found its way into a German
library – most likely mistakenly returned there by the Russians in the 1950s. This
example shows that the entire collection of manuscripts analysed in this volume is
made up of codices that were probably destroyed, but we can always hope that they
have not been irretrievably lost.
That is why I consider it important to include in the subsequent volumes descriptions of identified medieval manuscripts of Latin source texts, among them extracts
from non-surviving early modern catalogues of manuscripts from church libraries
as well as detailed indexes (Volumes 2-3). The characteristics of the various codices
may prove helpful in any future identification of new finds. There is another objective – apart from a documentary one – in the inclusion of descriptions of the manuscripts. Recording and describing– in as great detail as possible – the various extant
medieval manuscripts from Polish and foreign collections as well as gathering of
information about the lost collections will make it possible to create – as Edward
Potkowski once called for – “ideal libraries”.
Finally, the third and the most prosaic reason. I had to leave aside many questions
concerning Polish medieval libraries. I hope that the material I have gathered will
prove helpful in conducting further, in-depth studies of scriptoria, libraries as well
as transmission of texts and ideas. This work is essential, if we want to define the
cultural, religious and intellectual climate of medieval Poland.
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1. Indeks osób
Antykwą oznaczono osoby z okresu średniowiecza, władców i papieży, kursywą –
osoby działające w czasach nowożytnych.

A
Abb Gustav 176–178
Abramowicz D. I 146
Achmatowicz Aleksander 147
Achten Gerard 296, 297
Adam z Wielkiego Książa 220, 476
Adamska Anna 214
Adelung Friedrich von 98
Ajewski Konrad 360
Alan ab Insulis 448, 496, 580, 582
Alban św. 579
Albert wójt 266, 345, 563
Albert Wielki św. 76, 436, 561, 562
Albert Wielki, Ps.- 568
Albert z Orlamünde 526, 580
Albert z Padwy 351, 406
Albert z Perugii 356
Albert z Radoszyc 90
Albert z Rickmersdorf 580
Albert z Siecienia 387
Albertanus z Brescii 218, 525, 566
Albertrandi Jan Chrzciciel 32
Albertus Polonus 563
Aldobrandino z Tuscanelli 266
Aleksander III papież 134, 241, 533
Aleksander VI papież 76, 332, 426
Aleksander I car 78, 94
Aleksander II car 116, 117

Aleksander Wielki 307, 458, 527, 582
Aleksander z Malonne 358
Aleksander Mazowiecki 479
Aleksander de Villa Dei 429, 447, 448,
510, 568, 578
Aleksy z Lelowa 412
Alessandro da Verrazzano 540
Alexander de Tartaginis (de Imola) 550
Alfons Bonihominis 575
Alfons Vargas z Toledo 562
Ališauskas Vytautas 515
Álvarez de Paz Diego 433
Ambrożkiewicz Kajetan 247
Ambroży św. 392, 437, 474, 507, 541
Ambroży Pampowski 332
Ambroży z Kłodawy 393
Ameisenowa Zofia 159, 160
Anastazja 127, 361
Andreas Barbatius 550
Andreas Didaci de Escobar 564
Andres ks. 38, 39
Andrzej 288
Andrzej cysters paradyski 325, 330
Andrzej kapelan 308
Andrzej pleban lubiński 297
Andrzej profes witowski 371
Andrzej Aviopontanus 298
Andrzej Capellanus 576
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Andrzej z Kokorzyna 444, 491
Andrzej z Lubrańca 511
Andrzej Łaskarzewic 574
Andrzej z Miechowa 353, 354, 356
Andrzej z Nowej Słupi 276
Andrzej z Oleśnicy 490
Andrzej de Orzeliocza 381
Andrzej z Osuchowa 392, 393
Andrzej de Parva Lang 487
Andrzej z Podczach 279
Andrzej z Radomia 394
Andrzej z Sadowia 313, 518
Andrzej z Sempolna 352
Andrzej ze Stanowic 564
Andrzej z Tarentu (de Tarento) 531,
532
Andrzej Tęczyński 314
Andrzej z Witkowic 521
Andrzej z Żarnowa 282, 315, 492
Andrzej z Żernik 512
Angelo Carletti de Clavasio 506
Anna żona Lutosława z Radlina 291
Anna św. 584
Anonim Gall 26, 35, 58, 59, 64, 65,
169, 195
Anton Michael 24
Antoni z Padwy św. 392, 526
Antonin z Florencji św. 392, 576, 577,
584
Antonovskij Mihail I. 53, 63
Antosiewicz Klara 373–375
Anzelm z Canterbury św. 332, 407,
433, 561, 562
Anzelm z Canterbury, Ps.- 351, 436, 572
Aretino (Bruni) Leonardo 537
Arlinghaus Franz J. 216
Armand de Bellovisu 316, 566, 574
Arnald de Sarrano 452
Arndt Wilhelm 31, 130, 133
Arnhardt Moritz 179
Arnobiusz Młodszy 533
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Arnold de Villa Nova 568
Arnold Klaus 408
Arnold Udo 328
Arnošt z Pardubic 439
Arnulf de Boeriis 572
Arnulf z Mirzyńca 475
Arszyński Marian 484
Arundel George 553
Arystoteles 111, 175, 293, 294, 307,
329, 450, 548, 568, 580
Arystoteles, Ps.- 278, 518, 569, 582
Askanas Kazimierz 361
Askenazy Szymon 120, 131
Astesan Astensis 492, 574
Atanazy św. 507, 510
Atkinson 101
Attavante degli Attavanti 537
Auberger Jean-Baptiste 238
Augustyn św. 82, 222, 231, 243–249,
275, 276, 320, 332, 340, 342, 351, 358,
367, 373, 375, 382, 390, 419, 420, 426,
427, 431, 433, 434, 436, 437, 442, 444,
458, 504, 507, 533, 541, 561, 572, 573,
576, 581, 584, 585
Augustyn, Ps.- 297, 308, 436, 541, 553,
561, 581, 585
Augustyn z Ankony 458
Augustyniak Jerzy 330, 331, 333
Awian 448, 454
Awicenna 82
Aynolfo Thedaldi 537
Ayscough Samuel 557

B
Babington, rodzina 552
Babington Margaret 552
Backus Irena Dorota 435
Balcerak Wiesław 148
Balzer Oswald 131
Banaszkiewicz Jerzy 451, 453
Bandini Angelo M. 29, 554
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Bandtkie Jan Wincenty 35, 72, 73, 76, 85,
86, 88, 89, 92, 103, 105, 131, 195, 221
Bandtkie Jerzy Samuel 34, 84, 85, 89,
105, 106, 346
Bańkowski Piotr 22, 25, 26, 49, 52–54,
56, 59, 62, 63, 69, 93, 98, 110, 117,
124, 130, 137, 145, 153, 154–156,
159, 161–163, 167–170, 172, 173, 175,
177–179, 181–185, 189, 196, 205
Baptysta de Trovemala 506
Baranowski Ignacy T. 49, 51
Barącz Sadok 387
Barbara św. 579
Bardach Juliusz 106
Baron Arkadiusz 215
Barrat Alexandra 552
Barry David 233
Bartkowski Bolesław 362
Bartłomiej Anglik 581
Bartłomiej z Brescii 297, 526, 566
Bartłomiej z Grodziska 316
Bartłomiej z Jasła 282, 357, 364, 378,
459, 491, 580
Bartłomiej Krzyżanowski 316
Bartłomiej de San Concordio 281, 429,
489, 506, 564, 574
Bartłomiej Sosnkowski 65
Bartłomiej Swirnikowicz z Wilna 224,
515
Bartłomiej ze Żnina 293
Bartosiewicz 77
Bartoszewicz Agnieszka 519, 520
Bartoszewicz Julian 37, 101
Barwiński Eugeniusz 139, 140
Barycz Henryk 185, 514
Basiński Eugeniusz 148
Bataillon Louis-Jacques 214
Batory Andrzej 221, 356
Batowski Aleksander 38
Bauch Gustav 551
Baumgart Jan 177
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Baworowski Wiktor 340
Bazyli Wielki św. 507, 537
Bazylow Ludwik 52, 101, 103, 119, 120
Bąbiak Grzegorz P. 69
Beda Czcigodny św. 572
Behrens F. 137
Belcarzowa Elżbieta 125, 190, 191,
372, 383, 388, 462
Bell David N. 462
Bendziński Andrzej 323
Benedykt św. 231–243, 247, 253, 276,
288, 295, 296, 323, 332, 430, 455,
548, 560
Benedykt XII papież 240, 247, 249,
252
Benedykt z Aniane 239
Benedykt z Krakowa 276, 409
Benedykt de Lancz 382
Benedykt Hesse 504, 519
Benedykt z Marsylii 277, 308, 479,
508, 573
Beniamin z rodu Zarembów 334
Bentkowski Feliks 33, 59, 79, 103
Benvenuto da Imola 253
Bepler Jill 14
Berengaud z Ferrières 476
Berman Constance H. 452
Bernacki Ludwik 19, 79, 139, 143, 152,
196, 313
Bernadskaâ Elena V. 191
Bernard Aigler 237
Bernard z Clairvaux św. 160, 240, 252,
261, 276, 308, 320, 332, 427, 428, 433,
435–437, 442, 444, 457, 561, 574, 577
Bernard z Clairvaux, Ps.- 385, 445, 541
Bernard z Cluny 448
Bernard z Krakowa 274, 276, 277, 409
Bernard Silvestris 569
Bernardyn ze Sieny św. 392
Bernardyn z Żarnowca 410
Bernhard Michael 235
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Bersohn Mathias 478
Berthier Joachim J. 245
Bertold z Raciborza 525
Bertrand de Turre 381
Bertrand Gustave 533
Białecki Antoni 115, 120, 130
Bielak Włodzimierz 459
Bielińska Maria 326
Bieliński Józef 84, 94
Bielowski August 33, 37, 59, 87, 105,
112, 113, 115, 116, 118, 119, 129, 130,
133, 159, 185, 305, 316, 317, 362, 371,
372, 512, 580
Bieniak Janusz 130
Bieńkowska Barbara 43, 182
Bieńkowski Tadeusz 57
Biernacki Felicjan 32, 33
Biernacki Józef 73, 223
Bilska-Ciećwierz Magdalena 481–484,
488, 490, 493, 494
Biosca i Bias Antoni 575
Birkenmajer Aleksander 175, 521, 524
Birkenmajerówna Aleksandra 160
Bischoff Franz X. 440
Biver Marie-Louise 530
Biver Paul 530
Black Patricia E. 449
Blanks David R. 320
Bleskina Olga N. 10, 53, 98, 109, 111,
191, 192, 202, 217, 218, 224, 226
Blumenstok (Halban) Alfred 27, 109,
110, 120–124, 127, 128, 202, 206,
218, 224, 226, 267, 470, 477, 479, 515,
544, 546, 563, 574, 575, 578
Błażej z Kazimierza 367, 368
Błażejewicz Olena 78, 79, 92, 366
Bobowski Kazimierz 279, 424
Bobowski Mikołaj 125
Bobrzyński Michał 40, 41, 106
Boccaccio Giovanni 253
Bodniak Stanisław 174, 175, 177, 178
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Bodzanta 66
Boecjusz 94, 152, 307, 448, 477, 478,
580
Boecjusz, Ps.- 568
Boese Helmut 297
Boguchwał (Baszko) 58, 90
Bogusław 289
Bogusław z Kościana (Babiński) 380
Böhme Johann G. 23
Böhmer Heinz 134
Boldan Kamil 542
Bolesław Kędzierzawy 361
Bolesław Krzywousty 263, 285
Bolesław Pobożny 326, 342
Bona Sforza królowa polska 158, 160, 410
Bonawentura św. 204, 300, 326, 429,
432, 434–437, 444, 541, 548, 561, 572
Bonawentura, Ps.- 421, 574, 575
Bondéelle-Souchier Anne 440, 531
Bongiovanni Antonio 29
Boniecki Adam 291, 512
Bonifacy IX papież 344, 376, 377
Bonifacy papież 579
Boniohannes de Messana 448, 545
Boratyński Ludwik 257
Borkowska Małgorzata 232, 330–332
Borkowska Urszula 160
Borkowski Olgierd 325
Bornmüller Jochen 550
Borowy Wacław 154
Borzyszkowski Marian 459
Boutemy André 134
Boyle Leonard E. 553
Boynton Susan 450
Bozzolo Carla 215, 228
Bracciolini Poggio Giovanni 28, 253
Bracha Krzysztof 165, 263, 266, 269,
275, 278, 383, 415, 460, 461, 483, 505,
507, 592
Braniccy, rodzina 25, 26, 159
Branicki Adam 158, 169
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Branicki Ksawery 158, 160
Brann Noel L. 408
Braudo Aleksander 142, 143
Broda Michał 301, 398, 399, 465
Brodský Pavel 542
Brodziński Kazimierz 71, 103
Bronisz wojewoda 325
Brown Doroty C. 434
Bruce Scott G. 235, 237
Brückner Aleksander 27, 91, 102, 115,
120, 123–126, 128, 132, 135, 160,
202, 279, 289–291, 312, 322, 349,
350, 504, 508, 514, 520, 563, 573
Bruno św. 241
Bruno de Segni 582
Brunon Amerbach 589
Bryan Jennifer 432
Brygida św. 26, 169, 171, 183, 209, 224,
526, 536, 565, 590
Bryszkowski Jan K. 222
Buchwald-Pelcowa Paulina 58, 155, 158
Buczek Karol 33, 61, 68, 158
Budkowa Zofia 282, 349–351
Bukowski Waldemar 228, 338, 339, 527
Bułharewicz Wawrzyniec M. 285
Burchard św. 575
Burchard de Monte Sion 309, 567
Burke John 552
Burzyński Adam P. 286
Büsching Johann G. G. 22, 388
Buszewicz Elwira 239
Buturlin Dmitrij 109, 113
Byczkow Afanasji F. 113, 115, 118, 128
Byczkow Iwan A. 115, 116, 146
Bykowski Leon 179
Bylina Stanisław 438, 590
Bylinowa Elżbieta 366, 367

C
Canivez Joseph M. 238–240, 304, 305,
318, 325, 331, 333, 334

Cardelle de Hartmann Carmen 449,
563
Caro Jakob 40
Carroll Linda L. 539
Cavaciocchi Simonetta 215
Cavalieri-Ragazzi A. 313
Cavallini Giovanni 567
Cecil Hugh 17
Cetwiński Marek 294
Cezariusz z Heisterbach 240, 392, 583
Chassant Alphonse 32
Chastellain George 59
Chłędowski Adam T. 78, 108
Chłopocka Helena 119, 334
Chmiel Adam 41
Chmielowski Piotr 563
Chodyński Stanisław 323, 455
Choiseul-Gouffier Marie-Gabriel-Florent-Auguste de 63
Chojnacki Artur 351
Chopin Fryderyk 171
Choptiany Tomasz 491
Chotkowski Władysław 343
Chreptowicz Joachim L. 64
Christ Karl 174, 252, 253, 430
Christiani Franciszek K. 74
Christianson Gerald 531
Chrobaczyński Jacek 374
Chromiński Kazimierz 79
Chwalewik Edward 63, 78, 141, 154,
157, 158, 174, 399
Chwalisław z Nysy 496
Chyliczkowski Jan 544
Chyliński Konstanty 145–147, 152
Ciampi Sebastiano 38, 39, 537
Ciesielski Augustyn 326, 336
Cieślak Tadeusz 148
Clark John W. 422, 423, 466
Classen Albrecht 449, 451
Clemens doctor Sandomiriensis 188
Condello Emma 405, 419
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Contault P. 535
Contreni John J. 320
Cook Patrick 450
Coolman Boyd T. 244
Corbellini Sabrina 433
Cordez Philippe 424
Crusius Irene 370
Csapodi Csaba 554
Cwierzowicz Stanisław 74
Cyceron 307, 448, 475, 513, 538, 568
Cygler Florent 237
Cyprian św. 507
Cyprysiński Antoni 75, 76
Cyryl św. 571
Cyryl, Ps.- 223, 297
Czacki Tadeusz 21, 32, 33, 35, 47, 52,
59, 61–67, 86–88, 90, 95, 98, 110,
125, 129, 131, 195, 205, 216, 221, 223,
265, 356, 374, 383, 384, 395, 476, 479,
485, 491, 499, 509, 513, 516, 524, 538,
555
Czartoryscy, rodzina 32, 67, 68, 99,
110, 326, 337
Czartoryska Izabela 67, 90
Czartoryski Adam Jerzy 32, 66–68
Czartoryski Adam Kazimierz 53, 67
Czołowski Aleksander 71, 72, 149, 150,
152
Czubek Jan 490

D
D’Augard Osip O. 63
Danowska E. 33, 61–63, 65
Dante Alighieri 253
Danysz A. 39
Dathy 535
David Pierre 475
Dawid z Augsburga (de Augusta) 438,
575
Dąbrowski Jan Henryk 71, 72, 93
Dąbrowski Maciej 164, 219

Dąbrówka Andrzej 520
De Coster Annie 540
De Gregorio Giuseppe 405, 419
De Hamel Christopher 552
De la Croix-Bouton Jean 238
De La Mare Albinia 403
De Smet Rudolf 426
De Rossi Giovanni B. 521
Debongnie Pierre 435
Dekański Dariusz A. 238, 389
Delisle Léopold 143, 531, 532
Della Colomba Rafaello 375
Dembiński Paweł 327, 512
Demby Stefan 154, 161
Denifle Heinrich 246
Deptuchowa Ewa 125
Deptuła Czesław 358
Derez Marc 17
Derolez Albert 229, 419, 423, 426
Deruga Aleksy 144
Derwich Marek 10, 22, 62, 165, 221,
222, 251, 256, 262, 263, 266–284,
294, 299, 300, 344, 359, 369, 370, 415,
438–440, 442, 446, 453, 464, 467,
470, 503, 515, 594
Descamp Jean 534
Dezsényi-Szemző Piroska 517
Dibdin Charles 32
Dimier Marie-Anselme 240
Dionizy Areopagita 437
Dionizy Kartuz 436, 532, 533
Dobiasz-Rożdiestwienska Olga A. 137,
141, 142, 146
Dobiesław z Kościelca 455
Dobiesław z Kurozwęk 467
Dobiesław de Pedimino 351
Dobosz Józef 238, 252, 258, 285, 294,
299, 302, 318, 330, 337–339, 370, 373,
424, 453
Dobrovski Josef 135
Dobrowolski Kazimierz 314, 502, 555
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Indeks osób

Domańska Hanna 70
Dominik Guzman św. 389, 390
Dominik Kazanowski 393
Dominik de Sancto Geminiano 312,
464
Donat 447, 510
Dorna Maciej 29
Dorota św. 544, 577
Drabina Jan 546
Drelicharz Wojciech 64, 296, 452
Dressler Fidolin 235
Drogin Marc 466
Drzewiccy, rodzina 512
Drzymałka Maciej 384
Du Cange Charles Du Fresne 401
Du Pin Louis E. 434
Dubrowski Piotr 53, 98, 110, 116, 134,
192, 193, 206, 217, 218, 226, 372, 495,
531, 533
Düchting Reinhard 14
Dudík Beda 135, 218, 479
Dukwicz Dorota 49, 58
Dunin Karol 103, 105
Dunphy Graeme 451
Dwornicka Irena 392
Dyamentowski Przybysław 77
Dyamentowski Sobiesław 77
Dybicz Iwan I. 92
Dymmel Anna 90
Dymmel Piotr 130
Dziadek Justyna 461
Działyński Ignacy J. 63
Działyński Tytus 21, 38, 67, 80, 87, 102,
118, 119, 221, 222, 336, 384
Dziersław kleryk 449
Dziersław z Rytwian 304, 377, 380
Dzierzko 370
Dzierzkowska Danuta 151
Dzierzwa 37, 73, 75, 86, 87, 90, 178,
487
Dzięcioł Alina 481, 493

E
Eberl Immo 238, 240
Ebert Friedrich A. 31, 98
Edmund a Cruce 257, 471
Edward III król angielski 553
Eichhorn Carl 114
Einsiedel hr. 68
El-Abbadi Mostafa A. 16
Elagina Natalia A. 53, 98
Eliasz z Wąwolnicy 491
Elred z Rievaulx 240
Elżbieta Łokietkówna królowa polska
i węgierska 343
Elżbieta z Turyngii św. 276, 457
Emeryk św. 457
Engelbert opat Admont 442, 524
Engelbert Pius 235
Erazm Ciołek 55, 56, 57, 64, 410, 537,
538
Ercole d’Este 539
Erler Georg 329
Eryk Rozpierski 527
Estreicher Karol 32, 39, 52, 139
Estreicher Karol mł. 423
Eustachiusz zw. Niewstąp 304, 331
Euzebiusz z Cezarei 297, 307, 311, 351,
431, 437, 452
Evrard z Béthume 448

F
Fabiańska Agnieszka 268, 397, 451
Fajt Jiři 160
Fałkowski Jakub 75, 89
Fałkowski Wojciech 380
Fasulo Franco 539
Fathallah Omnia M. 16
Ferdynand II cesarz 391
Ferzoco George 430, 450
Fijałek Jan Nepomucen 132, 228, 305,
310, 313, 322, 325, 376, 378, 379, 441,
506, 513, 563
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Filip II Sabaudzki król francuski 534
Filip VI Walezjusz książę Sabaudii
i Piemontu 531
Filippo della Strada 408
Fingernagel Andreas 224
Fishburn Matthew 15
Fisher Jeffrey 434
Fitzherbert, rodzina 552
Fitzherbert John 552
Flachenecker Helmut 370
Flajšhans Václav 135, 218, 514
Fleming West A. 13
Florian z Mokrska 491
Fodor Adrienne J. 517
Foerster Thomas 511
Földesi Ferenc 554
Folkerts Suzan 532
Folwarski Henryk 363
Fortunat z Orłowa 393, 394
Fournier Paul 261
Franciszek św. 231, 247–252, 276, 392,
395, 548
Franciszek de Bosco 532
Franciszek z Liwia 395
Franciszek Sartoris z Miechowa 355
Franciszek Zabarella 564
Franklin Alfred 531
Frassetto Michael 320
Frączyk Tadeusz 90
Freeman Elizabeth 238
Fridon z Jarosławia 378, 488
Friedberg Marian 499
Friedlaender Ernst 551
Frodyma Mariusz 125
Fryderyk Jagiellończyk 524
Fuchs Franz 235
Fuhrmann Horst 133

G
Gabriel z Bolonii 496
Gaca-Dąbrowska Zofia 140

Gach Piotr P. 81, 331, 338
Gacka Dorota 296
Gacki Józef 257, 285, 286, 307, 393,
394
Gadomski Jerzy 333, 410
Galfred de Vino Salvo 448
Gall de Aula Regia 438, 547, 577
Gałuszka Tomasz 573
Gancarczyk Paweł 182
Gancewski Jan 359
Gansiniec Ryszard 313, 449
Gapski Henryk 257
Garand Monique-Cécile 429
Garzoni Giovanni 581
Gasparini de Barzizza z Bergamo 582
Gaude-Ferragu Murielle 531
Gawarecki Wincenty H. 360
Gawlas Sławomir 215
Gąsiorowski Antoni 182, 271, 283, 382
Gedka bp krakowski 302, 342
Georg von Peurbach 568
Gerard Groote 433, 438
Gerard de Rheinau 580
Gerard de Vliederhoven 436–438, 445
Gerard Zerbolt de Zutphania 436–438,
445
Geremek Bronisław 447
Gianfrancesco Gonzaga 537
Gieysztor Aleksander 32, 40
Gilks David 24
Gille Florent A. 116, 117
Gillert Karl 133, 134, 141
Giovanni Pico della Mirandola 437
Giovanni Thedaldi 537
Girard Alain 530
Glaßner Christine 255, 440
Glaßner Gottfried 255
Glemma Tadeusz 356
Glücksberg Natan 77
Gładkiewicz Ryszard 228, 590
Głowacki Kazimierz 370

Indeks osób

Godfryd z Trani 297
Godfryd Vedelen 549, 550
Gołębiowski Łukasz 59, 61–64, 67, 68,
71, 75, 76, 84, 85, 89–91, 107, 108, 110,
111, 118, 123, 125, 130, 153, 175, 186,
187, 206, 207, 223, 225, 226, 267, 287,
289, 291, 307, 320, 367, 380, 383, 544,
580
Gołębiowski Seweryn 61, 91
Goodwin Paige S. 24
Gordan Phyllis W.G. 28
Gorzelak Małgorzata 377
Gostyńska Weronika 144, 148
Gotard z Krzepic 503, 511, 519
Gotfryd z Maastricht 548
Gotfryd de Viterbo 407, 511, 567
Gottlieb Theodor 254
Górecki Piotr 524
Górski Stanisław 82
Grabowski Adam 195
Grabowski Ambroży 38, 89
Grabowski Stanisław 35
Graciotti Sante 19
Gradowski M. 30
Gracjan 239, 290, 356, 429, 437, 583
Graff Tomasz 441, 573
Graff-Chrząszczewska Jadwiga
(ps. Julicz J.) 141
Graham Jon E. 15
Grajkowska Leokadia 318, 339
Grant William L. 540
Green Roger P.H. 450
Gregorius Gyöngyösi 442
Grelewicz Klara 243
Griffolini Francesco (Aretino) 554
Grillo Antoniotto 541
Grodecki Roman 555
Grodziski Stanisław 58, 392
Groiss Albert 552
Gronowski Tomasz M. 239, 257
Grubmüller Klaus 235
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Grudziński Kajetan 393
Grycz Józef 155, 173, 176, 178, 179,
182
Gryz Ryszard 280
Grzegorz kanonik i oficjał sandomierski
222, 278, 282, 315, 368, 413, 492,
520
Grzegorz pleban w Lipnie 417
Grzegorz przeor koprzywnicki 306
Grzegorz z Nazjanzu św. 507
Grzegorz I papież, św. 185, 205, 232,
245, 265, 275, 277, 287, 309, 311, 320,
321, 324, 335, 337, 340, 372, 416, 426,
427, 435, 436, 480, 496, 507, 517, 533,
561, 572
Grzegorz IX papież 55, 249, 291
Grzegorz XV papież 14
Grzegorz Brzeczka Lazawsky 578
Grzegorz Buczkowski 290
Grzegorz Cieniawa z Mysłowic
(de Zawada) 310, 312, 414, 464, 468
Grzegorz de Culsembog 269
Grzegorz Czepser de Kyrchdorf
309–311, 403, 405, 443
Grzegorz z Krzepic 269
Grzegorz z Miłoszyna 515, 516
Grzegorz Skocki 512
Grzegorz z Trapezuntu 477
Grzegorz Wielki – zob. Grzegorz I
Grzegorz z Wielunia 504
Grzeszczuk Stanisław 177
Grzęda Mateusz 377
Gualterus Anglik 448
Guarino z Werony 253, 537
Gueneé Bernard 240, 451
Guido de Columnis 297, 458, 527, 567
Guido de Monte Rocherii 367, 459, 564
Guigo I 241, 242, 445
Guillaume Cotheron 532
Gumbert Johann P. 212
Guyot Bertrand G. 214
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Indeksy do tomu 1

Guzy-Pasiak Jolanta 182
Gwioździk Jolanta 384

H
Habsburg Maximilian von 437, 441
Hadrian I papież 565
Haidinger Alois 255
Haimo z Auxerre 559
Hajdukiewicz Leszek 478
Halban – zob. Blumenstok
Haller Jan 508
Halporn Barbara 441
Hamesse Jacqueline 405
Hammond Jay M. 432
Handelsman M. 142, 150
Hanka Václav 104
Hartmann Schedel 73
Hervaeus Natalis Brito 565, 566
Hauke Hermann 232
Haye Thomas 408
Hegesipp, Ps.- 311, 338, 368, 452
Heidenheim Moritz 113
Heine Heinrich 16
Heinrich von St. Gallen 115
Heinzer Felix 236, 239
Heiryk z Auxerre 320
Helcel Antoni Zygmunt 104, 105, 131,
221, 266, 520
Hélian Louis 567
Helinand z Froidmont 240
Heller-Roazen Daniel 16
Hellinga Lotte 462
Henri de Bergues 219, 534
Henryk bożogrobiec 345
Henryk kopista 566
Henryk III Walezy król francuski 535,
561
Henryk IV król francuski 535
Henryk Sandomierski 484
Henryk Bitterfeld z Brzegu 445, 496,
579

Henryk de Frimaria 268, 269, 438, 445,
489, 508, 561, 575, 576
Henryk z Kłobucka 327
Henryk z Merseburga (de Barben) 353,
449, 565, 569, 570
Henryk z Ratyzbony 524
Henryk de Segusio 103, 312, 564
Henryk ze Strzelc 515, 516
Henryk Suzo 308, 309, 436, 438, 585
Henryk syn Trojana 476
Henryk de Xanctis 390
Herman bakałarz sztuk 267
Herman z Przeworska 524
Hermann de Zonsbeek 548
Hermans Jos M. M. 137
Herolt 329
Herren Michael 450
Hertling Ludwig 250
Heydeck Kurt 196
Heyzmann Udalryk 132, 501
Hieronim św. 222, 245, 297, 354,
426–428, 434, 436, 467, 507, 517,
570–572, 574
Hieronim z O. 364
Hieronim z Pragi 545, 562
Hieronim z Wronowa 284, 467
Hilary św. 507
Hildemar z Korbei 234
Hillgarth Jocelyn N. 531
Hińcza pleban kościoła w Łucku 290
Hipokrates 581
Hirsch Rudolf 590
Hlaváček Ivan 260, 542
Hleb-Koszańska Helena 162
Hoffmanowa z Tańskich Klementyna 68
Höfler Karl 409
Hogg James 241, 242, 355, 530
Hollis Stephanie 552
Hołownia Ryszard 325, 334
Homer 569
Honorat z Arles św. 565
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Honoriusz III papież 247, 390
Honoriusz Augustodunensis 337, 450,
566
Hoobs Anne 553
Hoogvliet Margriet 137, 433
Horacy 54, 568
Horat Heinz 423
Hornowska Maria 9, 18, 27, 42,
164–166, 175, 185–189, 196, 197,
202, 203, 207, 227, 263, 265, 268,
269, 278, 281, 283, 286, 287, 289–
291, 296, 306, 307, 319, 320, 322,
346, 355, 368, 377, 378, 380, 382,
391, 392, 404, 463, 472–475, 477,
479–481, 483–486, 494, 509, 515,
517, 518, 534, 541, 557–559, 565,
573
Horodyski Bogdan 42, 155, 179, 183
Horst Antoni 302
Hube Romuald 88, 102, 103–106, 131,
132
Hughes Andrew 424
Hughes-Edwards Mari 238
Hugo prepozyt w Mlom 547
Hugo z Fouilloy (de Folieto) 427, 429,
562
Hugo de Prato Florido 353, 577
Hugo von Reutlingen 134
Hugo Ripelin de Argentina 267, 309,
378, 380, 429
Hugo de Sancto Caro 429
Hugo ze Św. Wiktora 243–246, 320,
321, 372, 390, 431, 432, 433, 435, 437,
496, 561, 574
Hugutio z Pizy 224, 353, 405, 424, 515,
526
Hulewicz Jan 185
Humbert de Romanis 245, 247, 412,
433, 442
Humphreys Kenneth W. 466
Hutterowie, rodzina 499

I
Idung 239
Idzi z Corbeil 568
Idzi Rzymianin 306, 311, 353
Illich Ivan 432, 433
Innocenty II papież 241
Innocenty III papież 335, 562
Innocenty IV papież 75
Innocenty V papież (Piotr de Tarantasia)
521
Innocenty VII papież 290
Innocenty z Kościana 428, 431
Ioannes de Mandeville 115
Iwanowski Antoni 119
Iwańczak Wojciech 278, 483
Iwańska-Cieślik Bernadeta 472
Iwo z Chartres 565
Iwo Odrowąż 279, 373
Izaak z Subiulmeta 575
Izbicki Thomas M. 531
Izaak ze Stelli 240
Izydor z Sewilli 82, 234, 277, 427, 431,
437, 487, 492, 505, 526, 561, 562, 569,
573, 574, 582, 583
Izydor z Sewilli, Ps.- 292, 505, 562,
582

J
Jabłonka Agnieszka 381
Jabłoński Zbigniew 41, 123
Jacobus Alpharabi 219
Jacquette Roviot 535
Jadwiga Andegaweńska królowa polska,
św. 188, 276, 457, 584
Jadwiga Śląska św. 308, 309, 418, 457
Jagić Vatroslav 125
Jakoubek ze Stříbra 545
Jaksa z Miechowa 285, 342
Jakub 383
Jakub benedyktyn 552
Jakub kustosz płocki 364, 442
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Jakub magister 526
Jakub pleban brdowski 382
Jakub z Baranowa 304
Jakub de Cessolis 579
Jakub Dominikowski 488
Jakub Fałkowski 331
Jakub Grzymała 304
Jakub Januk de Wychborowysz 270
Jakub Kurdwanowski 205, 479
Jakub de Lausanna 584
Jakub z Lisowa 576
Jakub z Łęczycy 308
Jakub z Mediolanu 204, 436, 574
Jakub z Miszewa 364
Jakub Mitrub (Mitrula) z Piotrkowa
288
Jakub z Paradyża 128, 269, 276, 300,
308, 310, 325, 360, 405, 436, 441,
443, 444, 463, 468, 470, 479, 552,
572, 584
Jakub Parkosz z Żurawicy 397
Jakub z Piotrkowa 480, 519
Jakub z Polski 403
Jakub z Sienna 476, 477, 491
Jakub z Szadka 491
Jakub zw. Szyezych 288
Jakub Świnka 330, 592
Jakub de Teramo 267, 526
Jakub de Vitriaco 532
Jakub de Voragine 266, 288, 308, 309,
353, 363, 371, 375, 380, 389, 424, 429,
461, 564, 565, 577, 579
Jakub z Wałowic 564
Jakub z Wiślicy 487, 593
Jakub z Włocławka 267
Jakub z Zaborowa 282–285, 414, 517
Jakub Zeglar z Bochni 311–313, 536
Jakub z Zuzoli 364
Jakub ze Żnina 130
Jakubowski Zbigniew 245
Jałbrzykowska Anna 158

Indeksy do tomu 1

James Montague Rhodes 535, 553
Jan 288
Jan cysters paradyski 325, 328
Jan diakon z Głubczyc 268
Jan dziekan 298
Jan kapelan szpitala w Strzelnie 523
Jan kleryk krakowski 105
Jan kopista 380
Jan ksiądz 223
Jan kustosz płocki 479, 519
Jan lekarz 313
Jan opat sulejowski 330
Jan pleban w Chybicach 511
Jan pleban kościoła w Nowej Słupi 277
Jan pleban w Ropczycach 502
Jan przeor paradyski 327
Jan student praski 267
Jan Jałmużnik św. 276, 332, 457
Jan Kanty św. 291, 592
Jan XXIII papież 344
Jan I Olbracht król polski 203, 503
Jan III Sobieski król polski 33, 203
Jan z Aleksandrii 583
Jan Andrzejowy 316, 565, 576
Jan Andrzejowy kopista 315
Jan Balbi z Genui 290, 364, 429, 448,
449, 569, 572, 581
Jan Banik z Wrocławia 387
Jan Baruchowski 350, 416
Jan Baryczka 343
Jan z Bejsc 526
Jan z Błonia 381, 494
Jan Bolęcki 296, 298
Jan z Brzezin 288
Jan Burydan 580
Jan Busch 564
Jan Calderini 565, 566
Jan de Cardalhaco 583
Jan z Cerekwicy 56, 338
Jan Chryzostom św. 94, 298, 427, 437,
554

Indeks osób

Jan Chryzostom, Ps.- 316, 507
Jan z Czarnkowa 58
Jan z Czyżowa 304
Jan z Dąbrówki 56, 90, 266, 275, 296,
514, 527, 567
Jan de Deo 508, 573, 580
Jan Diakon 321, 416
Jan Dirks van Schoonhoven 436, 437,
438, 445
Jan Długosz 33, 38, 40, 56–58, 61, 64,
66, 74–76, 81, 82, 120, 130, 156, 158,
178, 220, 222, 256, 277, 278, 282, 285,
302, 303, 305, 318, 366, 369, 370, 380,
383, 386, 387, 410, 413, 477, 484, 485,
488, 490, 505, 508, 567
Jan z Dob. 281, 300
Jan de Doszowo 380
Jan Drzewicki 512
Jan Elgot 444, 512
Jan Faventini 580
Jan z Fryburga 379
Jan z Garlandii 447
Jan Gerson 276, 300, 394, 408,
433–435, 437, 468, 589
Jan z Głuszyna 459
Jan Gobi 572
Jan Goliche 575
Jan Gosławski 485
Jan Gruszczyński 477
Jan Grwec 355
Jan Hesse 583
Jan Hieronim Sylwan z Pragi 163, 223,
269, 351, 370, 372, 390, 398, 461, 463,
478, 480, 526, 541, 562, 577, 578, 583
Jan z Hildesheimu 496
Jan z Holešova 504
Jan Hus 514, 545, 562
Jan Isner 369, 491
Jan Jelitko 502
Jan z K. 282
Jan z Kamieńca 275, 276
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Jan Kapistran 218, 283, 445, 584
Jan Kasjan 233, 245, 268, 360, 421,
426, 427, 436, 440, 561
Jan Klopch 534
Jan z Komorowa 58, 395
Jan Konarski 506
Jan Kontrakt 353
Jan z Kościana 273, 274
Jan z Krakowa 266
Jan z Krzepic 269
Jan z Książa 417
Jan z Kwidzyna (de Marienwerder) 505
Jan Lan 267
Jan Latoszyński 475
Jan Lutkowic z Brzezia 477
Jan z Łabiszyna 517
Jan Łaski 501
Jan z Łowicza 305, 306
Jan Mandeville 115, 568
Jan Marchesini de Regio Lapide 350,
527, 572
Jan Merkelin 310, 459, 563
Jan Milicz z Kromieryża 353, 408, 461
Jan zw. Miłoszowskim 511
Jan Mombaer (Mauburnus) 435–437
Jan z Moszny i Miłobędzina 479
Jan z Mydłowa 278
Jan Neydenbork 526
Jan z Obrazowa 305
Jan Oczko 352
Jan Oczko? 351
Jan Odolf 314, 315, 415, 464, 491
Jan de Odrzyboy 384
Jan Oleśnicki 278
Jan Oleśnicki (Bochotnicki) 291
Jan Ostroróg 66, 128, 318
Jan de Palomar 517
Jan Pawakowsky z Kłobucka 510
Jan z Płocka 314
Jan Polak 514
Jan z Przydonicy Nowej 289
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Jan z Raciborska 82, 367
Jan z Radochoniec 544, 545
Jan Regiomontanus 581
Jan Rigaldi 390, 543
Jan Rogala ze Skarbimierza 488
Jan z Rozprzy 332
Jan de Rupescissa 529
Jan z Ruszczy 489
Jan Rzeszowski 524
Jan de Sacrobosco 293
Jan Sakran z Oświęcimia 503, 516
Jan de sancto Laurentio 548
Jan Scholastyk (Klimak) św. 403, 440
Jan zw. Secha z Kurojed 544
Jan alias Siemek de Makowsko 289
Jan Skotnicki 289, 290, 445
Jan ze Słupcy 322, 449
Jan Smyalka 517
Jan Sokenorde 442
Jan Sommerfeld 503
Jan Stanko 475
Jan Stekna 163, 354, 562
Jan Strzembosz 366
Jan ze Studzienic 288
Jan de Sustyon 526
Jan z Szadka 510
Jan Szebieński 382, 524
Jan Szklarek 395
Jan z Szydłowa 270, 278, 403, 412,
450, 517, 518
Jan z Tarnowa 343
Jan Taye 219, 534
Jan Teutonicus 224
Jan Trithemius 408, 437
Jan de Turrecremata 354, 548, 572
Jan Vrethen 321
Jan z Walii (Guallensis) 276, 574
Jan z Wielkiego Poznania 523
Jan z Wielunia 519
Jan Wiklef 545, 562
Jan z Zagości 276, 410

Indeksy do tomu 1

Jan z Zakroczymia 511
Jan Zaparski 274
Jan Zborowski z Rytwian 377
Jan z Żukowa 381, 493
Janik abp gnieźnieński 337
Janocki Jan Daniel 29, 51, 54–57,
59–61, 87, 97, 129, 205, 333, 356, 422,
459, 538, 540, 567
Janowska Beata 361
Januszowski Jan 555
Jarecki Walter 237
Jarosław Bogoria ze Skotnik 104, 105,
132, 303, 491
Jasiński Kazimierz 542
Jasiński Tomasz 182, 337, 527
Jaszczołt Tomasz 515
Jazykow Dymitr I. 75
Jażdżewski Konstanty K. 238, 301,
396, 397, 401, 404, 446
Jean Beleth 585
Jean Clopet 534
Jean de Cirey 396
Jean Molinet 59
Jeanne Beaudot 535
Jerzy 523
Jerzy Grunczel 328
Jerzy syn Leonarda z Krakowa 305, 306
Jerzy Sosnowski 290
Jerzy Varnolt 550, 551
Jerzy z Podiebradów 546, 562
Jerzy z Sambora 416
Jerzy z Węgier 567
Jędrkiewicz Edwin 39
Jimenez de Cisneros (Ximenes)
Francisco 16
Joachim de Fiore, Ps.- 562
Joanna Burgundzka królowa francuska 531
Joannes de Fonte 186
Jodok Weiler z Heilbronn 584
Jodok z Głuchołaz 365
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Indeks osób

Johan Schlitpacher 255
Johann Amerbach 589
Johann Gensberg 550
Johann Mickel 435
Johann Reuchlin 437
Johann Schlitpacher 237
Johann Ulrich Surgant 589, 590
Johannes de Lupschicz 187
Johannes de Plano Carpini 75
Johlin z Vodňan 354, 355, 463, 543
Johnson Timothy J. 432
Jonston Jerzy 188, 263–265, 267, 268, 552
Jordan z Kwedlinburga 268, 308, 526
Jovaiša Liudas 515
Józef Flawiusz 222, 298, 307, 537, 568
Józefaciuk Małgorzata 166
Julian z Kruchowa 353, 405
Julian z Miechowa 353
Julian z Toledo 340
Julicz J. – zob. Graff-Chrząszczewska
Jadwiga
Julius Pomponius Leto 219
Juliusz Cezar 585
Jureczko Andrzej 374
Jurek Tomasz 182, 271, 318, 329, 527
Jurkiewicz Jarosław 144
Justynian cesarz 66
Juszczakowska Halina 59
Juszyński Michał H. 33, 84

K
Kaczmarczyk Kazimierz 62, 416
Kaczmarczyk Zdzisław 131
Kaczmarek Krzysztof 240, 252, 302,
305, 318, 320, 322, 325, 326, 330, 331,
334, 336, 337, 339, 400, 402, 403,
426, 446, 447
Kaczmarek M. 455
Kalina Antoni 125
Kalinowski W. 119, 130
Kalischer F. 16

Kaliszuk Jerzy 26, 215, 306, 309, 310,
398, 405, 407, 426, 453, 456, 461,
484–487, 507, 518, 554
Kallimach 57
Kamolowa Danuta 17
Kantak Kamil 167, 327, 394, 429
Kapp Johann E. 112, 219
Karbowiak Antoni 446, 450, 478, 509,
510
Karczewska Joanna 325
Karczewski Dariusz 330, 362, 373
Kardyni-Pelikánová Krystyna 163
Kardyś Piotr 481, 483–485
Karge Paul 135
Karłowska-Kamzowa Alicja 322
Karol Ferdynand Waza 203
Karol Wielki cesarz 496
Karpentariusze, rodzina 314
Karsay Orsolya 554
Karwasińska Jadwiga 184
Kasjodor 436, 452
Kasper Clemens M. 232, 237
Kasper Krügeler 412
Kasprowicz Jan 13
Kaszlej Andrzej 77
Katarzyna św. 68, 575, 579
Katarzyna Sieneńska św. 577
Katarzyna II caryca 51, 94
Katarzyna córka Brygidy Szwedzkiej
565
Katon 448, 510, 568
Kawecka-Gryczowa Alodia 25, 26, 49,
61, 155, 160, 168, 173, 178
Kazimierz Jagiellończyk król polski
333, 503, 568
Kazimierz Sprawiedliwy 302, 330
Kazimierz Wielki król polski 66, 87,
88, 128, 131, 343, 375, 395, 476, 520
Kehnel Annette 385
Keller Hagen 235
Kern Anton 174
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Keunecke Hans-Otto 14
Kędzierska Małgorzata 370
Kętrzyński Wojciech 41, 256, 271, 283,
290, 304, 321, 322, 328, 373, 375, 379,
412, 482, 485, 520
Kierski Emil 336
Kieszkowski Stanisław 298
Kind Helmut 550
Kinga św. 60, 61, 457
Kiryk Feliks 220, 314, 476, 481, 484, 512
Kiseleva Ludmila I. 191, 218, 224
Kitowicz Jędrzej 38
Kiwilszo Joanna 359, 363
Klara św. 247–250
Klaudian 448, 568
Klein Thomas 569
Klemens cysters sulejowski 331
Klemens doktor 444
Klemens kapłan w Łomnej 363
Klemens kaznodzieja w Lublinie 288
Klemens pleban klasztoru norbertanek
373
Klemens prepozyt jeżowski 298
Klemens V papież 345
Klemens Polak 332
Klemens ze Słupi 288, 591
Klimecka Grażyna 359, 360, 364, 508,
509
Kline Daniel T. 450
Kluczycki Franciszek 160
Kłapkowski Władysław 578
Kłoczowski Jerzy 299, 238, 255–261,
263, 294, 300–302, 304, 318, 337,
340, 342, 358, 373, 375, 376, 386–
389, 395, 470
Kłossowski Andrzej 164, 181
Knapek Elżbieta 497, 573
Knapiński Ryszard 547
Knaus Hermann 297
Knoblich Isabel 224
Knod Gustav C. 550

Indeksy do tomu 1

Knuth Rebecca 17
Kobeko Dmitrij F. 98
Kock Thomas 214, 259–262, 426, 435
Koczerska Maria 304, 305
Kokwiński Sebastian 538
Kolak Wacław 395
Komínková Marie 514
Konarski Kazimierz 183
Konrad z Eberbachu 276, 308, 309,
452, 457
Konrad Holtnicker z Saksonii 561
Konrad z Sandomierza 192
Konrad z Soltau 350, 508, 559
Konrad Waldhauser 163, 350, 368, 562
Konstantyn Afrykańczyk 581
Kopczyński Onufry 51, 61
Kopera Feliks 127, 128, 141, 152, 206,
221, 356, 537, 554
Kopera Łukasz 366
Kopernik Mikołaj 33
Köpf Ulrich 241
Koranyi Karol 121
Korff Modest A. 100, 112, 113, 117, 118
Korn Georg A.W. 510
Korolec Jerzy B. 399
Korolko Mirosław 188
Korzeniewski Bohdan 15, 178, 180, 181
Korzeniowski Józef 69, 109, 112, 118,
120, 123–125, 128, 132, 142, 143, 149,
162, 184, 191, 202, 218, 220, 312, 337,
479, 508, 541, 546, 554, 555, 580
Kosiński Józef A. 62
Kosma Medyceusz 539
Kosmanowa Bogumiła 326
Kossarzecki Krzysztof 53, 98, 191
Kotarbiński Stanisław 488
Kowalczyk Maria 189, 310, 378, 487,
524, 544
Kowalczykówna Jolanta 86
Kowalewicz Henryk 458, 563
Kowalska-Pietrzak Anna 494

631

Indeks osób

Kowalska-Urbankowa Zofia 368, 382,
490
Kowalski Gerard 399, 416
Kowerda Borys S. 147
Kownacki Hipolit 37, 73, 77, 85–88,
129, 131, 156, 159
Kozerska Helena 27, 83, 84, 91, 93,
163, 183
Kozłowska Anna Z. 500, 502, 585
Kozłowska-Budkowa Zofia 301, 302,
303
Kozłowski Jan 49, 52, 163, 348
Kozłowski Mateusz 80, 286
Kracik Jan 503
Krafl Pavel 421, 439
Krämer Sigrid 235
Kras Paweł 507, 542
Krasicki Ignacy 19, 20, 79, 254
Krasiński Jan A. 61
Krasowski A. 93
Kraus Anton 173
Kraushar Aleksander 70–72, 74, 75,
87, 92–94, 131
Krawczyk Antoni 341
Kristeller Paul O. 112, 191, 218, 575
Krochmal Jacek 306
Kromer Marcin 76
Kroos Renate 297
Królik Ludwik 493
Królikowski Bohdan 19
Krukowski Jan 374
Kruppa Nathalie 407
Krušinský Rostislav 295
Krüss Hugo A. 174
Kryłow Andriej 102
Krynicka Maria 120
Krystyn z Koziegłów 381
Krystyn z Lądu 322
Krzemińska Anna 239, 411
Krzywiński (z Krzywina) Bartłomiej
296, 298

Krzyżaniakowa Jadwiga 228
Krzyżanowski Jan K. 76
Krzyżanowski Stanisław 41
Książek Irena 90
Kubiak Zygmunt 563
Kucharzewski Jan 92, 102, 103
Kuczyński Stefan K. 299, 314, 369, 508
Kuhn Hugo 216
Kulecka Alicja 102, 107
Kulkicz Wawrzyniec 384
Kumaniecki Jerzy 147
Kumor Bolesław S. 484
Kuntze Edward 24, 25, 53, 93, 118, 139,
140, 141, 143–145, 147–150, 155, 161,
162, 167, 168, 177
Kupść Bogumił S. 17, 98, 178, 183, 190
Kuraś Stanisław 305, 314, 343
Kürbis Brygida 28, 87, 300
Kurkowski Jarosław 59
Kurnatowska Zofia 294
Kuropatnicki Ewaryst 72, 391, 392,
573
Kuropatnicki Józef 72, 73, 75, 112, 129
Kurtzmann Ludwik 297, 335, 337
Kutrzeba Stanisław 41, 65, 69, 89, 128,
479, 555
Kwaśniewski Andrzej 481, 581
Kwiatkowski Saturnin 273
Kwintylian 253, 568

L
Labalme Patricia H. 539
Laberschek Jacek 268
Laborde Alexandre de 98, 117, 136,
137, 218
Labuda Adam S. 303, 322, 328, 329,
362, 495, 496, 498
Labuda Gerard 290, 364
Lacaita James P. 253
Lachmann Karl 31
Lactanzio Thedaldi 537
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Laczki Michał 371
Laktancjusz 307, 437, 534, 554, 561,
562, 574
Lambert z Euskirchen 574
Laska Andrzej 224
Le Blévec Daniel 530
Leclercq Jean 232, 240, 432
Lefebvre de Lassus G. 82, 83, 186, 187,
265, 286, 287, 291, 306, 307
Lehmann Edgar 422
Leibniz Gottfried Willhelm 219
Lelewel Joachim 21, 31, 35–37, 44, 50,
52, 64, 68, 70, 71, 73, 77, 78, 80, 81,
83–86, 88, 91, 103, 104, 129, 130, 131,
221, 225, 285–288, 312, 337, 345, 346,
372, 520, 554
Lelewel Prot 86
Lemaître Jean-Loup 296, 426
Lenart B. 185
Lenart Emilian 259, 393
Lengneus Stanisław 559
Lengnich Gottfried 35
Lenzi Massimiliano 406
Leon I Wielki papież, św. 507
Leon z Łańcuta 392
Leon z Raciborza 260, 420
Leonard de Utino 381
Leonard pleban w Drohobyczu 526
Leonardo Loredano 539, 540
Leszczyńska-Skrętowa Zofia 508
Lewak Adam 179, 180
Lewandowski Ignacy 563
Lewański Julian 378
Leyh Georg 174
Leylonde R. 557
Libera Zdzisław 21
Libor Naker de Domarizsch 328
Librowski Stanisław 323
Lichończak-Nurek Grażyna 377
Liddle Peter H. 17
Liebe Georg 551

Indeksy do tomu 1

Liman Kazimierz 563
Linde Samuel Bogumił 27, 59, 71,
78–85, 92, 93, 166, 190, 206, 207,
225, 227, 254, 255, 262, 286, 287,
307, 319, 331–333, 346, 347, 360, 366,
372, 373, 389, 390, 395, 477, 483, 486,
488, 491, 492, 494, 590
Lipiński Tymoteusz 348
Lisiecki Arkadiusz M. 323, 327, 328,
329, 330, 446
Liske Ksawery F. 60, 121
Litwin Jacek 367
Liutprand z Kremony 152
Livingstone Anny 320
Lorenz Sönke 15, 168, 179, 181, 241,
355, 435, 554
Lorkiewicz Antoni 60
Löser Freimut 255
Lubomirscy rodzina 195
Lubomirski Henryk 118
Lubomirski Stanisław 156
Lubomirski Stefan 195
Luchs Hans 402
Lucyliusz 589
Ludger św. 320, 321
Ludger, Ps.- 321
Ludolf z Luchow 516
Ludolf (Kartuz) z Saksonii 309, 392,
427, 429, 436, 575
Ludolf z Żagania 357, 406
Ludwik opat lądzki 321
Ludwik IX Święty król francuski 392,
530
Ludwik Rusticanus 394
Lutosław z Radlina 291–293

Ł
Łaskarzewska Hanna 27, 63, 140, 147,
152, 173, 174, 176–178, 182
Łatak Kazimierz 245, 256, 258, 340,
341, 365, 366, 369, 421, 446, 447, 467
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Indeks osób

Łętowski Ludwik 19, 20, 51, 83, 223,
491
Łobaza Michał 366
Łodyński Marian 49, 79–82, 92, 167,
179, 207, 286, 319, 331, 338, 339, 346,
360, 371, 389, 492, 544
Łojko Jerzy 334
Łosowska Anna 270, 271
Łoś Jan 27, 119, 125, 126, 160
Łubieński Feliks 22, 77, 80, 286, 326,
384, 590
Łubieński Tadeusz 92
Łukasz benedyktyn świętokrzyski 268,
444
Łukasz z Chotymowa 270
Łukasz z Miechowa 406
Łukasz z Padwy (de Bitonto) 488
Łukasz z Wielkiego Koźmina 378, 379,
381, 491, 504, 583
Łukaszewicz Józef 294, 334, 336
Łukowski Stanisław 75
Łuszczkiewicz Władysław 306

M
M. A. kapłan 561
Mabillon Jean 29, 30
Maciej benedyktyn 268
Maciej magister, pleban w Łąkoszynie
289, 384
Maciej Bystranow 509
Maciej Drzewicki 512, 537
Maciej Gol (Bol) benedyktyn 268
Maciej Hering z Trzebnicy 369
Maciej Hutter 499
Maciej (Maur) z Iłży 281, 288, 292,
293, 404, 405, 409
Maciej z Janowa 408
Maciej z Jasła 508
Maciej z Kłobucka 269
Maciej z Kobylina 283, 413, 414, 517

Maciej Korwin 15, 94, 228, 537, 554,
555, 568
Maciej z Książa 354, 543
Maciej z Legnicy 282, 354
Maciej Paris de Slup 272, 273, 275,
406, 411
Maciej z Pełczyna (z Pyzdr) 62, 64, 88,
221, 263, 270, 272, 275, 277, 278, 280,
284, 403, 405, 407, 412, 441, 467, 469
Maciej Petersolcz ze Słupcy 105, 106
Maciej Pirnbach de Toeplicz 335
Maciej z Podolan 489
Maciej z Raciąża 489
Maciej z Sierakowa 289, 292
Maciej ze Skarbimierza 380
Maciej z Szydłowa 475
Maciej z Warki 288
Maciej z Wolbromia 297, 413
Maciej Zamokło 288
Maciejowski Samuel 561
Maciejowski Wacław Aleksander 91,
103, 105–109, 125, 129
Maes Yanick 232
Majer Józef 312
Majewski Paweł 29, 172
Makarczyk Irena 365, 366
Makowiecki Tadeusz 179
Makowski Tomasz 511
Makrobiusz 541
Maksymian 448
Maksymilian I cesarz 567
Maksymilian Bawarski 14
Malachiasz św. 276, 332, 457
Malatesta IV Malatesta 537
Malinowski Lucjan 26, 169, 209
Maliński Paweł 94
Mályusz Elemér 442
Małachowski Stanisław Aleksander 72
Małecki Jan M. 257
Małgorzata żona Paszka ze Skotnik
303
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Mancinelli Antonio 569
Manetti Giannozzo 540
Manikowska Halina 447
Manion Margaret M. 552
Mannert Konrad 30
Mansi Giovanni D. 466
Manteufflowa Maria 50
Mańkowska Helena 151
Marcin 277
Marcin kapłan płocki 364
Marcin kustosz z Żarnowca 352
Marcin V papież 377
Marcin z Baruchowa 350
Marcin z Bragi 450
Marcin Elend 525
Marcin Gall 344
Marcin Gbel 495
Marcin Gromadzki 76
Marcin z Kalisza 525
Marcin z Kielc 495
Marcin z Krzyżanowa 316
Marcin Polak 59, 60, 158, 378, 452,
548, 578, 580
Marcin I Rinkenberg 465
Marcin ze Staszkowa 526
Marcin z Żarnowca 416
Marciniak Ryszard 21, 384, 420, 427,
467, 581
Marek Bonifilii 443
Marek Grek 550
Marek z Opatowca 449
Marek z Pienic 277, 543
Marek Schowa ze Słupi 464
Maria Magdalena św. 562
Maria Medycejska królowa francuska 535
Maria z Oignies 532
Marian z Jeziorka 395
Markowski Mieczysław 328, 367
Martin Flach 363
Martin z Holešova 583
Maruszak Elżbieta 91

Indeksy do tomu 1

Matelski Dariusz 23, 140
Matern cysters koprzywnicki 305, 306,
309, 311, 317, 403, 406, 407, 409, 411,
440, 448, 454, 457, 469, 594
Maternicki Jerzy 106
Mateusz de Aula Regia 333
Mateusz z Boulogne-sur-Mer 569
Mateusz Cholewa 86
Mateusz (Maciej) de Introsimo 281
Mateusz z Krakowa 59, 82, 128, 163,
167, 224, 226, 276, 308, 353, 374, 421,
443, 444, 468, 478, 525, 527, 536,
562, 576, 577
Mateusz Silvaticus 523
Mateusz z Vendôme 448, 450, 533
Mathaeus Varmiensis 478
Matusik Leokadia 245, 542
Maur św. 275, 457
Mauritius Hibernicus (Anglicus) 570
Maurycy Rvačka z Pragi 277, 505
Mazarin Jules 14
Mazour-Matusevich Yelena 435
Mazurkiewicz Roman 290
Mazzatinti Giuseppe 40
Mąkowski Władysław 299, 372, 373
McGuire Brian P. 434, 435
Mechtylda z Hackeborn 563
Medyceusze, rodzina 14
Melaerts Henri 426
Melsztyńscy, rodzina 590
Melville Gert 232, 237, 239
Mencel Tadeusz 80
Mencke Friedrich O. 219
Mencke Johann B. 219, 534, 550
Mencke Otto 219, 534, 550
Menhardt Hermann 323, 455
Mertens Dieter 441, 471
Metody św. 571
Mezey Ladislaus 517, 553
Mężyński Andrzej 17, 21, 27, 172–174,
176–178, 182

Indeks osób

Miaskowski Kazimierz 581
Michalski Konstanty 145–147, 151,
152
Michał bożogrobiec 356
Michał prepozyt bożogrobców
w Wyszogrodzie 351
Michał prepozyt kościoła w Koniemłotach 503
Michał Bal 394, 395
Michał z Kleparza 266, 270–274, 276,
277, 281, 284, 357, 403, 411, 412, 440,
458, 464, 514, 515, 517, 536
Michał z Opawy 374
Michał z Radomska 345, 350, 351, 354,
356, 416, 417, 543
Michał Trestka 290
Michałowska Teresa 291, 447, 449
Michałowski Roman 232
Michaud-Quantin Pierre 584
Mieszko Stary 318
Migne Jean-Paul 234, 236, 244
Mikołaj benedyktyn świętokrzystki 417
Mikołaj brat 282
Mikołaj cysters koprzywnicki 305
Mikołaj cysters paradyski 325
Mikołaj kapelan z Gosprzydowej 268
Mikołaj kapłan 574
Mikołaj kopista 511, 575
Mikołaj opat koprzywnicki 311
Mikołaj opat lubiński 298
Mikołaj prepozyt jeżowski 297
Mikołaj rektor szkoły w Starym Radomiu
444, 512
Mikołaj I car 91, 92, 116
Mikołaj Bedleński 509
Mikołaj Begal 558
Mikołaj z Błonia 279, 296, 353, 357,
367, 368, 459, 460, 490, 506, 508,
573, 575, 576, 578
Mikołaj z rodu Bogoriów 302
Mikołaj Buchner (Bitner) 369
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Mikołaj z Buska 487
Mikołaj de Byard 445, 564
Mikołaj z Chełma 380
Mikołaj z Chrościechowa 291
Mikołaj Czacheritz 439
Mikołaj syn Dampka 525
Mikołaj z Dinkelsbühl 578
Mikołaj z Drezna 545
Mikołaj Drozdek 279
Mikołaj Drzewicki 512
Mikołaj de Dziebakowo 288
Mikołaj Fredewald 522
Mikołaj de Gedfridi Villa 268
Mikołaj Gleiwicz 369
Mikołaj Gorran 326
Mikołaj Goworek 496
Mikołaj Grot 304, 305, 308, 309, 418, 457
Mikołaj Gunter 187, 268
Mikołaj Hecken z Kościana 327
Mikołaj Hutter 499
Mikołaj Hymbir z Kiszewa 494
Mikołaj Isner 369
Mikołaj z Jadownik 511
Mikołaj syn Kaina 277
Mikołaj Kanap de Brosl 354, 544
Mikołaj Kapela 499
Mikołaj Kozłowski 277, 505, 544, 592
Mikołaj z Krakowa 468
Mikołaj Kurowski 506
Mikołaj z Kuzy 531
Mikołaj Liebenthal 405
Mikołaj z Lipna 487
Mikołaj z Liry 288, 350, 368, 391, 416,
427, 429, 520, 558, 571
Mikołaj Loryncz 76
Mikołaj Masa 308, 406
Mikołaj III Mszczuj 332
Mikołaj Niemiec 304
Mikołaj Nosek 257
Mikołaj Odelf (Odolf) 314, 315, 415,
464, 546
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Mikołaj Odrowąż 338
Mikołaj z Otmuchowa 525
Mikołaj Peyser z Pyzdr 482, 490
Mikołaj Polak 356, 422
Mikołaj z Poznania 526
Mikołaj z Prandocina 592
Mikołaj z Przeworska 305
Mikołaj z Rosprzy 382, 516
Mikołaj Sculteti z Brzegu 518
Mikołaj dictus Sera 266, 267
Mikołaj Setesza 494
Mikołaj ze Słupcy 322
Mikołaj Smollo ze Wschowy 186, 267
Mikołaj ze Stawu 293
Mikołaj Stoer 364
Mikołaj Suledo 521
Mikołaj Surman (Furman) 308, 309,
403, 405, 418, 425, 457
Mikołaj Wacław z Szadka 354, 543
Mikołaj ze Szkudeł 297
Mikołaj Tempelfeld z Brzegu 546
Mikołaj Trąba 132, 387, 501, 503, 505,
578
Mikołaj z Trzebnicy 305, 308, 311, 317,
416, 543
Mikołaj z Wałów 289, 384
Mikołaj z Wenecji 455
Mikołaj z Wielkiego Koźmina
274–277, 280, 409, 425, 457, 469
Mikołaj z Wielkopolski 269
Mikołaj Wigandi 163, 277, 282, 379,
380, 406, 505, 509, 526, 577
Mikołaj z Wilna 515
Mikołaj Włoski 403, 444, 461
Mikołaj z Wojborza 464
Mikołaj z Woli 289
Mikołaj z Wrocławia (lub Oleśnicy) 525
Mikołaj de Zabłorze 269
Mikołaj z Zatora 543
Mikó Árpad 554
Mikulaš z Hustopeče 317, 416, 543

Indeksy do tomu 1

Mikulski Krzysztof 522
Milczarska-Korpysz Ewa 484
Milewska-Waźbińska Barbara 348
Milidoxius de G. Ben. 390
Militzer Klaus 319
Milkau Fritz 174
Minzloff Carl R. 114, 115, 354, 356
Miodońska Barbara 56, 166, 362, 410,
494, 496, 499, 542
Mlekicka Marianna 164
Mocarski Zygmunt 145, 147
Moisant Joseph 553
Molinet Jean 59
Monaldus 492
Montfaucon Bernard de 29
Morawski Franciszek 77
Morawski Kazimierz 123, 156
Morawski Szczęsny 38
Morel Antoine 533
Morelowski Marian 141, 361
Moričeva Maria D. 49
Morstin Felicjan L. 485
Morsztyn Jan Andrzej 38
Moskal Tomasz 282, 491, 492
Mostert Marco 214
Moszyński Tomasz (Antoni) 120, 129
Mościcki Ignacy 155, 157, 158
Mozga Jozafat 381
Mroczko Teresa 356, 361, 484
Mrozowicz Wojciech 10, 165, 245, 260,
263, 267, 269, 407, 423, 439, 440,
446, 457, 461, 542
Mścisław opat tyniecki 419
Muczkowski Józef 29, 38, 51, 89, 103
Muessig Carolyn 430, 450
Mühlmann Kajetan (Kai) 173
Mulder-Bakker Anneke B. 532
Munari Franco 450
Munk Olsen Birger 466
Müns Heike 115
Muralt Eduard von 112–114, 118, 141

637

Indeks osób

Murawiec Wiesław F. 257, 259, 388,
410, 421
Musatti Cesare A. 406
Muskus Damian A. 257, 259, 410, 421
Muszyńska Krystyna 17, 27, 175, 178,
181, 182, 190, 196, 594

N
Nakielski Kasper 82
Nakielski Samuel 342, 344, 345, 349,
350, 351, 375
Nakors Warmisz 58, 59, 77
Nalbach Stanisław 245, 341, 446
Naldi Naldo 540, 555
Nałęcz Daria 239
Nanker bp krakowski 506, 573
Naruszewicz Adam 37, 62, 65, 66
Naudé Gabriel 14
Nebbiai-Dalla Guarda Donatella 423,
427
Neddermeyer Uwe 214–216, 228, 252,
254, 437, 441
Negri Francesco 582
Nehring Przemysław 243
Nehring Władysław 125
Neiske Franz 235
Nerac, rodzina 535
Niccolò Tedeschi (Panormitanus) 538
Nicolas Brillot 219
Nicolaus Clementis 188
Nicolaus de Portugruaro 566
Niemcewicz Julian Ursyn 32, 38, 69, 76
Niemczykowa Aleksandra 164
Nitsch Kazimierz 516
Nizio Krystyna 29
Nodl Martin 461
Norbert św. 362
Nowak Janusz 326
Nowodworski Witold 35
Nowowiejski Antoni J. 299, 372, 389,
478

O
O’Gorman James F. 422
Oberste Jörg 237
Obruśnik Efrem 410
Odolfowie (Odelfowie) 311, 314, 415
Odo de Ceritona 576
Odrzywolska-Kidawa Anna 365
Ogińscy, rodzina 139
Ohryzko Jozafat 120
Oktawian August cesarz rzymski 452
Olbromski Edward 358, 359, 361
Oldenburg Sergiej S. 143
Olenin Aleksiej N. 51–53, 99, 100, 109
Oleśniccy, rodzina 415
Olszewski Antoni 141, 152
Olszewski Daniel 280, 337, 338
Onacewicz Ignacy Ż. 102, 222, 267
Opaliński Łukasz 67
Ornato Ezio 215, 228
Orr Michael 552
Orygenes 426, 437, 572
Orzechowski Jakub 492
Osiński Alojzy 62, 64
Ossoliński Józef Maksymilian 21, 33, 87
Osten-Sacken Vera von der 532
Ostermann Marcus 216
Ostrowski Jozafat 167, 295, 297
Oswald de Corda 568
Otten Willemien 450
Otto z Bergova 546
Otto von Diemeringen? 568
Otto Nortweiner 237, 439
Otto Theophil M. 174
Otwinowska Dorota 69
Owidiusz 569
Ożóg Krzysztof 228, 256, 349, 386,
438, 443, 452, 470, 524

P
Pacuski Kazimierz 299, 364
Paknys Mindaugas 515
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Pakosław 34
Palińska Anna 362
Palmieri Matteo di Marco 539
Paola Malatesta 537
Papée Fryderyk 503
Papiasz 429
Paprocki Tomasz 222, 537
Papy Jan 232
Paretti Antoni 348
Paris Paulin 103, 104
Parkes Malcolm B. 215
Paskiewicz Iwan F. 92, 106
Pastorius de Hirtenberg Joachim 24
Paszkiewicz Urszula 17, 70–72, 182
Paszko ze Skotnik 303
Paul Schneevogel (Niavis) 582
Pauli Żegota 271
Paulsen Peter 172
Paulus Warnefridus Diaconus Casinensis
234
Paweł bakałarz 364, 406
Paweł benedyktyn 269
Paweł biskup poznański 325
Paweł kramarz krakowski 305
Paweł scholastyk krakowski 316
Paweł I car 63
Paweł syn Andrzeja de Gyczky 315
Paweł z B. 578
Paweł z Bielska 487
Paweł Chojnacki 298
Paweł Diakon 220
Paweł Kostka z Wojnicza 56, 105, 520
Paweł z Gostynina 364
Paweł z Kłodawy 517
Paweł z Krakowa 276, 281, 300, 457
Paweł z Krosna 576
Paweł z Lublina 526
Paweł z Orli 526
Paweł z Ostrowa 512
Paweł Paszkonis z Piotrkowa 500
Paweł z Pyskowic 283, 444

Indeksy do tomu 1

Paweł z Sandomierza 315
Paweł z Tarnowa 380
Paweł z Wągrowca 167
Paweł Włodkowic 59, 526
Paweł z Zalesia 516
Paweł z Zatora 40, 525, 577
Paweł Zembrzuski 524
Pawiński Adolf 115
Pearsall Derek 212
Peregryn z Opola 267, 269, 351, 352,
456, 461, 577, 579
Perlbach Max 319
Perotti Niccolo 568
Pertz Georg H. 117, 133
Perzanowski Zbigniew 294, 295, 297, 298
Peters Greg 459
Petitmengin Pierre 466
Petr de Telče 544
Petrarca Francesco 313, 437, 538, 541,
544, 569
Petrarka, Ps.- 585
Petrus de Palude, Ps.- 290
Petti Balbi Giovanna 540, 541
Pezda Janusz 66–69
Pęckowski Zbigniew 342–345, 347, 356
Pękalski Franciszek P. 343–347, 349,
350, 355, 356
Pfeiffer August F. 31
Piccolomini Eneasz Sylwiusz – zob.
Pius II
Piechota Grażyna 327
Piekarski Kazimierz 141
Piekosiński Franciszek 380, 509
Pielas Jacek 291, 415
Pieńkos Andrzej 19
Pietras Henryk 215
Pietrzkiewicz Iwona 245, 384, 399, 465
Pięciu Braci Męczenników św. 456
Pilichowski Czesław 23, 33
Piotr bakałarz 279, 280
Piotr cysters paradyski 325

Indeks osób

Piotr cysters sulejowski 331
Piotr pisarz miejski Opatowa 368, 520
Piotr pleban w Pacanowie 289, 290
Piotr prepozyt w Wąwolnicy 279
Piotr Berchorius (Pierre Bersuire) 272,
273, 284, 406, 411, 429, 467, 526
Piotr z Blois 276, 521, 575
Piotr Boherius 237
Piotr z Borzykowej 269
Piotr z Chotkowa 523
Piotr de Crescentiis 352
Piotr Czartewicz 369
Piotr Damiani 218, 300, 427, 544, 561,
564
Piotr z Dobrej 284, 444, 512
Piotr z Harenthals 559, 582
Piotr Jakrzewski 503
Piotr Komestor 220, 378, 397, 427, 431,
437, 451, 476, 511, 566, 570
Piotr z Końskich 508
Piotr Kulka 304
Piotr z Kurowa 310
Piotr Lombard 76, 177, 266, 326, 360,
429, 437, 451, 516, 526, 538, 562, 572,
574
Piotr ze Lwowa 513
Piotr Medyceusz 539
Piotr z Miechowa 414, 514, 515, 517
Piotr z Miłosławia 383, 461
Piotr Mioduski 363
Piotr Olivi 584
Piotr z Ostroroga 503
Piotr de Palude, Ps.- 461
Piotr z Pleckiej Dąbrowy 380
Piotr z Radomia 508
Piotr Rig 134, 380, 521, 572
Piotr z Rosenheimu 454, 527, 559, 572
Piotr z Sieradza 105
Piotr ze Skarzeszowa 418
Piotr zw. Stróż 281
Piotr ze Stupna (Scopnaw) 585
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Piotr z Szamotuł 26, 169
Piotr Szyrzyk z Fałkowa 220, 476
Piotr de Tarantasia – zob. Innocenty V
Piotr Firlej z Dąbrowicy 394
Piotr Tomicki 410
Piotr Wedelicjusz z Obornik 581
Piotr Wolfram 442
Piotr Wysz 573
Piotrowicz Ludwik 389
Piotrowski M. 152
Piotrowski Tadeusz 175
Piper 335
Pirona św. (Petronilla Hergods) 219,
534
Pirożyńska Czesława 477, 585
Piskorski Jan M. 182, 527
Pissin R. 16
Pius II papież (Piccolomini Eneasz
Sylwiusz) 307, 313, 476, 573
Pius VI papież 38
Pius VII papież 24
Piwowarczyk Elżbieta 499
Placyd cysters lądzki 321
Placyd św. 275, 281, 457
Platzeck Erhard W. 530
Plessow Oliver 216
Plezia Marian 86, 130, 417, 478
Pliniusz 75, 477, 540
Pludra-Żuk Paulina 452
Plutarch 537
Płatonow S. 143
Płaza Joanna 49
Pobóg-Lenartowicz Anna 256, 344,
359, 365, 369, 370, 376, 446, 447,
464, 465
Podedworny Ireneusz 366
Podlacha Władysław 313
Polastron Lucien X. 15
Polkowski Ignacy 41, 315, 326, 377,
473, 475–478
Pollmann Karla 450
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Pomâlovskij Ivan V. 53
Pomian Krzysztof 19
Pomponiusz Mela 540
Ponesse Matthew D. 234
Poniewozik Leszek 282, 444, 481, 484,
490, 491
Ponińscy 26
Porębski Stanisław A. 325, 470
Porfiriusz z Tyru 580
Potkowski Edward 10, 28, 42, 214,
215, 216, 232, 241, 255, 277, 323,
335, 355, 377, 378, 399, 408, 409,
412, 417–419, 472–475, 481, 483,
484, 492, 494, 500, 507, 508, 513,
519, 521, 545, 590, 594
Potocka Aleksandra 157, 158
Potocka Anna 158
Potocka Maria 156
Potocki August 157, 159
Potocki Aleksander S. 157
Potocki Eustachy 156
Potocki Ignacy 155–157
Potocki Jan F. 221
Potocki Stanisław 64, 65
Potocki Stanisław Kostka 81, 83, 156,
157, 160
Potocki Stanisław Szczęsny 157
Pożarski Krzysztof 192
Pócs Daniel 554
Prache Anne 422
Prakseda ze Skotnickich 303
Prażmowski Adam M. 72–74, 85, 87, 361
Prędota bp krakowski 373
Prioreschi Plinio 313
Prochaska Antoni 120
Prokop z Lublina 393
Prokosz 77
Prosper z Akwitanii 442, 450, 569
Prudencjusz 568
Pruszyński Jan 23, 140
Przecław 104

Indeksy do tomu 1

Przemysł I 326, 342
Przezdziecki Aleksander 38, 39, 256
Przybylski Ignacy 82
Przybylski Jacek Idzi 29, 30
Przybysław katedralis 419
Przybyszewski Bolesław 274, 314, 524
Przywecka-Samecka Maria 422
Ptaszycki Jan S. 128, 129
Ptaszycki Stanisław 115, 119, 120, 122,
123, 128, 142, 150, 152, 354
Ptaśnik Jan 41, 484, 581
Ptolemeusz Klaudiusz 540
Ptolemeusz z Lukki 452
Puchalski Grzegorz 74, 223, 224, 515,
536
Pulikowski Julian 173, 174, 176, 178
Pułaski Franciszek 60, 360, 375
Pułaski Stanisław 304–306

Q
Quadri Riccardo 320
Quinkenstein Małgorzata A. 410

R
R. de Champanges 561
Raczyński Edward 38, 59, 65, 66, 88,
336
Radliński Jakub P. 348, 356
Radost opat lubiński 294
Radzimiński Andrzej 228, 358, 362,
364, 373, 479, 480, 519
Radziszewski Franciszek 61, 70, 71, 73,
79, 157, 326
Rafał ze Skawiny 305
Rajman Jerzy 343, 366, 369, 370, 372,
373, 403
Rajmund de Pennaforte 298, 353, 429,
510, 574
Ramakers Bart 433
Rambaldi da Imola Benvenuto 585
Ramon Llull 530, 531
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Indeks osób

Ranulf Higden z Chester 240
Ratajczak Elżbieta 424
Rautenstrauch Józef 92
Ravald kanonik uppsalski 529
Raven James 15
Razes (Abu-Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi) 313
Rechowicz Marian 261
Reichert Benedikt M. 246
Reinke Darrel R. 259
Rejakowa Bożena 90
Rembaum Joel E. 16
Remigiusz z Auxerre 320
Revel Charles 534
Reynhout Lucien 34
Reynolds Leighton D. 28
Reynolds Suzanne 447
Řičan Rudolf 355
Riecke Anne-Beate 137
Riedlmayer András 15
Riffier 241
Robert Pobożny król francuski 530
Robert Guibé 219, 534
Robert Holcot 283, 414, 559
Robertson James C. 553
Roeppell Richard 133
Roest Bert 249, 251, 430
Roger z Salerno 568
Rokosz Mieczysław 28
Rolandino de Passageriis (z Bolonii) 566
Romhányi Beatrix F. 355, 554
Rose Jonathan 183
Rosenthal Judah M. 16
Rouse Richard H. 214, 466
Rozanow Zofia 328–330, 335
Rozwadowski Jan M. 160
Róziewicz Jerzy 94, 106, 115, 118–121,
140, 148, 149
Różański Zdzisław 323, 455
Różycki Edward 384
Różycki Kazimierz 127, 128

Rubczyński Witold 167, 479
Rudnicka Jadwiga 20, 62, 155, 156
Rudolf de Biberaco 275
Rugerius Capellanus 447
Russon Jean-Baptiste 532
Rygiel Stefan 19, 93, 115, 116, 141, 142,
143, 145, 148, 150, 152, 161
Rykaczewski Erazm 69
Rył Jadwiga 294, 297, 328, 329,
472–474
Ryszard Anglik 524
Ryszard de Bury 13, 19, 254, 590
Ryszard ze Św. Wiktora 320, 435, 561,
583
Ryś Grzegorz 573
Ryś Jan 483
Rzepka Wojciech R. 577
Rzewuscy, rodzina 139
Rzewuska Rozalia z Lubomirskich 39
Rzewuski Wacław S. 94, 95, 99

S
Saenger Paul 216
Saerens Cecilia 426
Saint-Denis Alain 530
Sajna Bożena 49
Salomea bł. 61
Salustiusz 568
Samuel z Maroka (de Fez) 575
Samuel z Ołomuńca 329, 330
Sancio de Arevalo 278
Sanguineti White Laura 539
Sanudo Marino il Giovane 539
Sapieha Aleksander 70, 72
Sapieha Eustachy K. 94
Sapiehowie, rodzina 99, 139
Sarbak Gábor 355, 442, 554
Savigny Friedrich K. von 103
Sawicka Stanisława 162, 163, 166, 174,
183, 224, 535, 537, 538, 541, 549, 551,
554, 570, 582
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Sawicki Jakub 506
Scaramella Gino 539
Schaefer Ursula 433
Schepper Marcus de 540
Schiewer Hans-Jochen 255
Schipke Renate 196, 516
Schivelbusch Wolfgang 17
Schlegel Gerhard 355
Schlusemann Rita 137
Schmager Gustaw 160
Schmid Karl 296, 426
Schnitzler Jean-Henri 99, 100
Schönberg Hans D. von 111, 112
Schreiner Klaus 232, 235, 237
Schröer Gottfried von 23, 24
Schubert Martin J. 137
Schultz Georg P. 58
Sczaniecki Michał 131
Sczaniecki Paweł 257, 274, 294
Sebastian Brant 589
Secomska Krystyna 303, 328, 329, 362,
495, 496, 498
Semkowicz Aleksander 457
Semkowicz Władysław 26, 41, 126,
128, 130, 141, 150, 155, 156, 158, 163,
189, 279, 280, 323
Semmler Josef 239
Seneka 307, 435, 544, 568, 582, 589
Seńko Władysław 439
Sędziwój z Czechła 317
Sharpe Richard 430
Sheppard Joseph B. 553
Sicardus Cremonensis 187
Sicco Polenton 111
Sieciech 284–287
Sieczkowski Andrzej 163
Siemieński Józef 143
Sieneńscy, rodzina 316, 415
Sieniatecka Teresa 17
Sieniawscy 67
Sienkiewicz Karol 33, 68

Indeksy do tomu 1

Sieńczak Aleksandra 393
Sierakowski Józef 38, 72, 73, 87–89
Sierżęga Paweł 140, 147, 150
Sikora Franciszek 228, 326
Silfrid Ziegeler 550
Simon Islip 552
Siri Francesco 406
Skalski Łukasz 492
Skalski Paweł 382
Skarbek Fryderyk 71
Skierska Izabela 271, 505
Skimborowicz Hipolit 157, 160
Skoczek Józef 39
Skorkowski Feliks 75
Skrzyniarz Ryszard 279, 280, 344, 345,
350, 462
Skrzypczak Andrzej 164
Skupieński Krzysztof 492
Skwarnicki Marek 155
Słodkowska Elżbieta 21, 27, 67, 69–71,
78, 81, 83, 84, 155, 286, 299, 319, 332,
339, 360, 371, 389, 488
Słodkowski Władysław 20
Smaragd z Saint Mihiel 233, 234, 427
Smołucha Janusz 538
Sobańska Anna 490
Sobieski Aleksander 203
Sobieski Marek 203
Sobieszczański Franciszek M. 108
Sobolewski Ignacy 93, 94
Sobolszczikow Wasilij I. 100, 101, 109
Sochacki Andrzej 365, 366
Sochaniewicz Kazimierz 17, 140, 152
Sokołowski Marian 40, 127
Sokrates 474
Soler Albert 531
Solicki Stanisław 228, 542
Solinus 220, 540
Sołtyk Michał 223, 224, 536
Sommersberg Friedrich W. 159
Sorgeloos Claude 540

Indeks osób

Sosnowski Maksymilian E. 297, 335,
337
Soszyński Jacek 159, 548, 554, 594
Spazzarini Giovanni Domenico 539,
540
Sperka Jerzy 376
Spież Jan A. 232
Spilling Herrad 10, 435
Spunar Pavel 563
Sroka Stanisław 355, 516, 517, 553
Stacjusz 448
Stackmann Karl 255
Staerk Antonio 135–137, 141, 143, 218,
533, 570
Stanisław 269
Stanisław bakałarz 368
Stanisław organista koprzywnicki 308,
443
Stanisław pleban w Koziegłowach 382
Stanisław premonstratens witowski 371, 418
Stanisław św. 353, 456, 559
Stanisław August Poniatowski król
polski 32, 35, 54, 60–63, 66, 118,
195, 205, 338, 535, 539–541
Stanisław Bydłoszek 489
Stanisław Ciołek 298, 459
Stanisław z Bodzentyna 291
Stanisław z Boszczynka 489, 497
Stanisław de Branki 364
Stanisław z Brzezin 272, 283, 413, 414,
444
Stanisław Durink 333
Stanisław syn Erharda z Krakowa 489
Stanisław z Izbicy (de Istbycza) 480
Stanisław z Jankowic 495, 593
Stanisław z Kobylina 272, 273, 283, 414
Stanisław z Kostrzynia 514
Stanisław z Krakowa 306, 450
Stanisław Leszczyński 49, 559
Stanisław Łukawski 76
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Stanisław z Miechowa 464, 536
Stanisław z Miłakowa 352, 353
Stanisław z Pakości 545
Stanisław Pfeffing 417
Stanisław Piskorzewski 511
Stanisław de Prasnoicze, de Raznycze
lub de Racziwicze 507
Stanisław Rusek z Bodzewa 313
Stanisław Samostrzelnik 410, 420
Stanisław ze Skarbimierza 40, 59, 188,
189, 266, 268, 276, 282, 283, 316,
378, 417, 443, 444, 463, 527, 577, 578,
592
Stanisław Stojkowic 349, 350, 351, 352
Stanisław z Szadka 283
Stanisław ze Szczekocin 380
Stanisław z Wojcieszyna 64
Stanisław z Wojczyc 62, 273, 283–286,
413, 464, 467, 468, 593
Stanisław ze Znojma 562
Staniszewska Magdalena 59
Stansbury Ronald J. 459
Starnawska Maria 342–344, 373
Starowieyski Marek 243
Starowolski Szymon 59, 375
Starzyński Marcin 410, 421, 468
Starzyński S. 152
Stasov V. 100
Staszic Stanisław 70, 74, 75, 94, 223,
571
Staub Martial 438, 439, 442
Staubach Nikolaus 235, 436
Stawski Marek 358, 359, 362–364, 372,
373, 411, 430
Stebelski Adam 183
Stefan katedralis 419
Stefan Batory król polski 554
Stefan Anglik 496
Stefan Kamentz 536
Stefan de Ponte z Akwizgranu 534
Stefan z Roudnic 354, 439, 544, 578
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Stegmüller Friedrich 177, 561, 562, 569
Stenzel Gustav A. H. 369, 406
Stevenson Henry 521
Stępień Paweł 126
Stieber Zdzisław 364
Stiennon Jacques 547
Stock Brian 432, 433
Stoffel-Ożogowa Ewa 72
Stolarczyk Tomasz 481
Stopka Krzysztof 446–448, 474
Storm van Leeuwen Jan 540
Stoś Jarosław 325
Straszak Stanisław 74, 223, 571
Streeter Burnett H. 422
Stronczyński Kazimierz 73, 89, 95, 104,
105
Strzelczyk Jerzy 10, 77, 252, 258, 302,
318, 320, 325, 330, 334, 336, 337, 339,
426, 446
Strzembosz Andrzej 366
Strzembosz Jan 114
Strzemboszowie, rodzina 366
Strzeżysław 373
Strzyżewska Zofia 92, 93, 100
Stuart Mary 99
Stummer Wanda 27, 79, 80
Suchodolski Witold 141, 153, 180
Suchtelen Piotr K. 98, 107, 110, 193, 206
Suibert św. 560
Sulerzyska Teresa 166
Sułkowska-Kuraś Irena 314, 343
Sumiński Kazimierz 156, 189
Surowiecki Wawrzyniec 74, 75, 86
Sutter Sem C. 183
Sydoniusz Apolinary 555
Szacherska Stella M. 363
Szafraniec Kazimierz 382
Szalkiewicz Wiaczesław F. 119
Szczepan św. 354
Szczepański Michał T. 215
Szczur Stanisław 301–303

Indeksy do tomu 1

Szelińska Wacława 514, 515, 517
Szembek Jan S. 63
Szembek Jerzy 132
Szlachtowski Jan K. 118, 129, 130
Szpiech Ryan 575
Sztebler Zygmunt 76
Sztrel Michał Antoni 60
Szujski Józef 40
Szwankowski Eugeniusz 90
Szybkowski Sobiesław 350
Szydłowiecki Krzysztof 410
Szyller Sławomir 9, 10, 26, 53, 98, 191,
196, 218, 340, 486, 559
Szymański Józef 182, 272, 481
Szymon z Kremony 353
Szymon ze Lwowa 503
Szymon z Nowego Sącza 281
Szymon z Sącza 270
Szymon ze Słupcy 322
Szymon ze Stobnicy 527
Szymon s. Wincentego 489

Ś
Śliwa Michał 374
Śmiałowski Józef 224
Świderkówna Anna 232
Świerk Alfred 245, 260, 400, 402, 465,
511
Świerkowski Ksawery 164
Święcki Tomasz 75
Święsław ze Świeszkowic 511
Świętochowski Robert 62
Świętosław 269
Świętosław z Wilkowa 494
Świętosław z Wojcieszyna 88
Świętosław zw. Wujek 509

T
Tabor Dariusz 239
Tafiłowski Piotr 472, 501, 554
Tait James 553
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Indeks osób

Tarnowscy, rodzina 344
Tarnowski Jan F. 21, 221, 356, 491
Tassin René P. 29
Tatara Leonard 19
Taylor G. 533
Tazbirowa Julia 498
Tchórzewska-Kabata Halina 49, 126,
219
Teeuwen Marike 406
Teofil z Bogusławic 65, 510
Teodozjusz cesarz rzymski 452
Thedaldi, rodzina 222, 537
Theobald de Sexania 578
Theobald z Troyes 572
Theodulus 448, 449, 510, 582
Theuner Emil 551
Thibaut Jean-Baptiste 136
Thiem Jon 16
Thomas de Chobham 267, 308, 564,
574, 583
Thompson James W. 422
Thorpe William 218
Thumser Matthias 328
Thurner Martin 440
Tilly, J. t’Serclaes comte de 24
Tischendorf Konstantin von 117
Tobiasz Mieczysław 342–344
Tokarz Wacław 51
Tomasz kleryk z Poznania 289
Tomasz z Akwinu św. 270, 317, 367, 429,
451, 504, 510, 517, 519, 566, 576, 580
Tomasz z Akwinu, Ps.- 575, 579
Tomasz Becket św. 552, 553, 565
Tomasz z Cantimpré 568
Tomasz z Celano 249
Tomasz z Irlandii (de Hibernia) 378,
429, 505, 526
Tomasz à Kempis 430, 436, 437, 441, 442
Tomasz z Kostrzyna 327
Tomasz z Oświęcimia 356, 422
Tomasz z Poznania 290

Tomasz Strzempiński 64, 228, 272,
298, 501, 527, 563
Tomasz Śródka 516
Tomasz de Tuderto 564, 577
Tomasz Vallensis (Waleys) 458
Tomasz z Wrocławia 524
Tomasz ze Strzelc 313, 314
Tomasz Łysy ze Zbrudzewa 296, 297
Tomek Wladiwoj 40
Tomkiewicz Władysław 180
Tomkowicz Stanisław 41, 160, 343, 399
Tonelli Tomasso 253
Tóth Peter 553
Toustain Charles F. 29
Trajdos Tadeusz M. 279, 344
Trapp Joseph B. 462
Traube Ludwig 141
Traversagni Giovanni Antonio 540, 541
Traversari Ambrogio 403, 554
Treichel Irena 29, 33, 72, 80, 86, 90,
120, 160, 164
Trelińska Barbara 182
Třiška Josef 191
Trombelli Giovanni G. 29
Trotz Abraham 26, 53
Truhlář Joseph 514
Truskolaska Ewa 345
Tscherpel Gudrun 216
Turowski Stanisław 50
Tutsch Burkhardt 235
Twardzik Wacław 125
Tygielski Wojciech 537
Tyszkowski Kazimierz 115, 145–148,
150–152
Tzschaschel Werner 174

U
Uberto de Lampugnano 547
Udalryk z Zell zob. Ulryk (Udalryk)
z Zell
Uffenbach Zacharias C. von 550
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Indeksy do tomu 1

Uilenbroek Goswin 540, 548, 549
Ulanowski Bolesław 41, 89, 123, 128,
131, 132, 205, 298, 316, 472, 473, 475,
480, 482, 506, 507
Ulewicz Tadeusz 257
Ullmann Berthold L. 111
Ulrich von Völkermarkt 583
Ulryk opat paradyski 328
Ulryk (Udalryk) z Zell 235, 236
Ungler Florian 569
Urban Jacek 295–297
Urbanowicz Bohdan T. 181
Urszula i 11 Tys. Dziewic św. 324
Uruszczak Wacław 392
Ussas Bronisław 112, 116, 141, 145,
146, 151–153, 203, 223, 371, 383, 544
Usuard 534
Uwarow Sergiej 107

V
Václav z Mačovic 545
Vagonyté Živilé 115
Valente Luisa 406
Vâlova Svetlana O. 191
van Damme Jean-Baptiste 238
Van Deusen Nancy 524
Van Engen John H. 250
Van Impe Jan 17
Varnholt (Varenholt), rodzina 551
Vasil’eva Olga V. 95
Vasilik Vladimir 223
Väth Paula 224
Vennebusch Joachim 321, 445
Verbaal Wim 232
Vercamer Grischa 511
Vernet André 261, 422, 423, 429, 440
Veselá Lenka 391
Vetulani Adam 132, 190, 192, 226,
478–480, 494
Vezin Jean 426
Vines Vera F. 552

Vintrová Tereza 295
Vitalis z Blois 448
Vivaldi Giovanni Ludovico 562
Vogler Werner 423
Vojtěch Raňkův z Ježova 544
Vok Petr z Rožmberku 391, 543
Voronova Tamara P. 191
Vrtel-Wierczyński Stefan 25, 26, 173
Vydra Bohumil 163, 164, 291, 378

W
Wacław bożogrobiec 406
Wacław opat przemęcki 334
Wacław św. 559
Wacław IV Luksemburski król czeski
i niemiecki (Wacław cesarz) 585
Wacław Chlemtur 287
Wacław zwany Esca 270
Wacław Polak 351
Wacław Ubogi z Brodni 478
Wacław ze Zdziechowej 349–352, 418,
463
Wailly Natalis de 32
Waitz Georg 567
Wajs Hubert 343
Walafryd Strabo 569
Walenty cysters paradyski 325
Walicki Michał 323
Walter opat 405
Walter Burley 526
Walter Burley, Ps.- 582
Wałkówski Andrzej 359
Waraczewski Henryk 318
Warda Kazimierz 332, 339, 379, 389, 393
Watanabe Morimichi 531
Wattenbach Wilhelm 31, 34, 253, 417
Wawrzyniec 279
Wawrzyniec kapelan 490
Wawrzyniec kapłan diec. poznańskiej
460
Wawrzyniec z Brzezin 272, 406

Indeks osób

Wawrzyniec z Sosnowic 290
Wawrzyniec z Żarnowca 352
Wdowiszewski Zygmunt 302, 303
Webber Teresa 426–428
Weber Matthias 115
Weidmann Moritz G. 57
Weijers Olga 405
Weinberger Wilhelm 555
Wejnert Aleksander 38
Weltsch Ruben E. 563
Wergiliusz 307, 448, 475, 555
Werner bp płocki 299, 373, 479
Werner Thomas 16
Werryk przeor klasztoru cystersów
w Aulne 547
Wessel Augustyn A. 56, 338
Wetesko Leszek 302, 330, 337–339
Weymann Stefan 131
Widawski Piotr 336
Wielgus Stanisław 293, 310, 368, 378,
379, 392, 514, 517
Wierzbicki E. 152
Wierzbicki Grzegorz 374, 375, 421, 537
Wierzbowski Teodor 115, 323
Wierzchosława 361
Wiesiołowski Jacek 282, 284, 290, 314,
317, 332, 375, 376, 381, 442, 454, 492,
527, 590
Wietor Hieronim 569
Więckowska Helena 35, 84
Więzik Stanisław 341
Wiktor IV antypapież 134, 533
Wilhelm kanclerz paryski 487
Wilhelm patriarcha jerozolimski 344
Wilhelm Brito 322, 364, 449
Wilhelm Durandi 205, 282, 307, 308,
315, 351, 429, 463, 492, 506, 525
Wilhelm Hees 314
Wilhelm z Hirsau 236
Wilhelm Horborch 361
Wilhelm de Lanicea 308, 309, 575
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Wilhelm z Niemiec 538
Wilhelm Peraldi 267, 436, 438, 574
Wilhelm Rainaldi 241
Wilhelm z St. Thierry 240
Wilken Friedrich 24
Willem Walterszoon van Zierikzee 568
William z Malmesbury 240
William z Paguli 553
Williams-Krapp W. 216
Wilmart André 261
Wilson Nigel G. 29
Wincenty kopista 384
Wincenty św. 68
Wincenty z Beauvais 245, 429, 452
Wincenty Kadłubek 29, 35, 37, 56–58,
62, 64, 65, 72, 86, 87, 90, 112, 119,
129, 130, 178, 266, 275, 306, 315, 338,
357, 454, 510, 567
Wincenty Kot z Dębna 291
Winiarska-Górska Izabela 126
Wisłocki Władysław 40, 41, 257, 293,
504, 544, 545
Wiszniewski Michał 61, 65, 129, 188,
189, 312, 333
Wiśniewski Jan 224, 345, 347, 373,
484, 488, 492, 511, 512
Wiśniowski Eugeniusz 285, 484, 498,
500–502, 505, 506, 507, 509
Wit bp płocki 370
Witkowska-Zaremba Elżbieta 278, 468
Witkowski Rafał 28, 240, 241, 249, 295,
320, 326, 355
Witte Wilhelm 173, 175, 177, 178
Wizimir 58
Władysław I Łokietek król polski 220,
325, 345
Władysław II Jagiełło król polski 72,
90, 303, 333, 334, 344, 370, 376, 452,
476, 520, 527, 542
Władysław III Warneńczyk król polski
313
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Władysław Herman 285, 299
Władysław Odonic 333, 336
Władysław Opolczyk 376
Władysław Oporowski 376
Włodyga Piotr 238
Wodzinowska-Taklińska Grażyna 477,
490
Woelki Thomas 441
Wojakowski Józef 95
Wojciech benedyktyn 269
Wojciech kopista 381, 493, 566
Wojciech pleban w Jaroszynie 277,
412, 505
Wojciech profes miechowski 354
Wojciech przeor świętokrzyski 281
Wojciech św. 456, 592
Wojciech z Brudzewa 568
Wojciech Gasztołd 410
Wojciech zw. Gregwicz 582
Wojciech Jastrzębiec 290, 377–380,
504, 508
Wojciech Karpentariusz (Cieśla) 314
Wojciech z Perugii 422
Wojciech z Radoszyc 487
Wojciech ze Szczepanowic 283
Wojciech syn Bartłomieja ze Środy 296
Wojciech Taborowski 526
Wojciech Górny z Tarnowa 284, 316,
384, 413, 444, 451
Wojciechowski Leszek 357, 375
Wojkow Piotr L. 147, 148
Wojsław 263
Wojtek z Przyłęku 331
Wojtyska Henryk D. 245
Wolf Jürgen 137
Wollasch Joachim 235, 296, 426, 455
Wolnik Franciszek 425, 426, 428
Wolny Jerzy 351, 378
Woog Karl Chr. 219
Worstbrock Franz J. 236, 237
Wostokow 100

Indeksy do tomu 1

Wójcik Walenty 207, 282, 379, 482,
491, 492
Wrede Maria 191
Wrocisław (Wrocisz) 373
Wroniszewski Jan 511
Wünsch Thomas 441
Wyczawski Hieronim E. 393, 485, 506
Wydra Wiesław 279, 280, 394, 577
Wyrozumska Bożena 310, 350
Wyrozumski Jerzy 490
Wyrwa Andrzej M. 238, 258, 300, 302,
318–320, 324, 325, 330, 334, 336, 337,
339, 424, 453
Wyszko 455

Z
Zabughin Vladimiro 112
Zachariasz Chryzopolitanus 355, 554
Zachorowski Stanisław 41
Zagórski Albert 338
Zahajkiewicz Marek T. 229, 459
Zajchowska Anna 260, 388
Zakrzewski Stanisław 323, 455
Zakrzewski Wincenty 121
Zalewski Ludwik 511
Załuscy, rodzina 20, 114, 144, 559
Załuska Yolanta 239
Załuski Andrzej Chryzostan 50
Załuski Andrzej S. 49, 51, 333
Załuski Józef Andrzej 29, 35, 49, 50,
51, 54, 57–61, 94, 97, 104, 107, 117,
145, 147, 195, 205, 217–220, 228, 333,
338, 356, 478, 513, 514, 530, 531, 540,
548, 549, 559, 562, 587
Załuski Ludwik Bartłomiej 50
Załuski Marcin 50, 333
Zamiatała Dominik 256, 258
Zamoyscy, rodzina 26, 64
Zamoyski Stanisław K. 65, 360
Zanetti Antonio M. 29
Zaremba Stanisław 332

Indeks osób

Zarębski Ignacy 228, 545
Zarzębski Tadeusz 49, 51, 140
Zathey Jerzy 21, 26, 27, 42, 66, 80,
102, 170, 172, 174–179, 184, 185, 197,
221, 228, 265–267, 275, 283, 312, 328,
337, 368, 369, 378, 397, 477, 479, 485,
486, 499, 504, 517, 545, 555
Zawadzka Józefa 238
Zawadzka Krystyna 245, 247, 259, 261,
412
Zawadzki Roman M. 189
Zawisza ze Słupcy 520
Zbigniew Łapka z Kobylca 509
Zbigniew Oleśnicki 282, 304, 305, 376,
490, 573, 578, 579
Zbudniewek Janusz 368, 377, 381, 382,
421, 490
Zdanek Maciej 245, 410, 447
Zdanowski Józef 347
Zdzitowiecka-Jasieńska Halina 27,
164, 165, 185–189, 283, 377, 472–475,
477, 480, 481, 483–485, 517
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Zega Włodzimierz 477
Zeidler Kamil 23
Zelzer Klaus 234
Zieleński Stanisław 129
Zielińska Ewa 261, 341
Zikmund z Nezěva 545
Zinner Ernst 177
Ziolkowski Jan M. 232, 448
Zumkeller Adolar 243
Zwiercan Marian 266, 271, 275, 283,
284, 293, 297, 310, 314, 315, 338, 467,
477, 514, 546
Zydorek Danuta 324, 581
Zyglewski Zbigniew 362, 373
Zygmunt I Stary król polski 410
Zygmunt II August król polski 74, 76,
114, 394
Zygmunt III Waza król polski 33, 203
Zygmunt z Pyzdr 525
Zygner Leszek 407

2. Indeks nazw geograficznych
A
Adelin (Adelsdorf, ob. Zagrodno) 181
Aggersheim
klaryski 220, 550
Akwizgran 534
Aleksandria
biblioteka 16, 17
Altenberg
cystersi 301, 318–320, 323,
324, 455
Amiens 549
Amsterdam 50, 540, 548, 549
Anglia 14, 34, 214, 219, 552, 553, 557,
587
Arrouaise (Artois)
kanonicy regularni 358, 365
Asyż
franciszkanie 193
Austria 22, 181, 438, 551, 552
Austro-Węgry 151
Autun 534
Awinion 220

B
Bagdad 15
Bałdrzychów 330
Bardejów 302
Bardowick 551
Barnwell
augustianie 423

Basse-ville, Auxerre 532
Bazylea 228, 354, 363, 441, 442,
479, 517, 589, 594
Berlin 103, 126, 551
Akademia Królewska 125
Biblioteka Królewska 79, 117, 118,
294, 326
Biblioteka Państwowa 174, 224,
278, 282, 296, 322, 516
Biblioteka Uniwersytetu A. Humboldta 176, 294, 295, 337
Niemiecka Akademia Nauk 137
zbiory 183
Bern 531
Beszowa
paulini 165, 175, 185, 225, 376–381,
448, 461, 488, 494, 504
Bieniszew
kameduli 81, 396
Bierzwnik 533
Bledzew
cystersi 80, 336, 337, 322,
340
Błonie
prepozytura 359
Błotnica 284, 512
Bochnia 268, 312, 489, 503
dominikanie 387
Bodzentyn 509
Bodzewo 313
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Indeksy do tomu 1

Bolonia 192, 252, 291, 349, 464,
536–538, 541, 550, 566
dominikanie 390
uniwersytet 312
Borken 550
Borzęcin
prepozytura 359, 509
Bośnia i Hercegowina 15
Bourg-en-Bresse 534
Bourges 534
Braniewo
Liceum Hosianum 193
Brdów
paulini 81, 376, 381, 382
Bresse 534
Břevnov
benedyktyni 439
Brodnica k. Śremu 316
Bruksela 50
Brzesko-Hebdów
premonstratensi 369, 370, 373,
395, 488
Brzeźnica 337
Buckfast
benedyktyni 135
Budapeszt 15
uniwersytet 553
Bursfelde 254, 441
Busko 526
premonst ratensi 370
premonstratenski 396
Byszewo 330

Champdieu
benedyktyni 533
Chartres 534
Chełm n. Rabą
bożogrobcy 342, 343
Chocz
kolegiata 483
Chodów 343
Chybice 511
Ciechanów 364
Cieplice 335
Cieszyn
Biblioteka Czytelni Ludowej 297
Cîteaux
cystersi 238, 239, 396
Clairvaux
cystersi 261, 300, 452
Cluny
benedyktyni 235, 257, 430
Corbie
benedyktyni 136, 193
Czechy 34, 135, 219, 228, 344, 354, 357,
391, 408, 438, 439, 443, 463, 490, 514,
529, 542–546, 573, 574, 583, 587, 593
Czerna 151
Czersk 493
Czerwińsk
kanonicy regularni 81, 134, 225,
341, 373, 357–365, 411
klasztor salezjanów 362
Częstochowa- Jasna Góra
paulini 369, 376, 377, 381, 400, 421,
504

C
Cambrai 219, 534
Cambridge 535
Cambron
cystersi 547
Canterbury 552
Carskie Sioło zob. Sankt-Petersburg

D
Dalmacja 551
Deeping
prepozytura 430
Dereczyn
zbiory Eustachego Kajetana Sapiehy
25, 94, 143
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Indeks nazw geograficznych

Deventer 548
Devon hrabstwo 136
Doberan
cystersi 454
Dobryług 336
Dommitzsch 328
Drezno 50, 183
uniwersytet 196, 486–487
Drzewica 512, 547
Durham 13
Dziebałtów 289
Dzików
zbiory Tarnowskich 21, 266, 271,
491

E
Eberbach
cystersi 438, 452
Egmond
benedyktyni 548
Erfurt 266
kartuzi 325, 441, 470
uniwersytet 550
Erlangen 30, 31
Etwall 552

F
Farfa
benedyktyni 430
Fischhorn 179
Flandria 14, 56, 219, 512, 530, 532, 535,
547–549, 552
Florencja 14, 554
Fontanay, Beaume 49, 532
Francja 32, 40, 50, 56, 172, 214,
219, 322, 331, 358, 360, 416, 466,
495, 529–535, 547, 548, 573, 587,
593
Frankfurt nad Menem 51
Frankfurt nad Odrą 178
uniwersytet 551

G
Gdańsk 23, 50, 62, 501
Getynga
uniwersytet 550
Głogówek
paulini 376
Gniezno 62, 511
Archiwum Archidiecezjalne 473, 592
Biblioteka Katedralna 166, 294, 295,
297, 303, 328, 329, 422, 472, 474, 477
bożogrobcy 342
katedra 303, 472, 473, 511
Seminarium 295
Godziszewo 318, 323, 325, 455
Görbitsch (ob. Garbicz) 178, 181, 486
Gosprzydowa 268
Gostynin 313, 314
Gostyń Stary 299
Gouda
kanonicy regularni 548
klasztor żeński 548
Góra 384
Górka Sobócka
kanonicy regularni 341
Granada 16
Grande Chartreuse 241, 261, 434
Grodno 52
Gruzja 91
Guzów 77

H
Heidelberg
Bibliotheca Palatina 14, 24
uniwersytet 164
Henryków
cystersi 301, 319, 424, 446, 453, 465,
546
Hirsau
benedyktyni 235, 236
Holandia 14, 50
Horyniec 26
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Indeksy do tomu 1

I
Ijsselstein 548
Iłża 283
Imbramowice
premonstratenski 396
Irządze 519

J
Janisławice 297, 413
Jarocin (Jaroszyn) 269, 277, 412, 505
Jasło 302
Jedlnia 394
Jemielnica 511
Jemielno 487
Jena 113
Jerozolima 342
Jeżów
prepozytura 294, 297, 298
Jędrzejów
cystersi 82, 225, 300, 301, 304,
322, 330, 331, 334, 337–339, 368,
395, 471
Jüterbog 551

K
Kalisz 151
duchacy 374
Kolegium Karnkowskiego 82
Kamionek 384
Kanada 172, 183
Kastl
benedyktyni 439, 441
Kaszczor (Stary Klasztor) 334
Kaźmirówka (Kazimierówka) 90
Kielce
Biblioteka Wyższego Seminarium
Duchownego 581
kolegiata 481, 495, 496, 593
Kijów 63
Kladruby
benedyktyni 439

Kláštorisko zob. Lapis Refugii
Klemensów 69
Kłobuck 352
kanonicy regularni 80, 341, 467
Kłodawa
augustianie 317, 384
Kłodzko
kanonicy regularni 341, 439, 446, 542
Kobylany 511
Kodeń
zbiory Aleksandra Sapiehy 70
Kolonia 318, 319, 445
benedyktyni 321
Kołbacz
cystersi 300, 325, 454
Koło 394
Koniemłoty 283, 503
Koniusza 508
Koniuszowa 508
Koniuszów 508
Konstancja 228, 257, 315, 377, 441,
442, 505, 511, 565, 594
Konstantynopol 15
Koprzywnica
cystersi 83, 150, 165, 186, 225,
259, 284, 286, 300–317, 331, 400,
402–405, 409, 411, 413–416, 418,
424, 425, 428, 437, 440–444,
448–454, 456, 457, 459, 461, 464,
467–469, 471, 541, 543, 549, 594
Kościan
bernardyni 431
Kowal 572
Koziegłowy 382
Kórnik
Biblioteka PAN 221, 265–267, 275,
327, 337, 485, 486, 555, 581
zbiory Tytusa Działyńskiego 21, 66,
67, 69, 80, 85, 102, 118, 221, 384, 479
Kraków 40, 41, 50, 60, 61, 121, 127,
128, 146, 158, 160, 163–165, 173, 175,

Indeks nazw geograficznych

220, 225, 256, 270–273, 275, 282,
283, 291, 293, 304, 309, 310, 313, 317,
322, 325, 327, 333, 343, 345, 350, 351,
354, 366, 374, 385–387, 393, 407, 411,
414, 416, 417, 419, 420, 444, 445, 459,
463, 468, 469, 472, 477, 487, 496, 501,
520, 525, 529, 538, 561, 569, 581, 589,
591, 593
Akademia Umiejętności (Polska
Akademia Umiejętności) 120,
121, 123, 127, 132, 142, 323
altaryści 76, 499
augustianie 442
bernardyni 256, 386, 388, 392, 410,
413, 421, 517
Biblioteka Czartoryskich 36, 56, 64,
65, 69, 125, 162, 205, 220, 275, 317,
326, 337, 479, 485, 499, 510, 521,
555
Biblioteka Jagiellońska 20, 34, 41, 87,
189, 204, 266, 271, 293, 310, 312,
395, 397, 442, 477, 480, 487, 490,
504, 519, 544, 545, 546, 555, 585
Biblioteka Kapitulna 41, 62, 132, 315,
377, 378
Biblioteka PAU i PAN 89, 327, 490,
518
dominikanie 60, 222, 256, 257, 260,
386–388, 447, 459
duchacy 222, 373–375, 421, 468,
520, 537
kanonicy regularni Bożego Ciała
258, 369, 420, 421, 439, 446,
465, 542
kanonicy regularni 358, 542
katedra 57, 222–224, 227, 472, 473,
475–478, 494, 495, 536
kolegiata św. Anny 293, 483
kolegiata św. Floriana 306, 483
kościół Mariacki 495, 499, 500, 509,
510
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kościół św. Szczepana 510
kościół św. Wojciecha 322
markowie 386
szkoła katedralna 278, 501
szkoła św. Szczepana 516
uniwersytet 51, 213, 220, 224, 227,
228, 255, 266, 269, 271–273, 275,
277, 278, 282–284, 287, 289, 291,
293, 294, 305, 310, 312–316, 322,
327, 328, 331, 332, 352, 355, 357,
364, 367–369, 378, 382, 392, 393,
397, 403, 406, 407, 443, 444, 463,
464, 467, 474, 477, 480, 482, 483,
487, 502, 504, 513–519, 524, 526,
544, 546, 553, 563, 576, 581, 585,
591, 592
zbiory Felicjana Ludwika Morstina 485
Kraków-Kazimierz
augustianie 384, 387, 395, 420–421
kanonicy regularni 160, 369, 447,
465
Kraków-Skałka 524
paulini 222, 368, 376, 382, 383, 413,
489, 490
Kraków-Stradom
bożogrobcy 343, 347, 349–351,
416–418, 463, 464, 589, 593
Kraków-Zwierzyniec
premonstratenski 362
Kraśnik
kanonicy regularni 261, 284, 341,
413, 495
Królewiec 50, 62, 114
Archiwum Państwowe 135
Kruszyna
zbiory Lubomirskich 195
Krzemieniec 62, 63, 86
Krzepice 269, 503, 504
Krzeszowice
zbiory Potockich 157, 160
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Indeksy do tomu 1

Krzeszów 453
Krzywiń 294
Kujawy 62, 350
Kunów 288, 591
Kurojedy 544
Kurozwęki
kanonicy regularni 341
Kurzelów
kolegiata 481, 483

L
Lapis Refugii (Kláštorisko)
kartuzi 441
Ląd
cystersi 81, 150, 165, 186, 206, 225,
259, 265, 300, 301, 317–325, 355,
416, 426, 437–439, 445, 448, 449,
451–456, 471, 536, 549
Lechnica
kartuzi 355, 413, 516, 517, 554
Lehnin 325
Leningrad zob. Sankt-Petersburg
Leńcze 382
Leodium 294
Leonessa 219
Lérins 565
Leuven (Louvain) 17
Leżajsk
bożogrobcy 343, 344, 353
erem benedyktyński św. Marii Magdaleny 269, 279, 280, 589
Lidzbark Warmiński 62
Linköping 32, 33
Lipinki
zbiory Ewarysta Kuropatnickiego 72
Lipsk 50, 106
Bibliotheca Menckeniana 219, 550
uniwersytet 328, 329
zbiory 183
Livry-Gargan 435
Lombardia 321, 536, 537

Londyn 50, 164, 554, 557
Lotaryngia 50, 529, 587
Lozanna 113
Lubiąż
cystersi 300, 334, 397, 399, 401,
404, 453
Lubin Śląski 511
Lubiń
benedyktyni 80, 225, 262, 263, 266,
294–299, 316, 413, 426
Lublin 77, 278, 288, 395, 510
bernardyni 218
Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 341
dominikanie 143
Lubraniec
kanonicy regularni laterańscy 81,
396
Lunéville
kanonicy regularni 134, 533
Lwów 15, 21, 41, 119, 282, 395, 414,
555, 592
bernardyni 218, 256, 386, 387, 395,
592
Biblioteka Baworowskich 73, 89,
340
Biblioteka Ossolineum 105, 196
Biblioteka Uniwersytecka 72, 128,
130
dominikanie 387, 388, 398, 426, 456
uniwersytet 121, 125, 129, 146
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 41, 119, 129, 195, 196
Lwówek 503

Ł
Łapanów 508
Łask 382, 512
kolegiata 483
Łączny Młyn 382
Łąkoszyn 289, 384
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Indeks nazw geograficznych

Łekno
cystersi 259, 300, 318, 320–322, 324,
325, 454
Łęczeszyce
paulini 383
Łęczyca 382, 506, 507
kolegiata 483
Łomna
prepozytura 359, 363
Łowicz 19, 394, 395
bernardyni 79
kolegiata 483
Łubnice 379
Łuck 290

M
Madryt 32
Mantua 476, 477
Martinstal 435
Mechelen 219
Mediolan 32
Biblioteca Ambrosiana 14
Melk
benedyktyni 237, 254, 255,
403, 425, 439–441, 469, 551, 552
Miechocin 284, 316, 384, 413
Miechów
bożogrobcy 76, 84, 114, 151, 165,
186, 221, 225, 279–281, 340–358,
397, 400, 404, 406, 412, 416, 418,
422, 428, 438, 439, 444, 449,
451–453, 456, 459–464, 489, 536,
542–544, 554, 589
Międzyrzecz 336
Milejów 370
Mińsk 151
Miśnia (Meissen)
biblioteka H.D. von Schönberg 111
Mniszek
prepozytura 272, 275, 278, 280, 402,
405, 414, 441, 515, 589

Modliszewek 384
Mogilno
benedyktyni 262, 299, 508
Mogiła
cystersi 222, 256, 281, 301, 303,
304, 311, 312, 325, 397, 399, 402,
407, 410, 412, 416, 420, 421, 437,
440, 452, 468, 469–471, 592
Monachium 30
Bayerische Staatsbibliothek 237
zbiory 183
Monte Cassino 253, 275, 281, 402,
439, 440, 469, 536
Montrésor 160
Morawy 344
Morimond 300, 301, 302, 330, 331,
337
Moskwa 106, 137, 140, 151, 178, 181
Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych 117, 119
Archiwum Ministerstwa Sprawiedliwości 117
Mstów
kanonicy regularni 79, 80, 82, 165,
225, 282, 338, 358, 365–369, 413,
421, 459, 460
Mydłów 278, 283

N
Nadrenia 319
Nadrenia-Palatynat 224
Nantes 534
kartuzi 532
Nasielsk 358
Neapol 38, 536
Niderlandy 530, 547–549
Niemcy 14, 32, 34, 50, 133, 151, 219,
321, 322, 445, 549–551, 593
Nieśwież
biblioteka Radziwiłłów 143
Nowa Słupia 276, 277, 278
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Nowa Zelandia 552
Nowe Miasto 503
Nowy Sącz 310
premonstratensi 370
Nysa
bożogrobcy 343

O
Obra
cystersi 79, 80, 151, 259, 318, 320,
322, 339, 340, 549
Odrzywół 384
Oliwa 23, 62, 300, 453
Olšany 547
Opatów 368, 520
bernardyni 394, 395
kolegiata 284, 413, 414, 483
Oporów
paulini 81, 376, 383
Oxford 252
Bodleyan Library 14, 403

P
Pacanów 289, 290
Padwa 313, 356, 391, 536, 538
Pakość 545
Palestyna 568
Paradyż
cystersi 79, 80, 165, 186, 225, 301,
325–330, 334, 335, 439, 446, 458,
459, 471, 543
Parma 538
Paryż 14, 16, 24, 32, 50, 104, 160, 164,
252, 322, 397, 530, 533
Biblioteka Mazarine 14
Biblioteka Polska 151
Bibliothèque nationale de France 103
uniwersytet 252, 328, 408, 438, 585,
589
Pelplin
cystersi 439

Pera (Galata) 540
Perugia 349, 422, 536
Pforta
cystersi 300, 334
Pilica
kolegiata 483
Pilzno 520
Pińczów
paulini 376, 383, 490
Piotrków 333, 507
franciszkanie 83
Płock 56, 81, 220
benedyktyni 225, 257, 262, 263,
276, 281, 299, 300, 402, 440, 443
biblioteka seminaryjna 166, 389
dominikanie 389
katedra 222, 227, 361, 475, 478–481,
494
kolegiata 81, 483
premonstratenski 81, 362, 372, 373,
480
Towarzystwo Naukowe 139, 156
Podzamcze
archiwum Zamoyskich 26, 159
Połock
jezuici 99, 143
pijarzy 143
Pomnichów (Pomiechówek)
prepozytura 359
Pomorze 62, 183
Poryck
zbiory Tadeusza Czackiego 21, 33,
47, 61–68, 85–91, 95, 110, 125,
195, 205, 216, 217, 221–223, 356,
374, 383, 395, 442, 476, 479, 485,
509, 513, 515, 516, 524, 538, 555
Poturzyca
Biblioteka Ordynacji Dzieduszyckich 555
Poznań 21, 62, 89, 150, 329, 384, 394,
501
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Archiwum Archidiecezjalne 322,
327–330, 335
bernardyni 256, 386
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 295, 581
Biblioteka Publiczna im. Raczyńskich 118, 297, 329, 335–337
Biblioteka Seminarium Duchownego
320, 326, 446, 459
Biblioteka Uniwersytecka 150, 394
dominikanie 289, 290
katedra 327, 474, 493
kościół św. Marii Magdaleny 329
Seminarium 295
Praga 269, 287, 356, 364, 391, 417, 543
bożogrobcy 343, 354, 463, 542, 543
kaplica Betlejemska 267
Národní Knihovna 514
uniwersytet 40, 213, 228, 267, 277,
314, 327, 350, 354, 357, 416, 463,
496, 543, 546, 547, 574, 585
Proszowice 508
Prusy 33, 118
Przemęt
cystersi 80, 225, 301, 325, 333–335,
340
Przemyśl 579
Biblioteka Kapituły Greckokatolickiej 77
katedra 473
misjonarze 537
Przeworsk
bożogrobcy 343, 344, 348, 349, 351,
353, 354, 356, 461, 589
Przydonica 289
Ptowo 334
Puławy
zbiory Czartoryskich 19, 21, 22, 25,
33, 35, 47, 66–70, 85, 87, 89–91,
94, 95, 97, 99, 101, 110, 124, 143,
148, 149, 152, 162, 169, 195, 205,

216, 221, 337, 374, 383, 476, 479,
499, 505, 511, 524, 570–582
Pułtusk 299, 300
kolegiata 79, 80

R
Racibórz 420
bożogrobcy 343
dominikanie 388
kolegiata 260
Radłów 494
Radom 392, 394
bernardyni 220, 391, 393, 460
kaplica 285
Radomsko 511
Radzimin 351, 352
Radzyń
zbiory Potockich 156
Rapperswil
biblioteka i archiwum 151
Reichenau 549, 570
Reims 219
Rennes 534
Ręczno 370
Rodos 540
Rogalin 21
Ropczyce 502, 508
Rosja 37, 91, 118, 129
Rostok
uniwersytet 305
Roudnice
kanonicy regularni 341, 438, 439, 542
Rouen 535
Rozprza 332
Różany
zbiory Eustachego Sapiehy 143
Rudy
cystersi 338
Rumunia 172
Rychbach
bożogrobcy 343
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Ryga 24, 140
Rytwiany 380
Rzechowo 289
Rzechów 289
Rzym 32, 50, 111, 309, 374, 375, 421,
529, 537, 567, 580
Biblioteca Angelica 14

S
Saint-Denis
benedyktyni 533
Saint-Dié-des-Vosges 49
Saint-Germain-des-Près 136, 533
Saint-Wandrille
benedyktyni 427
Sandomierz 282, 289, 302, 312, 314, 415
benedyktynki 263
Biblioteka Diecezjalna 282, 393,
491, 492
Biblioteka Seminaryjna 339, 379, 393
dominikanie 389
duchacy 374
jezuici 356
katedra 82, 83
kolegiata 207, 226, 407, 414, 440,
481, 482, 483, 490–492, 511, 538
mansjonarze 76
Muzeum Diecezjalne 393
szkoła kolegiacka 315, 378, 415
Sankt Gallen 236, 253, 423
Sankt Petersburg (Petersburg, Piotrogród, Leningrad) 22, 24, 25, 47,
51, 52, 67, 98, 101–103, 106–108,
113–115, 117–121, 123–134, 137, 138,
153, 154, 157, 169, 185, 223, 226, 267,
295, 296, 307, 495, 531
Akademia Sztuk Pięknych 100
Biblioteka Publiczna (Leningrad)
112, 140, 190–191
Biblioteka Sztabu Głównego 21,
100, 119, 124, 143

Cesarska Biblioteka Publiczna 22,
23, 47, 53, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 89,
92–95, 97–142, 148, 149, 153, 192,
193, 195, 196, 201–203, 205–207,
217, 279, 354, 372, 394, 395, 495,
531, 533
Liceum Aleksandryjskie 114
Muzeum Arsenału w Carskim Siole
100
Muzeum Ermitażu 100, 110, 113,
114, 116–118, 531
Muzeum Rumiancewa 102
Rosyjska Biblioteka Narodowa 162,
218, 372
Rosyjska Biblioteka Publiczna
(Piotrogród) 24, 144, 150
Rzymskokatolicka Akademia
Duchowna 22, 119, 120, 124
Seminarium Duchowne 151
uniwersytet 119, 125, 126
Sarajewo 15
Sawrań
zbiory Wacława Rzewuskiego 143
Sącz
kanonicy 76
Sieciechów
benedyktyni 80, 83, 151, 165, 186,
225, 256, 262, 284–294, 384, 400,
404, 406, 415, 417, 437, 439, 445,
448–452, 456, 459–461, 463, 505,
544
Sieniawa
zbiory Czartoryskich 69, 326
Sienno 316
paulini 376
Sieradz 82
kolegiata 483
Sierpc
benedyktynki 81, 262, 395
Skarbimierz (Skalbmierz)
kolegiata 82, 483, 488–490, 501
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Skaryszew
bożogrobcy 342
Skotniki 303
Sławków
duchacy 374
Sokolniki 512
Solec 381, 493
Spišské Podhradie 310
Spisz 310, 325, 343, 345
Sponheim
benedyktyni 408
St. Agnietenberg
kanonicy regularni 435
Stary Radom 444, 512
Stralsund 550
Strzelce Wielkie 314
Strzelno 523
Studzienice 289
Sulejów
cystersi 76, 82, 165, 186, 220, 225,
300, 301, 325, 330–333, 370, 426,
453, 526
Synaj 468
Szczecin 50, 62
Szczekociny 61
Szczepanów 511
Szczyrzyc
cystersi 338, 399
Szpetal 330
Sztokholm 32
Sztokholm
archiwum 124
Szwecja 23, 32, 33, 67, 123, 135, 391, 543
Szydłowiec 223, 489
Szydłów 278, 289

Ś
Śląsk 22, 183, 267, 344, 388, 546
Święta Katarzyna
bernardyni 431
Święty Krzyż

benedyktyni 62, 82–84, 88, 102,
114, 151, 165, 185–187, 221, 222,
225, 255, 262–284, 286, 346, 357,
368, 384, 398, 400–404, 406,
409, 412–414, 417, 420, 428, 437,
439–441, 443, 444, 449, 450–453,
456–461, 463, 464, 467, 469, 487,
503, 515, 516, 536, 543, 551, 552,
581, 582, 589, 593

T
Tarczyn 493
Tarnowiec
zbiory Ewarysta Kuropatnickiego 72
Thorney
benedyktyni 430–431
Toruń 62, 522, 555
Třebon 391
Trewir
benedyktyni 193, 224
kanonicy regularni laterańscy 550
Trębaczów (Trębaczew) 503, 519
Trzciana
markowie 386
Trzebnica
benedyktynki 114
Trzemeszno
kanonicy regularni 80, 289, 290,
326, 341, 361, 384, 419, 420, 426,
452–454, 467
Tum pod Łęczycą (Łęczyca)
kolegiata 81–83, 494–495
Turcja 136
Tykocin 394
Tyniec
benedyktyni 256, 257, 262, 280,
285, 296, 419, 421, 423

U
Uchanie
paulini 376
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Uniejów 343, 352
kolegiata 483
Uppsala 32

V
Vauvert
kartuzi 205, 220, 228, 530–532
Vilcey-sur Trey, Sainte-Marie-aux-Bois
premonstratensi 134, 533
Viller-Bettnach 49

W
Warka 493, 521
Warmia 33, 62, 356
Warszawa 9, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 51,
61, 63, 67, 77, 82, 90, 92, 94, 103,
104, 108, 112, 115, 129, 148, 151, 152,
154, 156, 157–160, 162, 164, 169, 172,
177–179, 181, 186, 191, 196, 202, 205,
217, 218, 220, 225–227, 286, 295, 319,
331, 347, 359, 371, 373, 383, 384, 394,
483, 486, 488, 493, 557, 561, 584, 590
Bank Gospodarstwa Krajowego 171,
173, 183
bernardyni 256, 386, 452
Biblioteka Archidiecezjalna 394
Biblioteka Liceum Warszawskiego
19, 78, 79
Biblioteka Ordynacji Krasińskich
26, 164, 176, 177, 180, 184, 360,
375, 452
Biblioteka Ordynacji Zamojskiej
164, 166, 172, 178, 181, 360, 362,
487
Biblioteka Publiczna przy
Uniwersytecie Warszawskim 19, 22, 25, 27, 35, 47, 68,
77–85, 87, 89–93, 95, 97, 107,
108, 110, 122–124, 129, 135, 137,
139, 148, 149, 152, 153, 143, 156,
161, 166, 169, 190, 206, 216, 217,

223–226, 265, 286, 287, 295,
307, 312, 326, 335, 346, 360, 366,
381, 383, 384, 388, 389, 391, 513,
526, 534, 544, 549, 555, 557, 558,
570–582, 590
Biblioteka Sądu Apelacyjnego
78–81, 286, 295, 326, 335, 366, 590
Biblioteka Seminarium Duchownego
79
Biblioteka Uniwersytecka 18, 25,
150, 153–155, 161, 163, 164, 166,
167, 175, 176, 268
Biblioteka Załuskich 49–61, 63, 64,
79, 87, 92, 94, 95, 97–99, 101, 104,
105, 107, 110, 112, 114, 115, 117,
122, 124, 129, 130, 134, 135, 139,
142, 148, 152, 156, 169, 182, 190,
191, 195, 203, 205, 206, 216–218,
220, 221, 228, 333, 381, 388–391,
393, 394, 425, 458, 459, 475, 476,
480, 493, 494, 498, 513, 515,
526–529, 538, 543, 545, 546,
547, 549, 557–570
Centralna Biblioteka Wojskowa 154,
159, 164, 172
Fort Sokolnickiego 171
Gimnazjum Gubernialne 108
Instytut Głuchoniemych 75, 89
jezuici 79
kolegiata 381, 481, 483, 488, 493,
494
kościół św. Jerzego 359
misjonarze 87, 222, 524, 537
paulini 383, 396
Stare Miasto 524
Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół
Nauk 19, 21, 25, 37, 47, 61, 64,
70–77, 84–90, 92, 93, 95, 97, 101,
107, 110, 112, 122–124, 129, 135,
137, 139, 142, 143, 149, 150, 152,
153, 156, 169, 196, 206, 216, 217,
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221, 223, 224, 336, 361, 477, 491,
513, 515, 536, 544, 557, 570–582
uniwersytet 71, 75, 78, 85, 89, 94,
103, 106, 163
zbiory Kazimierza Stronczyńskiego
104, 105
zbiory Zamku Królewskiego 160
Warszawa-Wilanów
Biblioteka Wilanowska 25, 26, 85,
86, 155–158, 160, 162, 165, 169,
176, 178, 190, 201–203, 209, 210,
211, 212, 217, 385, 525, 526, 557,
558, 582–583
Watykan
Biblioteca Apostolica Vaticana 521
Wąchock
cystersi 74, 300, 339, 396
Wągrowiec
cystersi 322, 339
Wąwolnica 267, 276, 278
Weesp, Oude Hof
tercjarki św. Franciszka 548
Weissenau
augustianie 193
Wenecja 14, 356, 539
benedyktyni 403, 440
Węgry 15, 302, 344, 356, 553–555
biblioteka Macieja Korwina 94, 228,
537, 554–555
Wiedeń 21, 39, 569
Österreichische Nationalbibliothek
323, 324, 455, 564
uniwersytet 255, 438
Wieleń 325, 333, 334, 335
Wielgomłyny
paulini 376, 383
Wieliczka 502
Wielka Brytania 32
Wieluń
augustianie 82
paulini 376
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Wiener Neustadt
paulini 551
Wieprz 507
Wieruszów
paulini 376
Wilanów zob. Warszawa-Wilanów
Wilno 50
Biblioteka Uniwersytecka 143
Windesheim
kanonicy 193, 254, 408, 437, 438,
441
Wiślica
kolegiata 82, 165, 185, 196, 205,
226, 414, 481, 484–487, 488, 495,
496, 589, 593
Witów
premonstratensi 82, 90, 94, 220,
330, 369–373, 417, 418, 456
Włochy 14, 38, 39, 40, 103, 224,
359, 390, 403, 438, 440, 464, 529,
535, 536–542, 550, 554, 561, 587,
593
Włocławek 62
Biblioteka Seminarium Duchownego
323, 394, 455
katedra 474
Wojnicz 520
Wola (woj. sandomierskie) 75
Wolborz
kolegiata 483
Wrocieryż 343
Wrocław 50, 546
Biblioteka Ossolińskich 309, 375,
449, 487, 520
Biblioteka Uniwersytecka 204, 301,
405, 450, 546, 555
dominikanie 256, 260, 386, 388,
402, 450
kanonicy regularni NMP na Piasku
341, 358, 365, 369, 421, 450, 465
kościół św. Marii Magdaleny 510
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premonstratensi 369
Wylatowo 384
Wysokie Koło
dominikanie obserwanci 80
Wyszogród 351

Z
Zamość 64
Zawichost
franciszkanie 387, 396
Ząbkowice
bożogrobcy 343
Ząbrsk 336
Zbraslav
cystersi 438

Zemsko 336
Zevenborren
kanonicy regularni 426
Zgorzelec 330
franciszkanie 260, 423
Zurych 113
Zuzela (Zuzola) 364
prepozytura 359

Ż
Żagań
kanonicy regularni św. Augustyna
260, 357, 358, 400, 406, 447, 465
Żarnowiec
cysterki 322

3. Indeks cytowanych rękopisów
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin –
Preussischer Kulturbesitz
Boruss. Fol. 262 282
Lat.fol.321 296
Lat.qu.183 516
Lat.qu.175 278
Theol.Lat.fol.402 296
Theol.Lat.fol.814 322
Theol.Lat.qu.149 296
Cambridge, Corpus Christi College,
Parker Library
Ms. 377 553
Cambridge, Fitzwilliam Museum
Library
Ms. 178 539
Cambridge (MA), Harvard College
Library, Houghton Library
Ms. Lat. 222 539
Czerwińsk, Klasztor Salezjanów
Księdza Bosko
s.n. 362
Dresden, Sächische Landes- und
Universitätsbibliothek
s.n. 196

Dunedin, Dunedin Public Libraries,
Reed Medieval Manuscripts,
MS. 5 552
Glasgow, University Library
Ms. Hunter 198 (U.1.2) 539
Gniezno, Biblioteka Katedralna
(Archiwum Archidiecezjalne)
158 592
168 303
200 294, 297
382 294, 297
1007 329
1019 328
1027 297
1029 297
1028 297
1029 297
1030 297
1031 297
1032 297
1033 297
1034 297
1035 297
1036 297
1037 297
1038 297
1039 297
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1450
1451
1052
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297
297
297
297

Köln, Historisches Archiv der Stadt
Köln
GB fo 28 321
GB oct. 152 445
Kórnik, Biblioteka PAN
3 485
4 322
9 337
12 102, 265, 267
25 328
155 67
156 67
626 555
816 221, 265, 275
824 67, 479
Kraków, Archiwum Opactwa w Mogile
621 (81) 592
Kraków, Biblioteka Czartoryskich
232 220
233 220
234 64
1197 499
1205 69
1206 69
1212 56, 64
1287 205, 479
1310 317
1312 485
1313 65, 510
1315 275
1316 65
1317 65
1418 65, 521

1444 485
1514 555
2916 64
Kraków, Biblioteka Jagiellońska
191 189
302 500
305 500
421 480
423 546
433 585
434 397
482 585
531 477
535 314
722 544
1243 368
1332 368
1364 368
1365 368
1667 368
1286 477
1311 490
1357 310
1404 477
1674 277
1707 504
1723 504, 519
2148 545
2341 544
2402 293
2445 500
4289 555
7759 158
Przyb. 2/54 395
Przyb. 118/69 165
Przyb. 119/69 165
Przyb. 120/69 165
Przyb. 121/69 165
Przyb. 122/69 165
Przyb. 123/69 165
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Przyb. 147/53
Przyb. 160/54
Przyb. 167/54
Przyb. 208/53
Przyb. 275/53

266, 271, 275
442
395
395
395

Kraków, Biblioteka Kapitulna
8 377
221 (229) 315
Kraków, Biblioteka OO. Paulinów
B 5 490
B 12 368
Kraków, Biblioteka PAU i PAN
1560 89
1710 490
1713 518
12771 328
Kraków, Biblioteka Prowincji
Dominikanów
98L 260
Kraków, Klasztor Sióstr Norbertanek
504 (Ms. 18) 362
505 (Ms. 6) 362

fond 5, dział 1, sygn. 3297/I 592
fond 5, dział 1, sygn. 5827/II 156
fond 45, cz. 1, sygn. 1034 555
Milano, Biblioteca Ambrosiana
D 453 inf. 539
München, Bayerische Staatsbibliothek
Clm 22111 237
Oxford, Bodleyan Library
Lyell 62 403
Oxford, Kings College Library
Ms. 36 535
Paris, Bibliothèque Mazarine
Ms. 968 531
Pelplin, Biblioteka Seminarium
Duchownego (Biblioteka Diecezjalna)
178 (221) 439
Petersburg, Ermitaż
5.2.102 531

London, Wellcome Library
Ms. 591 539

Płock, Biblioteka Seminarium
Duchownego (Biblioteka Katedralna)
Ms. 11 (78) 480
Ms. 54 480
Ms. 72 (19) 479
Ms. 73 479
Ms. 86 494
Ms. 87 494

Lublin, Biblioteka UMCS
III 608 341

Poturzyca, Biblioteka Dzieduszyckich
57 (kat. 206) 555

Lwów, Narodowa Naukowa Biblioteka
im. W. Stefanyka NAN Ukrainy
fond 4, dział 1, sygn. 800 298

Poznań, Biblioteka Raczyńskich
140 329
157 337

London, British Library
3671, Sloane MS 3661 557
Royal 6 A X 554
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158 335
334 297
Poznań, Biblioteka Seminarium
Duchownego (Archiwum Archidiecezjalne)
1 328
2 328
3 320, 323
5 328
17 327
26 323
29 459
34 329
35 329
36 327, 328
38 329, 330
44 327
45 330
46 328
53 329
57 330
59 329
60 327
61 327
63 327
67 328, 335
68 328
69 328
Poznań, Biblioteka Uniwersytecka
1747 394
Praha, Národní Knihovna
V.C.4 514
Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna
zbiór Bibl. Kapitulnej, 25 (112) 482
zbiór Bibl. Seminaryjnej, 173 393
zbiór Bibl. Seminaryjnej, 176 393
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Sandomierz, Muzeum Diecezjalne
1689 393
Toruń, Książnica Kopernikańska
Cod. Lat.R.21 555
València, Universitat de València,
Biblioteca Històrica
Ms. 595 539
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana
Pal. lat. 802 521
Warszawa, Archiwum PAN
rps 2410 163
Warszawa, Biblioteka Archidiecezjalna
A.3.213 394
Warszawa, Biblioteka Narodowa
BOZ 5 567
BOZ 28 64
BOZ 54 363
BOZ 127 54, 60, 61
BOZ 555 429
BOZ 1114 452
3002 III 118, 133, 296
3003 I 73, 75, 118, 129, 133, 395
3004 II 548
3005 III 61
3008 IV 105, 106
3009 III 104, 132
3010 II 111, 182
3011 III 316
3012 III 352
3014 III 265, 275
3015 II 265, 270
3016 II 353, 460
3017 II 287, 460
3018 III 265, 398
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3020 II 265, 269, 461
3021 III 265, 462
3022 III 383
3023 III 353
3024 III 379, 381
3026 III 488
3028 II 335
3029 I 394
3032 I 395
3035 V 395
3036 V 395
3068 III 182
3069 III 125
3304 III 134, 360, 361
3305 III 512
3307 II 127, 360, 361
3308 I 535
3310 II 74, 224, 477, 536, 590
3311 I 533
3312 II 128, 130, 133, 265
3313 I 535
3314 I 535
3315 I 535
3316 III 287, 288
3317 III 320, 324, 437, 445, 453
3318 III 320, 452
3343 III 55, 538
3376 II 29, 56, 87, 129, 338
3377 II 539
3378 II 539
3458 III 175, 182, 265
3469 II 392, 453
3762 III 59
3896 II 115
4090 III 115
4352 II 115
4879 IV 219
4895 III 487
8001 209, 265
8002 III 169, 209
8003 I 160

8004 II 160
8005 II 160
8006 III 169, 195, 209, 452
8007 IV 169, 209
8026 II 508, 509
8044 III 495
8050 III 485
8052 III 159, 265
8053 III 265
8076 II 576
8084 II 452
8100 III 193, 224
8850 III 107
10427 IV 165
12388 IV 77
12389 IV 77
12390 IV 77
12391 I 77
12392 IV 77
12505 III 340
12507 III 398, 426
12524 II 523
12536 II 265
12542 II 265
12574 II 89, 105
12576 II 89, 105
12585 II 89
12586 II 89
12589 II 105
12590 II 89
12596 III 105
12598 III 104
12645 II 555
12720 V 419
akc. 3867 171, 172
akc. 3908 25, 171, 172
akc. 4722 112
akc. 9396 185
akc. 9724 152
akc. 9725 152
akc. 17419 175
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(sygnatury dawne, tzw. petersburskie)
Lat.F.v.I.16 206
Lat.F.v.I.19 320
Lat.F.v.I.23 561
Lat.F.v.I.25 320
Lat.F.v.I.26 265, 320
Lat.F.v.I.28 559
Lat.F.v.I.30 266, 463
Lat.F.v.I.32 221, 356
Lat.F.v.I.34 512, 535, 547
Lat.F.v.I.35 573
Lat.F.v.I.36 561
Lat.F.v.I.38 82, 207, 492
Lat.F.v.I.39 554
Lat.F.v.I.40 355, 554
Lat.F.v.I.41 559
Lat.F.v.I.43 566
Lat.F.v.I.44 532
Lat.F.v.I.45 134, 360
Lat.F.v.I.46 573
Lat.F.v.I.47 546, 571
Lat.F.v.I.49 205, 532
Lat.F.v.I.50 220, 476
Lat.F.v.I.51 351, 453, 456
Lat.F.v.I.52 223, 571
Lat.F.v.I.53 496, 571
Lat.F.v.I.54 571
Lat.F.v.I.56 350, 352
Lat.F.v.I.58 222, 383, 524
Lat.F.v.I.61 428
Lat.F.v.I.62 573
Lat.F.v.I.64 320, 324
Lat.F.v.I.66 451
Lat.F.v.I.68 320
Lat.F.v.I.70 218
Lat.F.v.I.71 571
Lat.F.v.I.73 379
Lat.F.v.I.74 567
Lat.F.v.I.75 360
Lat.F.v.I.76 579
Lat.F.v.I.77 187, 443, 463
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Lat.F.v.I.78 525
Lat.F.v.I.79 350
Lat.F.v.I.80 222, 278, 282, 492
Lat.F.v.I.82 559
Lat.F.v.I.84 494
Lat.F.v.I.85 512
Lat.F.v.I.86 173, 395
Lat.F.v.I.87 560
Lat.F.v.I.88 207, 492
Lat.F.v.I.89 577
Lat.F.v.I.91 558
Lat.F.v.I.93 537, 570
Lat.F.v.I.94 480
Lat.F.v.I.95 571
Lat.F.v.I.96 424
Lat.F.v.I.99 94, 554
Lat.F.v.I.101 571
Lat.F.v.I.102 571
Lat.F.v.I.105 584
Lat.F.v.I.106 584
Lat.F.v.I.107 288
Lat.F.v.I.108 560
Lat.F.v.I.110 532
Lat.F.v.I.112 532
Lat.F.v.I.113 173, 395
Lat.F.v.I.114 572
Lat.F.v.I.115 273
Lat.F.v.I.116 532
Lat.F.v.I.117 570
Lat.F.v.I.118 560
Lat.F.v.I.119 288
Lat.F.ch.I.4 314, 546
Lat.F.ch.I.5 543
Lat.F.ch.I.6 566
Lat.F.ch.I.7 354, 439
Lat.F.ch.I.8 126, 266
Lat.F.ch.I.9 459
Lat.F.ch.I.10 352
Lat.F.ch.I.11 351
Lat.F.ch.I.12 266
Lat.F.ch.I.13 361
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Lat.F.ch.I.14
Lat.F.ch.I.15
Lat.F.ch.I.16
Lat.F.ch.I.17
Lat.F.ch.I.18
Lat.F.ch.I.19
Lat.F.ch.I.20
Lat.F.ch.I.21
Lat.F.ch.I.22
Lat.F.ch.I.23
Lat.F.ch.I.24
Lat.F.ch.I.25
Lat.F.ch.I.27
Lat.F.ch.I.28
Lat.F.ch.I.29
Lat.F.ch.I.32
Lat.F.ch.I.33
Lat.F.ch.I.34
Lat.F.ch.I.35
Lat.F.ch.I.38
Lat.F.ch.I.39
Lat.F.ch.I.40
Lat.F.ch.I.42
Lat.F.ch.I.43
Lat.F.ch.I.44
Lat.F.ch.I.45
Lat.F.ch.I.46
Lat.F.ch.I.47
Lat.F.ch.I.48
Lat.F.ch.I.49
Lat.F.ch.I.50
Lat.F.ch.I.51
Lat.F.ch.I.54
Lat.F.ch.I.55
Lat.F.ch.I.56
Lat.F.ch.I.59
Lat.F.ch.I.61
Lat.F.ch.I.64
Lat.F.ch.I.67
Lat.F.ch.I.70
Lat.F.ch.I.71

461
130, 404, 461
461
577
577
456
404, 461
564
126, 404, 461
456
353, 404, 461
461
350
404
350, 543
354, 544
354, 543
326
534
349
308
44
315, 451
573
439, 544
126, 562
571
267, 281, 543
82, 367
463
186, 267, 451
543
282, 517
351, 406
487
451, 543
571
311
571
558
558
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Lat.F.ch.I.73 571
Lat.F.ch.I.77 352
Lat.F.ch.I.78 351
Lat.F.ch.I.79 380
Lat.F.ch.I.80 451
Lat.F.ch.I.81 463
Lat.F.ch.I.82 406, 461
Lat.F.ch.I.84 283, 517
Lat.F.ch.I.86 577
Lat.F.ch.I.87 461
Lat.F.ch.I.88 351, 418
Lat.F.ch.I.90 277, 461, 505
Lat.F.ch.I.91 269
Lat.F.ch.I.95 566
Lat.F.ch.I.97 355, 463, 543
Lat.F.ch.I.99 222
Lat.F.ch.I.100 496
Lat.F.ch.I.104 351, 463
Lat.F.ch.I.105 316
Lat.F.ch.I.107 578
Lat.F.ch.I.108 463
Lat.F.ch.I.110 463
Lat.F.ch.I.112 350, 416
Lat.F.ch.I.113 438
Lat.F.ch.I.114 438
Lat.F.ch.I.115 439
Lat.F.ch.I.116 289, 439
Lat.F.ch.I.117 438
Lat.F.ch.I.118 353
Lat.F.ch.I.119 564
Lat.F.ch.I.120 288, 293, 417
Lat.F.ch.I.121 559
Lat.F.ch.I.123 565
Lat.F.ch.I.124 277, 543
Lat.F.ch.I.127 378
Lat.F.ch.I.130 281
Lat.F.ch.I.131 288, 292, 404, 406, 409
Lat.F.ch.I.132 317, 416, 543
Lat.F.ch.I.135 559
Lat.F.ch.I.136 270, 417, 451, 543
Lat.F.ch.I.137 268, 444, 445, 463
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Lat.F.ch.I.139
Lat.F.ch.I.141
Lat.F.ch.I.142
Lat.F.ch.I.144
Lat.F.ch.I.145
Lat.F.ch.I.146
Lat.F.ch.I.148
Lat.F.ch.I.149
Lat.F.ch.I.150
Lat.F.ch.I.152
Lat.F.ch.I.155
Lat.F.ch.I.156
Lat.F.ch.I.157
Lat.F.ch.I.159
Lat.F.ch.I.160
Lat.F.ch.I.161
Lat.F.ch.I.162
Lat.F.ch.I.163
Lat.F.ch.I.164
Lat.F.ch.I.165
Lat.F.ch.I.168
Lat.F.ch.I.169
Lat.F.ch.I.170
Lat.F.ch.I.172
Lat.F.ch.I.173
Lat.F.ch.I.174
Lat.F.ch.I.175
Lat.F.ch.I.176
Lat.F.ch.I.179
Lat.F.ch.I.180
Lat.F.ch.I.183
Lat.F.ch.I.184
Lat.F.ch.I.186
Lat.F.ch.I.187
Lat.F.ch.I.188
Lat.F.ch.I.190
Lat.F.ch.I.191
Lat.F.ch.I.192
Lat.F.ch.I.193
Lat.F.ch.I.195
Lat.F.ch.I.196

Indeksy do tomu 1

327, 543
269, 428
281, 444
281, 461
380, 461
509
574
308, 424, 461
269, 281
380, 461
511
281
185
269
577, 578
270, 281, 291, 464, 536
309, 405, 425
464, 527
444, 451
444
579
204, 308, 444
461
579
451
332
451
570
460, 461
353
562
367, 368
575
288
428
282, 368, 520
309, 456
461
439
281
269, 281

Lat.F.ch.I.198
Lat.F.ch.I.200
Lat.F.ch.I.203
Lat.F.ch.I.204
Lat.F.ch.I.205
Lat.F.ch.I.206
Lat.F.ch.I.207
Lat.F.ch.I.208
Lat.F.ch.I.209
Lat.F.ch.I.210
Lat.F.ch.I.211
Lat.F.ch.I.212
Lat.F.ch.I.213
Lat.F.ch.I.215
Lat.F.ch.I.216
Lat.F.ch.I.217
Lat.F.ch.I.221
Lat.F.ch.I.222
Lat.F.ch.I.223
Lat.F.ch.I.224
452, 457
Lat.F.ch.I.226
Lat.F.ch.I.228
Lat.F.ch.I.229
Lat.F.ch.I.230
Lat.F.ch.I.231
Lat.F.ch.I.232
Lat.F.ch.I.234
Lat.F.ch.I.235
Lat.F.ch.I.236
Lat.F.ch.I.237
Lat.F.ch.I.238
Lat.F.ch.I.240
Lat.F.ch.I.242
Lat.F.ch.I.243
Lat.F.ch.I.244
Lat.F.ch.I.246
Lat.F.ch.I.249
Lat.F.ch.I.251
Lat.F.ch.I.252
Lat.F.ch.I.254

451, 518
544
281, 461
495
413, 444, 461
288
320, 453
320
407
126, 461
462
388
371, 456
460
281
204, 572
461
462
520
308, 309, 418, 441,
406
381
269, 279, 280
309
273
287, 437, 462
308, 309
308, 309, 405, 418
289
452
460
382
452
489
577, 579
309, 409, 418
382, 524
368
312
353, 405

673

Indeks cytowanych rękopisów

Lat.F.ch.I.255 309, 310, 311, 315,
380, 459
Lat.F.ch.I.256 289, 290, 437, 446,
452, 459
Lat.F.ch.I.257 281
Lat.F.ch.I.258 575
Lat.F.ch.I.261 367, 368
Lat.F.ch.I.262 309, 310, 405
Lat.F.ch.I.263 578
Lat.F.ch.I.264 272, 275, 280, 281,
402, 405, 441
Lat.F.ch.I.265 317, 451
Lat.F.ch.I.266 353
Lat.F.ch.I.267 288, 452
Lat.F.ch.I.268 272, 284, 406, 407,
411, 467
Lat.F.ch.I.269 273, 274, 283, 414
Lat.F.ch.I.270 368
Lat.F.ch.I.272 289
Lat.F.ch.I.273 281, 536
Lat.F.ch.I.277 461
Lat.F.ch.I.279 290
Lat.F.ch.I.280 573
Lat.F.ch.I.281 437, 441, 443, 444
Lat.F.ch.I.282 277, 461, 462, 505
Lat.F.ch.I.283 461
Lat.F.ch.I.284 535, 548
Lat.F.ch.I.285 392, 517
Lat.F.ch.I.287 309, 310, 311, 452
Lat.F.ch.I.288 550
Lat.F.ch.I.289 137
Lat.F.ch.I.290 462
Lat.F.ch.I.293 516
Lat.F.ch.I.294 418, 449
Lat.F.ch.I.295 279
Lat.F.ch.I.296 283, 462
Lat.F.ch.I.297 276, 410
Lat.F.ch.I.298 284, 444, 462, 512
Lat.F.ch.I.299 316, 415
Lat.F.ch.I.301 439
Lat.F.ch.I.302 283

Lat.F.ch.I.304
Lat.F.ch.I.307
Lat.F.ch.I.308
Lat.F.ch.I.309
Lat.F.ch.I.313
Lat.F.ch.I.314
Lat.F.ch.I.316
Lat.F.ch.I.317
Lat.F.ch.I.318
Lat.F.ch.I.321
Lat.F.ch.I.322
Lat.F.ch.I.323
Lat.F.ch.I.324
Lat.F.ch.I.325
Lat.F.ch.I.326
Lat.F.ch.I.328
Lat.F.ch.I.330
Lat.F.ch.I.331
Lat.F.ch.I.332
Lat.F.ch.I.333
Lat.F.ch.I.334
Lat.F.ch.I.335
Lat.F.ch.I.336
Lat.F.ch.I.337
Lat.F.ch.I.338
Lat.F.ch.I.339
Lat.F.ch.I.340
Lat.F.ch.I.344
Lat.F.ch.I.345
Lat.F.ch.I.346
Lat.F.ch.I.347
Lat.F.ch.I.349
Lat.F.ch.I.351
Lat.F.ch.I.352
Lat.F.ch.I.354
Lat.F.ch.I.355
Lat.F.ch.I.356
Lat.F.ch.I.357
Lat.F.ch.I.358
Lat.F.ch.I.360
Lat.F.ch.I.361

321
380
275
276, 281, 300
309, 310, 311, 452
281, 536
572
309, 311, 452
275, 441
442
300, 443
384
137
309
317, 444, 451
572
437
276
276, 281
276, 452, 457
578
284, 384
276
460
354, 449
277, 464
277
354
338, 368
290, 461
461
459
273, 284, 467
281
282, 417
278, 281, 518
526
278, 518
460
572
380, 461
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Lat.F.ch.I.365
Lat.F.ch.I.366
Lat.F.ch.I.367
Lat.F.ch.I.368
Lat.F.ch.I.369
Lat.F.ch.I.371
Lat.F.ch.I.372
Lat.F.ch.I.373
Lat.F.ch.I.374
Lat.F.ch.I.376
Lat.F.ch.I.377
Lat.F.ch.I.378
Lat.F.ch.I.381
Lat.F.ch.I.383
Lat.F.ch.I.385
Lat.F.ch.I.388
Lat.F.ch.I.389
Lat.F.ch.I.393
Lat.F.ch.I.396
Lat.F.ch.I.399
Lat.F.ch.I.400
Lat.F.ch.I.401
Lat.F.ch.I.403
Lat.F.ch.I.404
Lat.F.ch.I.408
Lat.F.ch.I.409
Lat.F.ch.I.411
Lat.F.ch.I.413
Lat.F.ch.I.420
Lat.F.ch.I.421
Lat.F.ch.I.424
Lat.F.ch.I.425
Lat.F.ch.I.426
Lat.F.ch.I.427
Lat.F.ch.I.429
Lat.F.ch.I.431
Lat.F.ch.I.434
Lat.F.ch.I.436
Lat.F.ch.I.437
Lat.F.ch.I.442
Lat.F.ch.I.443

Indeksy do tomu 1

571
309, 310, 311
332, 426
564
277, 332, 409
314
512
380
332
565
584
584
265, 275
381
566
578
574
493
544, 577
333
559
570
204
462
572
577
137
496
462
574
562
574
456
205
277, 505
559
579
273
575
417
561

Lat.F.ch.I.444
Lat.F.ch.I.446
Lat.F.ch.I.448
Lat.F.ch.I.449
Lat.F.ch.I.450
Lat.F.ch.I.452
Lat.F.ch.I.453
Lat.F.ch.I.454
Lat.F.ch.I.456
Lat.F.ch.I.457
Lat.F.ch.I.458
Lat.F.ch.I.459
Lat.F.ch.I.460
Lat.F.ch.I.461
Lat.F.ch.I.462
Lat.F.ch.I.463
Lat.F.ch.I.464
Lat.F.ch.I.467
Lat.F.ch.I.468
Lat.F.ch.I.469
Lat.F.ch.I.473
Lat.F.ch.I.474
Lat.F.ch.I.475
Lat.F.ch.I.480
Lat.F.ch.I.482
Lat.F.ch.I.485
Lat.F.ch.I.486
Lat.F.ch.I.490
Lat.F.ch.I.492
Lat.F.ch.I.494
Lat.F.ch.I.496
Lat.F.ch.I.497
Lat.F.ch.I.498
Lat.F.ch.I.499
Lat.F.ch.I.500
Lat.F.ch.I.501
Lat.F.ch.I.503
Lat.F.ch.I.504
Lat.F.ch.I.506
Lat.F.ch.I.509
Lat.F.ch.I.510

564
559
451
383
382
564
564
526
504
564
368
564
381, 493
578
355
352
462
575
265
488
578
417, 461
577
564
196, 203, 486
460
575
281, 462
281, 462
564
379
265
354
578
578
353
573
226, 574
226, 576
451
566
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Lat.F.ch.I.512 496
Lat.F.ch.I.513 559
Lat.F.ch.I.515 579
Lat.F.ch.I.517 574
Lat.F.ch.I.519 403, 440
Lat.F.ch.I.520 564
Lat.F.ch.I.521 562
Lat.F.ch.I.523 571
Lat.F.ch.I.524 559
Lat.F.ch.I.528 570
Lat.F.ch.I.529 562
Lat.F.ch.I.530 526
Lat.F.ch.I.532 460, 462
Lat.F.ch.I.617 303, 306
Lat.F.ch.I.658 521
Lat.F.ch.I.698 218
Lat.Q.v.I.24 561
Lat.Q.v.I.25 560
Lat.Q.v.I.27 319, 321, 536
Lat.Q.v.I.32 94, 134, 167, 266, 295
Lat.Q.v.I.41 218
Lat.Q.v.I.48 320
Lat.Q.v.I.49 320, 360
Lat.Q.v.I.53 571
Lat.Q.v.I.54 94, 549, 570
Lat.Q.v.I.58 337
Lat.Q.v.I.59 565
Lat.Q.v.I.63 533
Lat.Q.v.I.65 127, 171, 360
Lat.Q.v.I.66 320, 452
Lat.Q.v.I.68 534
Lat.Q.v.I.70 218
Lat.Q.v.I.73 222, 475, 476
Lat.Q.v.I.76 321, 416
Lat.Q.v.I.77 571
Lat.Q.v.I.79 167, 478
Lat.Q.v.I.82 561
Lat.Q.v.I.83 561
Lat.Q.v.I.84 205
Lat.Q.v.I.87 372, 373, 480
Lat.Q.v.I.89 287

Lat.Q.v.I.90 222, 475, 476
Lat.Q.v.I.91 570
Lat.Q.v.I.92 565
Lat.Q.v.I.93 565
Lat.Q.v.I.94 321
Lat.Q.v.I.95 538
Lat.Q.v.I.96 551
Lat.Q.v.I.99 496
Lat.Q.v.I.101 571
Lat.Q.v.I.104 571
Lat.Q.v.I.107 335
Lat.Q.v.I.108 535
Lat.Q.v.I.113 535, 537, 560
Lat.Q.v.I.115 560
Lat.Q.v.I.116 559
Lat.Q.v.I.118 560
Lat.Q.v.I.120 558
Lat.Q.v.I.121 308
Lat.Q.v.I.123 171, 224, 536
Lat.Q.v.I.125 222, 476
Lat.Q.v.I.126 561
Lat.Q.v.I.127 572
Lat.Q.v.I.128 574
Lat.Q.v.I.130 74, 574
Lat.Q.v.I.132 564
Lat.Q.v.I.133 577
Lat.Q.v.I.134 266, 461
Lat.Q.v.I.136 321
Lat.Q.v.I.139 532
Lat.Q.v.I.140 560
Lat.Q.v.I.142 571
Lat.Q.v.I.143 569
Lat.Q.v.I.146 574
Lat.Q.v.I.147 571
Lat.Q.v.I.148 571
Lat.Q.v.I.150 574
Lat.Q.v.I.151 360
Lat.Q.v.I.152 326
Lat.Q.v.I.153 574
Lat.Q.v.I.154 578
Lat.Q.v.I.156 578
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Lat.Q.v.I.157 389
Lat.Q.v.I.158 326
Lat.Q.v.I.159 579
Lat.Q.v.I.160 579
Lat.Q.v.I.161 553
Lat.Q.v.I.163 270
Lat.Q.v.I.164 561
Lat.Q.v.I.165 326
Lat.Q.v.I.166 495, 499
Lat.Q.v.I.167 560
Lat.Q.v.I.168 167, 295, 426
Lat.Q.v.I.169 561
Lat.Q.v.I.170 389, 456
Lat.Q.v.I.174 532
Lat.Q.v.I.176 561
Lat.Q.v.I.177 219, 534
Lat.Q.v.I.178 532
Lat.Q.v.I.179 452
Lat.Q.v.I.180 574
Lat.Q.v.I.181 193, 224
Lat.Q.v.I.183 561
Lat.Q.v.I.184 532
Lat.Q.v.I.186 570
Lat.Q.v.I.188 564
Lat.Q.v.I.189 563
Lat.Q.v.I.190 552
Lat.Q.v.I.191 559
Lat.Q.v.I.192 462
Lat.Q.v.I.193 533
Lat.Q.v.I.195 584
Lat.Q.v.I.196 551
Lat.Q.v.I.197 559
Lat.Q.v.I.199 335
Lat.Q.v.I.200 532
Lat.Q.v.I.202 532
Lat.Q.v.I.203 565
Lat.Q.v.I.207 559
Lat.Q.v.I.213 584
Lat.Q.ch.I.1 393
Lat.Q.ch.I.4 218
Lat.Q.ch.I.5 218

Indeksy do tomu 1

Lat.Q.ch.I.6 559
Lat.Q.ch.I.7 551, 560
Lat.Q.ch.I.9 571
Lat.Q.ch.I.12 267, 462, 543
Lat.Q.ch.I.15 267, 462
Lat.Q.ch.I.17 564
Lat.Q.ch.I.18 135, 448, 573
Lat.Q.ch.I.19 444
Lat.Q.ch.I.21 351
Lat.Q.ch.I.22 204, 353
Lat.Q.ch.I.25 291, 292, 404, 406
Lat.Q.ch.I.26 380
Lat.Q.ch.I.28 268
Lat.Q.ch.I.29 514
Lat.Q.ch.I.30 459
Lat.Q.ch.I.34 407
Lat.Q.ch.I.35 574
Lat.Q.ch.I.37 560
Lat.Q.ch.I.38 121
Lat.Q.ch.I.42 579
Lat.Q.ch.I.45 289, 384
Lat.Q.ch.I.46 510
Lat.Q.ch.I.49 562
Lat.Q.ch.I.50 508
Lat.Q.ch.I.51 269, 444
Lat.Q.ch.I.53 288
Lat.Q.ch.I.55 281
Lat.Q.ch.I.56 269
Lat.Q.ch.I.58 558
Lat.Q.ch.I.59 506, 527
Lat.Q.ch.I.60 269, 417
Lat.Q.ch.I.62 457
Lat.Q.ch.I.63 518
Lat.Q.ch.I.64 525
Lat.Q.ch.I.65 281
Lat.Q.ch.I.67 352, 460
Lat.Q.ch.I.68 564
Lat.Q.ch.I.71 511
Lat.Q.ch.I.72 574, 580
Lat.Q.ch.I.74 459, 460
Lat.Q.ch.I.75 526
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Lat.Q.ch.I.76 265, 269
Lat.Q.ch.I.77 222
Lat.Q.ch.I.78 335
Lat.Q.ch.I.80 288, 591
Lat.Q.ch.I.81 550
Lat.Q.ch.I.82 265
Lat.Q.ch.I.83 564
Lat.Q.ch.I.85 459, 564
Lat.Q.ch.I.86 204, 527
Lat.Q.ch.I.88 559
Lat.Q.ch.I.89 353
Lat.Q.ch.I.90 548
Lat.Q.ch.I.91 129, 451, 454
Lat.Q.ch.I.92 308, 443
Lat.Q.ch.I.93 573
Lat.Q.ch.I.94 458
Lat.Q.ch.I.95 273
Lat.Q.ch.I.97 308, 406, 443, 444
Lat.Q.ch.I.98 437
Lat.Q.ch.I.100 572
Lat.Q.ch.I.101 525, 574
Lat.Q.ch.I.102 571, 578
Lat.Q.ch.I.103 311, 437
Lat.Q.ch.I.106 559
Lat.Q.ch.I.107 559
Lat.Q.ch.I.108 572
Lat.Q.ch.I.109 281
Lat.Q.ch.I.110 534
Lat.Q.ch.I.111 478
Lat.Q.ch.I.113 132, 578
Lat.Q.ch.I.114 584
Lat.Q.ch.I.115 460
Lat.Q.ch.I.116 226
Lat.Q.ch.I.119 278, 459, 518
Lat.Q.ch.I.121 273
Lat.Q.ch.I.122 575
Lat.Q.ch.I.123 276, 437, 444
Lat.Q.ch.I.124 564
Lat.Q.ch.I.125 417, 489
Lat.Q.ch.I.127 578
Lat.Q.ch.I.128 575

Lat.Q.ch.I.129
Lat.Q.ch.I.131
Lat.Q.ch.I.132
Lat.Q.ch.I.133
Lat.Q.ch.I.134
Lat.Q.ch.I.136
Lat.Q.ch.I.138
Lat.Q.ch.I.139
Lat.Q.ch.I.140
Lat.Q.ch.I.141
Lat.Q.ch.I.142
Lat.Q.ch.I.143
Lat.Q.ch.I.144
Lat.Q.ch.I.145
Lat.Q.ch.I.147
Lat.Q.ch.I.148
Lat.Q.ch.I.149
Lat.Q.ch.I.151
Lat.Q.ch.I.157
Lat.Q.ch.I.159
Lat.Q.ch.I.161
Lat.Q.ch.I.162
Lat.Q.ch.I.164
Lat.Q.ch.I.166
Lat.Q.ch.I.167
Lat.Q.ch.I.170
Lat.Q.ch.I.171
Lat.Q.ch.I.172
Lat.Q.ch.I.173
Lat.Q.ch.I.174
Lat.Q.ch.I.175
Lat.Q.ch.I.176
Lat.Q.ch.I.177
Lat.Q.ch.I.178
Lat.Q.ch.I.179
Lat.Q.ch.I.182
Lat.Q.ch.I.183
Lat.Q.ch.I.184
Lat.Q.ch.I.186
Lat.Q.ch.I.187
Lat.Q.ch.I.188

437
394
580
137, 561
580
584
561
458
575
577
535, 548
561
204, 390, 541
576
371, 418
319
574
564
226
572
393
410
281, 462
135, 288, 544
572
584
560
309, 310, 443
390, 543
564
545
561
562
371, 418
577
545, 562
545, 562
442, 459
535, 548
462
439
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Lat.Q.ch.I.189
Lat.Q.ch.I.190
Lat.Q.ch.I.192
Lat.Q.ch.I.193
Lat.Q.ch.I.194
Lat.Q.ch.I.195
Lat.Q.ch.I.197
Lat.Q.ch.I.199
Lat.Q.ch.I.200
Lat.Q.ch.I.201
Lat.Q.ch.I.202
Lat.Q.ch.I.204
Lat.Q.ch.I.205
Lat.Q.ch.I.206
Lat.Q.ch.I.207
Lat.Q.ch.I.208
Lat.Q.ch.I.209
Lat.Q.ch.I.210
Lat.Q.ch.I.211
Lat.Q.ch.I.212
Lat.Q.ch.I.213
Lat.Q.ch.I.215
Lat.Q.ch.I.216
Lat.Q.ch.I.217
Lat.Q.ch.I.218
Lat.Q.ch.I.221
Lat.Q.ch.I.227
Lat.Q.ch.I.230
Lat.Q.ch.I.233
Lat.Q.ch.I.234
Lat.Q.ch.I.236
Lat.Q.ch.I.237
Lat.Q.ch.I.238
Lat.Q.ch.I.239
Lat.Q.ch.I.243
Lat.Q.ch.I.244
Lat.Q.ch.I.245
Lat.Q.ch.I.246
Lat.Q.ch.I.247
Lat.Q.ch.I.248
Lat.Q.ch.I.250

Indeksy do tomu 1

439
574
562
574, 578
575
564
577
222
444
437
391
577
550
550
550
584
575
562
288
451
575
462
564
564
578
372
574
204
575
564
578
564
564
564
578
462
578
578
578
579
578

Lat.Q.ch.I.251
Lat.Q.ch.I.252
Lat.Q.ch.I.253
Lat.Q.ch.I.254
Lat.Q.ch.I.256
Lat.Q.ch.I.257
Lat.Q.ch.I.258
Lat.Q.ch.I.259
Lat.Q.ch.I.260
Lat.Q.ch.I.261
Lat.Q.ch.I.264
Lat.Q.ch.I.265
Lat.Q.ch.I.266
Lat.Q.ch.I.267
Lat.Q.ch.I.268
Lat.Q.ch.I.271
Lat.Q.ch.I.272
Lat.Q.ch.I.273
Lat.Q.ch.I.274
Lat.Q.ch.I.276
Lat.Q.ch.I.277
Lat.Q.ch.I.279
Lat.Q.ch.I.280
Lat.Q.ch.I.281
Lat.Q.ch.I.282
Lat.Q.ch.I.285
Lat.Q.ch.I.286
Lat.Q.ch.I.288
Lat.Q.ch.I.290
Lat.Q.ch.I.292
Lat.Q.ch.I.293
Lat.Q.ch.I.294
Lat.Q.ch.I.295
Lat.Q.ch.I.297
Lat.Q.ch.I.299
Lat.Q.ch.I.304
Lat.Q.ch.I.306
Lat.Q.ch.I.309
Lat.Q.ch.I.310
Lat.Q.ch.I.333
Lat.Q.ch.I.365

579
578
578
578
577, 578
578
579
579
579
579
564
564
561
584
577
507
574
585
267
585
137, 585
570
571
279, 280, 462
570
577
218
574
456
167
395
576
574
571
585
459
273
137
137
340
340
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Lat.Q.ch.I.372 340
Lat.Q.ch.I.407 340
Lat.Q.ch.I.561 340
Lat.Q.ch.I.621 340
Lat.Q.ch.I.715 340
Lat.Q.ch.I.822 340
Lat.Q.ch.I.833 340
Lat.Q.ch.I.845 340
Lat.Q.ch.I.850 340
Lat.Q.ch.I.852 340
Lat.Q.ch.I.859 340
Lat.Q.ch.I.861 340
Lat.Q.ch.I.864 340
Lat.Q.ch.I.866 340
Lat.Q.ch.I.872 340
Lat.Q.ch.I.876 340
Lat.Q.ch.I.918 340
Lat.Q.ch.I.966 340
Lat.Q.ch.I.978 340
Lat.Q.ch.I.1033 340
Lat.Q.ch.I.1194 340
Lat.Q.ch.I.1236 340
Lat.Q.ch.I.1248 340
Lat.Q.ch.I.1260 340
Lat.Q.ch.I.1317 340
Lat.Q.ch.I.1322 167
Lat.Q.ch.I.1360 584
Lat.Q.ch.I.1361 572
Lat.Q.ch.I.1402 226
Lat.O.v.I.8 533
Lat.O.v.I.10 533
Lat.O.v.I.12 533
Lat.O.v.I.15 134, 533
Lat.O.v.I.16 177
Lat.O.v.I.19 130, 133, 171, 265
Lat.O.v.I.21 558
Lat.O.v.I.22 535, 561
Lat.O.v.I.23 535, 560
Lat.O.v.I.25 535, 560
Lat.O.v.I.26 551
Lat.O.v.I.27 220, 550

Lat.O.v.I.28
Lat.O.v.I.31
Lat.O.v.I.32
Lat.O.v.I.34
Lat.O.v.I.35
Lat.O.v.I.36
Lat.O.v.I.37
Lat.O.v.I.39
Lat.O.v.I.40
Lat.O.v.I.41
Lat.O.v.I.42
Lat.O.v.I.44
Lat.O.v.I.45
Lat.O.v.I.46
Lat.O.v.I.50
Lat.O.v.I.51
Lat.O.v.I.55
Lat.O.v.I.56
Lat.O.v.I.57
Lat.O.v.I.59
Lat.O.v.I.60
Lat.O.v.I.62
Lat.O.v.I.63
Lat.O.v.I.64
Lat.O.v.I.66
Lat.O.v.I.67
Lat.O.v.I.68
Lat.O.v.I.70
Lat.O.v.I.71
Lat.O.v.I.75
Lat.O.v.I.76
Lat.O.v.I.77
Lat.O.v.I.78
Lat.O.v.I.79
Lat.O.v.I.80
Lat.O.v.I.82
Lat.O.v.I.83
Lat.O.v.I.86
Lat.O.v.I.91
Lat.O.v.I.93
Lat.O.v.I.94

571
173, 560, 561
560
534
535, 549
574
558
535
558
535
558
559
560
218
222, 374
560
535, 548, 559
534, 559
534, 560
535
535
535, 560
535, 560
535, 560
495
308
535, 549, 560
535, 561
560
173, 535, 560, 561
560
173, 535, 560, 561
535, 560
137
535, 560
560
535, 560
571
561
570
559
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Lat.O.v.I.96 532
Lat.O.v.I.103 566
Lat.O.v.I.104 564
Lat.O.v.I.106 521
Lat.O.v.I.110 564
Lat.O.v.I.114 390
Lat.O.v.I.115 535, 560
Lat.O.v.I.116 535, 561
Lat.O.v.I.117 535, 549, 560
Lat.O.v.I.118 560
Lat.O.v.I.119 327
Lat.O.v.I.120 585
Lat.O.v.I.123 361
Lat.O.v.I.125 560
Lat.O.v.I.127 222
Lat.O.v.I.128 173, 537, 561
Lat.O.v.I.131 561
Lat.O.v.I.132 559
Lat.O.v.I.133 571
Lat.O.v.I.134 535, 548
Lat.O.v.I.135 532
Lat.O.v.I.142 532
Lat.O.v.I.143 571
Lat.O.v.I.144 559, 570
Lat.O.v.I.146 534
Lat.O.v.I.147 579
Lat.O.v.I.151 222, 374, 421, 537
Lat.O.v.I.152 579
Lat.O.v.I.170 532
Lat.O.ch.I.1 535, 548, 559
Lat.O.ch.I.2 533
Lat.O.ch.I.5 218
Lat.O.ch.I.6 570
Lat.O.ch.I.8 527
Lat.O.ch.I.9 425, 551
Lat.O.ch.I.10 137
Lat.O.ch.I.12 559
Lat.O.ch.I.13 167
Lat.O.ch.I.14 571
Lat.O.ch.I.15 559
Lat.O.ch.I.16 559
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Lat.O.ch.I.18
Lat.O.ch.I.22
Lat.O.ch.I.23
Lat.O.ch.I.27
Lat.O.ch.I.28
Lat.O.ch.I.29
Lat.O.ch.I.32
Lat.O.ch.I.33
Lat.O.ch.I.34
Lat.O.ch.I.35
Lat.O.ch.I.36
Lat.O.ch.I.37
Lat.O.ch.I.38
Lat.O.ch.I.40
Lat.O.ch.I.42
Lat.O.ch.I.43
Lat.O.ch.I.45
Lat.O.ch.I.47
Lat.O.ch.I.49
Lat.O.ch.I.50
Lat.O.ch.I.51
Lat.O.ch.I.53
Lat.O.ch.I.55
Lat.O.ch.I.57
Lat.O.ch.I.62
Lat.O.ch.I.64
Lat.O.ch.I.66
Lat.O.ch.I.67
Lat.O.ch.I.69
Lat.O.ch.I.70
Lat.O.ch.I.71
Lat.O.ch.I.74
Lat.O.ch.I.75
Lat.O.ch.I.76
Lat.O.ch.I.77
Lat.O.ch.I.78
Lat.O.ch.I.79
Lat.O.ch.I.81
Lat.O.ch.I.84
Lat.O.ch.I.85
Lat.O.ch.I.87

559
578
309, 310
545
577
126, 575
126, 167, 576
527
395
395
571
395
393
563
561
581
585
580
562
559
390
574
561
561
559
564
564
585
579
579
579
395
579
579
579
579
450
561
566
288, 437
395

681

Indeks cytowanych rękopisów

Lat.O.ch.I.89 394
Lat.O.ch.I.90 167
Lat.O.ch.I.106 533
Lat.O.ch.I.169 137
Lat.O.ch.I.242 218
Lat.F.v.II.1 193, 224
Lat.F.v.II.2 579, 580
Lat.F.v.II.11 566
Lat.F.v.II.13 565
Lat.F.v.II.14 580
Lat.F.v.II.16 278, 282, 315, 492
Lat.F.v.II.17 579
Lat.F.v.II.18 538
Lat.F.v.II.20 477
Lat.F.v.II.21 477
Lat.F.v.II.22 579
Lat.F.v.II.23 226
Lat.F.ch.II.10 105, 106
Lat.F.ch.II.13(?) 130
Lat.F.ch.II.20 130
Lat.F.ch.II.23 579
Lat.F.ch.II.31 104, 132
Lat.F.ch.II.32 580
Lat.F.ch.II.33 105
Lat.F.ch.II.35 125
Lat.F.ch.II.41 565
Lat.F.ch.II.42 566
Lat.F.ch.II.43 515
Lat.F.ch.II.99 580
Lat.F.ch.II.100 574
Lat.F.ch.II.108 565
Lat.F.ch.II.116 349, 464, 536
Lat.F.ch.II.117 579
Lat.F.ch.II.123 205
Lat.F.ch.II.124 105, 520
Lat.F.ch.II.125 566
Lat.F.ch.II.134 565, 566
Lat.F.ch.II.138 580
Lat.F.ch.II.146 565
Lat.F.ch.II.152 566
Lat.F.ch.II.156 566

Lat.F.ch.II.162 464
Lat.F.ch.II.164 538
Lat.F.ch.II.166 566
Lat.F.ch.II.167 566
Lat.F.ch.II.168 289, 290
Lat.F.ch.II.170 312
Lat.F.ch.II.191 182
Lat.F.ch.II.199 314
Lat.F.ch.II.200 464, 536
Lat.F.ch.II.202 223
Lat.F.ch.II.204 312
Lat.F.ch.II.209 291, 415
Lat.F.ch.II.211 312
Lat.F.ch.II.213 406, 464, 467
Lat.F.ch.II.214 574
Lat.F.ch.II.216 464
Lat.F.ch.II.217 580
Lat.F.ch.II.218 315
Lat.F.ch.II.219 222, 442, 479, 519
Lat.F.ch.II.220 564
Lat.F.ch.II.221 526, 580
Lat.F.ch.II.223 226
Lat.F.ch.II.224 226
Lat.F.ch.II.225 226
Lat.F.ch.II.226 226
Lat.F.ch.II.227 226
Lat.F.ch.II.228 226
Lat.F.ch.II.236 412, 449
Lat.Q.v.II.3 580
Lat.Q.v.II.4 105
Lat.Q.v.II.7 296
Lat.Q.v.II.10 576
Lat.Q.v.II.13 565
Lat.Q.v.II.18 565
Lat.Q.v.II.19 441
Lat.Q.v.II.20 574
Lat.Q.ch.II.115 567
Lat.Q.ch.II.120 175, 563
Lat.Q.ch.II.142 105, 546
Lat.Q.ch.II.157 192
Lat.Q.ch.II.185 580
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Lat.Q.ch.II.200 111, 182
Lat.Q.ch.II.204 565
Lat.Q.ch.II.272 576
Lat.Q.ch.II.399 507
Lat.Q.ch.II.401 574
Lat.Q.ch.II.405 126, 512
Lat.Q.ch.II.407 575
Lat.Q.ch.II.413 532
Lat.Q.ch.II.417 460
Lat.Q.ch.II.427 476
Lat.Q.ch.II.433 411
Lat.Q.ch.II.436 315
Lat.Q.ch.II.437 460
Lat.Q.ch.II.448 580
Lat.O.v.II.2 553
Lat.O.v.II.5 580
Lat.O.ch.II.63 503
Lat.O.ch.II.84 564
Lat.F.ch.III.5 570
Lat.F.ch.III.6 551
Lat.F.ch.III.18 566
Lat.F.ch.III.19 309, 311
Lat.F.ch.III.22 152, 566
Lat.F.ch.III.23 514
Lat.F.ch.III.25 580
Lat.Q.v.III.2 580
Lat.Q.ch.III.24 580
Lat.Q.ch.III.30 566
Lat.Q.ch.III.120 340
Lat.Q.ch.III.129 340
Lat.Q.ch.III.147 340
Lat.Q.ch.III.186 340
Lat.Q.ch.III.204 293, 450
Lat.Q.ch.III.585 383
Lat.Q.ch.III.622 529
Lat.F.v.IV.1 567
Lat.F.ch.IV.12 178
Lat.F.ch.IV.19 133, 178, 296
Lat.F.ch.IV.52 585
Lat.F.ch.IV.65 511
Lat.F.ch.IV.68 220
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Lat.F.ch.IV.75 458, 567
Lat.F.ch.IV.79 566
Lat.F.ch.IV.81 111, 112
Lat.F.ch.IV.89 566
Lat.F.ch.IV.102 546, 562
Lat.F.ch.IV.112 567
Lat.F.ch.IV.144a 540
Lat.Q.v.IV.1 458, 567
Lat.Q.v.IV.2 539
Lat.Q.v.IV.6 567
Lat.Q.ch.IV.2 129, 338
Lat.Q.ch.IV.6 129, 567
Lat.Q.ch.IV.25 548
Lat.Q.ch.IV.28 539
Lat.Q.ch.IV.47 568
Lat.Q.ch.IV.51 567
Lat.Q.ch.IV.98 129, 133, 395
Lat.Q.ch.IV.105 112, 129
Lat.Q.ch.IV.129 527
Lat.Q.ch.IV.180 540
Lat.O.v.IV.2 73, 112, 129
Lat.O.v.IV.3 134
Lat.O.v.IV.5 219, 534, 550
Lat.O.ch.IV.1 580
Lat.O.ch.IV.4 539
Lat.F.ch.VI.16 523
Lat.F.ch.VI.22 222, 524
Lat.F.ch.VI.34 313, 536
Lat.F.ch.VI.40 313, 536
Lat.Q.v.VI.2 568
Lat.Q.v.VI.3 568
Lat.Q.ch.VI.77 581
Lat.Q.ch.VI.142 568
Lat.Q.ch.VI.159 568
Lat.Q.ch.VI.218 557
Lat.Q.ch.VI.254 581
Lat.O.v.VI.1 319
Lat.O.ch.VI.2 568
Lat.O.ch.VI.51 581
Lat.Q.v.IX.1 568
Lat.Q.v.IX.4 568
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Lat.Q.ch.IX.36 568
Lat.Q.ch.IX.72 568
Lat.Q.ch.IX.77 289
Lat.F.ch.XII.16 152
Lat.F.ch.XIV.10 572
Lat.F.ch.XIV.15 569
Lat.Q.v.XIV.5 569
Lat.Q.ch.XIV.121 569
Lat.Q.ch.XIV.187 569
Lat.Q.ch.XIV.245 569
Lat.O.v.XIV.5 535, 547
Lat.O.v.XIV.6 134
Lat.O.ch.XIV.5 569
Lat.O.ch.XIV.12 568
Lat.F.v.XV.3 569
Lat.F.ch.XV.5 313
Lat.F.ch.XV.13 371
Lat.Q.v.XV.2 569
Lat.Q.ch.XV.1 541, 569
Lat.Q.ch.XV.67 152
Lat.Q.ch.XV.198 566
Lat.Q.ch.XV.248 458
Lat.F.ch.XVI.1 569
Lat.F.ch.XVI.2 581
Lat.F.ch.XVI.3 448
Lat.F.ch.XVI.4 448
Lat.F.ch.XVI.5 289, 290, 448
Lat.F.ch.XVI.6 448
Lat.F.ch.XVI.7 448
Lat.F.ch.XVI.8 153, 449
Lat.F.ch.XVI.10 322, 449
Lat.F.ch.XVI.13 526
Lat.F.ch.XVI.16 569
Lat.F.ch.XVI.18 224, 515
Lat.F.ch.XVI.20 581
Lat.Q.v.XVI.1 527
Lat.Q.v.XVI.2 568
Lat.Q.ch.XVI.1 153, 353, 449
Lat.Q.ch.XVI.3 581
Lat.Q.ch.XVI.6 516
Lat.Q.ch.XVI.7 288, 448

Lat.Q.ch.XVI.27 569
Lat.Q.ch.XVI.32 449
Lat.O.ch.XVI.2 568
Lat.F.v.XVII.1 585
Lat.F.ch.XVII.7 579
Lat.F.ch.XVII.29 448
Lat.F.ch.XVII.44 316
Lat.F.ch.XVII.47 175, 182, 265
Lat.F.ch.XVII.49 316, 415, 442,
541
Lat.F.ch.XVII.52 525
Lat.F.ch.XVII.76 352
Lat.Q.v.XVII.1 568
Lat.Q.ch.XVII.1 448
Lat.Q.ch.XVII.4 582
Lat.Q.ch.XVII.17 392
Lat.Q.ch.XVII.18 449
Lat.Q.ch.XVII.27 563
Lat.Q.ch.XVII.32 581
Lat.Q.ch.XVII.74 458, 582
Lat.Q.ch.XVII.79 568
Lat.Q.ch.XVII.83 203
Lat.Q.ch.XVII.85 578
Lat.Q.ch.XVII.94 450, 518
Lat.Q.ch.XVII.114 568
Lat.Q.ch.XVII.121 581
Lat.Q.ch.XVII.134 278, 282
Lat.Q.ch.XVII.135 460
Lat.Q.ch.XVII.140 450
Lat.Q.ch.XVII.141 90, 487
Lat.Q.ch.XVII.148 90, 371
Lat.Q.ch.XVII.192 450, 582
Lat.Q.ch.XVII.198 568
Lat.Q.ch.XVII.205 568
Lat.Q.ch.XVII.208 550
Lat.Q.ch.XVII.210 568
Lat.Q.ch.XVII.213 584
Lat.F.ch.XVIII.2 306
Lat.F.ch.XVIII.12 111, 218
Lat.Q.ch.XVIII.105 286
Cl.lat.F.v.4 580
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Cl.lat.F.v.5 94, 477
Cl.lat.F.v.6 222, 537
Cl.lat.F.v.9 220
Cl.lat.F.v.13 541
Cl.lat.F.ch.5 568
Cl.lat.F.ch.6 568
Cl.lat.F.ch.7 582
Cl.lat.F.ch.13 568
Cl.lat.Q.v.1 537
Cl.lat.Q.v.2 525
Cl.lat.Q.v.4 218
Cl.lat.Q.v.5 569
Cl.lat.Q.v.6 535, 548
Cl.lat.Q.v.8 569
Cl.lat.Q.v.10 568
Cl.lat.Q.v.11 568
Cl.lat.Q.v.12 538
Cl.lat.Q.ch.1 568
Cl.lat.Q.ch.5 568
Cl.lat.Q.ch.7 568
Cl.lat.Q.ch.15 568
Cl.lat.Q.ch.16 568
Cl.lat.Q.ch.19 569
Cl.lat.Q.ch.21 568
Cl.lat.O.ch.6 568
Cl.lat.O.ch.7 568
Niem.Q.v.XIV.1 137
Różn.F.ch.XVIII.22 319
Różn.F.ch.XVIII.36 306
Różn.F.ch.XVIII.59/I-II 54
Różn.F.ch.XVIII.79 371
Różn.F.ch.XVIII.89 346
Warszawa, Biblioteka Ordynacji
Krasińskich
17 (32) 375
46 (45) 360
102 (18) 60
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka
5 460
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27 366
akc. 376 268
Warszawa, Biblioteka Wilanowska
W 669 – 2o 582
W 670 – 2o 582
W 671 – 2o 582
W 672 – 2o 582
W 673 – 2o 582
W 674 – 2o 582
W 677 – 2o 583
W 678 – 2o 583
W 680 – 2o 583
W 681 – 2o 583
W 686 – 2o 582
W 687 – 2o 582
W 688 – 2o 583
W 689 – 2o 582
W 690 – 2o 583
W 691 – 2o 583
W 692 – 2o 526
W 693 – 2o 583
W 694 – 2o 583
W 695 – 2o 583
W 696 – 2o 582
W 698 – 2o 582
W 700 – 2o 583
W 701 – 2o 583
W 702 – 2o 583
W 704 – 4o 160, 385
W 705 – 4o 583
W 706 – 4o 583
W 708 – 8o 583
Wien, Österreichische Nationalbibliothek
Cod. 13398 (Suppl. 1943) 323, 455
Włocławek, Biblioteka Seminarium
Duchownego
83 323, 426, 455
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120 394
121 394
Wrocław, Biblioteka Uniwersytecka
R.492 555
I.Q.90 546
I.Q.155 546
IV.Q.64 450
IV.Q.156 405
Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Ossolineum)
45/II 309, 409, 449

633/I 105, 375, 520
1986/I 394
2019/I 487
2418/III 112, 185
2432/II 119
Yale, Yale University Library, Beinecke
Rare Book and Manuscript Library
Marston Ms. 217 539
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