
LISTY WŁADYSŁAWA NEHRINGA DO ZYGMUNTA 
CELICHOWSKIEGO (1874—1901)

„W ytłoczyć polskim drukiem  we W rocławiu listy, które wychodziły 
stąd przed półwieczem, pisane starannym , staroświeckim  słowem pol
skim  — to satysfakcja nielada. Tak korespondencja Nehringa powraca 
do W rocławia. Prof. W iktor H ahn otworzył stare listy na użytek nowej 
generacji polonistycznej U niw ersytetu Wrocławskiego, by świadczyły 
o przeszłości4! — tym i słowami zakończył Tadeusz M ikulski swe Post
scriptum  do wydanych przez W iktora H ahna listów W ładysława Nehringa, 
pisanych do niego do Lwowa w  ostatnich latach swej pracowitej starości 
1899— 1908 K

Listy te wraz z m ateriałem  biograficznym, dotyczącym stosunków 
H ahna z Nehringiem  we wspom nianym  okresie, zostały ogłoszone po raz 
pierwszy we W rocławiu w „Sobótce44 2.

Następnie w „Sobótce44 T. M ikulski ogłosił pracę o archiw um  tego 
zasłużonego profesora wrocławskiego pt. Z papierów Władysława Nehringa, 
częściowo uratow anym  z pożarów wojen światow ych i przechowywanym  
obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocławiu, zawierającym  frag
m enty z młodości, 1850— 1860, wśród nich pam iętnik studencki pisany 
sporadycznie we W rocławiu i w Dreźnie w czasie od 11 IX 1850 do 15 VIII 
1854, niestety bez końcowego fragm entu, k tóry zaginął, oraz znaczniejszą 
część korespondencji, świadczącej o szerokich kontaktach naukowych pro
fesora 1 2 3. W sporządzonym indeksie korespondencji N ehringa przytacza 
au tor 89 adresów, pom ijając korespondencję urzędową i pozycje, których 
autorów lub odbiorców nie można było ustalić.

M ikulski zauważył w  papierach Nehringa brak korespondencji jego 
z okresu przed objęciem w 1868 r. osieroconej przez W ojciecha Cybul-

1 W. Ha h n ,  Władysław Nehring w ostatnich łatach życia, Wrocław 1947 (Archi
wum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 
pod redakcją Tadeusza Mikulskiego, z. 2. Odbitka z „Sobótki“, 1946, II).

2 T e n ż e ,  Władysław Nehring w ostatnich łatach życia (Sobótka, 1946, II).
3 T. M i k u l s k i ,  Z papierów Władysława Nehringa (Sobótka 1947, II, s. 323—377).



skiego katedry  wrocławskiej slawistyki, pragnę więc tu  zaznaczyć, że 
w  niem ieckich archiwach, szczególnie w  Deutsche Zentral Archiv Abt. 
Merseburg oraz w Westdeutsche Bibliothek, zachowały się listy  dotyczące 
spraw y objęcia przez N ehringa katedry  języków i lite ra tu r słowiańskich 
we W rocławiu oraz kilku innych związanych z tym  zagadnień 4.

Dla zorientow ania czytelnika w ym ienim y chronologicznie tę w nie
m ieckim  języku prowadzoną korespondencję. Dnia 29 VIII 1867 r. napisał 
N ehring podanie o katedrę wrocławską z naukowym  życiorysem i skie
row ał je do m inistra  oświecenia von M ühlera. Następnie, 31 III 1868 r., 
w  zastępstw ie m inistra pisał L ehnert do nadprezydenta Poznania, tajnego 
radcy von Horna, w  spraw ie kw alifikacji i opinii starającego się o sta
nowisko uniw ersyteckie Nehringa. W odpowiedzi von Horn poinformował 
m in istra  5 IV tegoż roku, że najw łaściw iej będzie, jeżeli m inisterstw o 
oprze się na opinii dr. Engera, dyrektora G im nazjum  im. M arii M agdaleny 
w  Poznaniu, w którym  N ehring uczy, oraz prowincjonalnego radcy szkol
nego dr. Milewskiego. Niezależnie, jak widać, od tej rady dyrektor 
wspomnianego gim nazjum  w Poznaniu, Enger, już 4 IV taką opinię napisał 
i to samo 5 IV uczynił Milewski. W rezultacie pismem z 11 V 1868 r. 
m in ister zaproponował Nehringowi objęcie wrocławskiej katedry. Po ty 
godniu, 18 V, Nehring w odw rotnym  liście do m inistra  w yraził swą zgodę 
na powyższą propozycję i jednocześnie poprosił o podwyższenie jego 
poborów z 800 na 1000 talarów  rocznie, czego m inister nie akceptował, 
zgodził się natom iast na zwrot kosztów przeprowadzki z Poznania do W ro
cławia i zwolnienie z obowiązku drukow ania na w łasny koszt pracy habili
tacyjnej, o co także Nehring prosił, pod warunkiem , że ten  zaprosi na swój 
w ykład w stępny zainteresowanych, według przyjętych zwyczajów, ogło
szeniem  na czarnej ta b lic y 5. Kilka dni później, 16 VI 1868 r., Nehring 
w swym liście do m inistra przyjm uje wszystkie w arunki i wyraża goto
wość objęcia katedry  od św. Michała (29 IX).

Na pismo m inistra M ühlera skierowane 24 VI 1868 r. do króla Wil
helm a IV w spraw ie nom inacji Nehringa król odpowiedział nom inacją 
gim nazjalnego profesora z Poznania na profesora zwyczajnego filozoficz
nego fakultetu  uniw ersytetu  wrocławskiego. 15 VII 1868 von M ühler 
wystosował odpowiednie pismo do Nehringa, do kuratora uniw ersytetu 
wrocławskiego Schleinitza, do Kolegium Prow incji Szkolnej w Poznaniu, 
inform ujące o decyzji królewskiej. Następne trzy  listy dotyczą pracy 
dydaktycznej i naukowej na katedrze wrocławskiej. 10 VII 1869 r. pisze

4 Papiery te wydał Hubert Rosel w Dokumente zur Geschichte der Slawistik 
in Deutschland, Berlin 1957, s. 370, 382—396 + Tafel XV, XVI. Z tego wydawnictwa 
korzystał autor niniejszej pracy.

5 List z Wrocławia z 12 VI 1868.



N ehring prośbę do von M ühlera o przełożenie wykładów na późniejszy 
term in, mianowicie na 1 XII, z powodu planowanej podróży naukowej 
do Linzu, W iednia, Leibach i Agram (Zagrzebia). Prośba ta  jest poparta 
adnotacją z 14 VII tego samego roku kuratora uniwersyteckiego. M inister 
wyraził swą aprobatę 21 VII 1869.

Ostatnia pozycja tej korespondencji pochodzi z późniejszego okresu, 
a mianowicie z 12 X 1884 r., i zawiera prośbę profesora o podniesienie 
wynagrodzenia za pracę na katedrze, gdyż trudności na tu ry  ekonomicznej 
w pływ ają na ograniczenie działalności dydaktycznej i naukowej. Osobiste 
osiągnięcia naukowe N ehringa (wymienia także swe wrocławskie publika
cje naukowe) są argum entem  przem aw iającym  za wyższym wynagrodze
niem.

W spomnianą więc lukę we wrocławskich papierach N ehringa z okresu 
starania się o katedrę może badacz poświęcający się pracy nad jego życiem 
i działalnością naukową częściowo wypełnić, co wcale nie oznacza, że 
wyczerpie wszystkie możliwości w tym  względzie.

Tak więc odsłaniając w dalszym stopniu ten  nu rt życia naukowego
1 osobistego w nie znanej dotąd skali i rozległości — jak to pisał Tadeusz 
M ikulski — z wielką satysfakcją pragnę także przyczynić się do rozszerze
nia tej skali wiedzy o pracow itym  życiu następcy W ojciecha Cybulskiego 
przez opublikowanie nowej cennej partii 20 listów jego, w ysłanych z Wro
cławia do K órnika na przestrzeni niepełnego trzydziestolecia wytężonej 
pracy naukowej i dydaktycznej z okresu profesury uniwersyteckiej.

W Bibliotece Kórnickiej przechowywana jest pod sygnaturą 41a teczka 
z ciemnozielonego kartonu wielkości 15X24 cm. Na okładkę naklejono 
białą nalepkę z napisem : Biblioteka Kórnicka, obok odczytujem y lite ry  
nakreślone ołówkiem: AB, oraz atram entem : 4 la. Na grzbiecie szerokim
2 cm naklejono nalepkę, gdzie wpisano atram entem : W ładysław Nehring; 
później zrobiono czarny atram entow y krzyżyk pod spodem z datą śmierci, 
1909. Na wklejonej w ew nątrz karteczce wpisano: ur. w  Kłecku 23 10 
1830 — t  20 1 1909 we W rocławiu.

Z tych szczegółów można dostrzec, że sum iennie gromadzono listy 
nadchodzące od Nehringa, a po jego śmierci czyjaś ręka z pietyzmem  
nakreśliła krzyżyk, symbol żałoby, i w pisała daty, w których zamknęło 
się to pracowite i zasłużone dla nauki polskiej życie. Czyjaż to mogła być 
ręka? Już następna w  poszycie biała koperta form atu wizytówki 
8X14,5 cm z adresem  wypisanym  przez samego Nehringa jest odpowiedzią 
na powyższe pytanie.

Adresat, do którego profesor slawista, filolog i historyk litera tu ry  pol
skiej kierował swe listy  z W rocławia w  latach od 1874 r. do 1901 r., „wiel
możny pan d r Zygm unt Celichowski, bibliotekarz w  Kórniku (per Posen)“, 
osobiście składał listy Nehringa z pedanterią w ytraw nego archiw isty



w teczce, której zawartość 17 i 18 listopada 1958 r. studiowałem, a w 50 
rocznicę śmierci przedłożyłem do opublikowania.

Na odwrocie zachowanej koperty, jak  też na większości zgromadzonych 
tu  listów, pisanych przeważnie na papierze tego samego gatunku, w idnieje 
w ytłoczony bezbarwnie znak: W.N. A oto problem atyka tej korespon
dencji.

W liście z 2 1 1874 r. zwraca się Nehring z prośbą o przysłanie m u na 
tydzień kodeksu oznaczonego u Helcia w  Starodawnych prawa polskiego 
pom nikach6 nazwą Pulaviensis secundus, dziękuje także za wycinek 
z „Gazety T oruńskiej“ z 1872 r., w którym  znajduje się wiadomość o prze
chowyw anym  w Bibliotece Kórnickiej psałterzu polskim z 1528 r. W liście 
napisanym  dw a tygodnie później Nehring przytacza elem enty opisu tego 
kodeksu, dokonanego przez Helcia, podkreślając, że idzie m u o wypożycze
nie na 10 dni kodeksu niegdyś puławskiego, a dziś znajdującego się w K ór
n iku (Kodex P I I  z r. 1458 Sandomirski). Z dopisku poczynionego ręką 
Celichowskiego pod tekstem  listu  wynika, że żądany m anuskrypt został 
odnaleziony i w ysłany do dyspozycji wrocławskiego filologa 19 I 1894 r. 
O tym , że ten  rękopis wysłano, świadczy także doklejony Post-Einliefe- 
rungschein na paczkę ważącą 480,5 g o wartości szacunkowej 100 talarów, 
w ysłaną do W rocławia na nazwisko dr. N ehringa w  term inie podanym  
w dopisku przez C elichow skiego* 7. Po upływ ie dziesięciu dni od czasu 
otrzym ania tej przesyłki listem  z 2 II 1874 r. poświadczył profesor w ro
cławski jej odbiór i poprosił o przedłużenie term inu  zw rotu rękopisu 
o jeszcze kilka dni. K orzystając skwapliw ie z otrzym anej prolongaty te r
m inu  zw rotu kodeksu, odesłał go dopiero 11 II 1874 r. wraz z listem  z tego 
dnia, w  którym  podziękował Celichowskiemu za zaufanie i cierpliwość 
w  oczekiwaniu na zw rot cennego zabytku. N ehring prowadził badania filo
logiczne tego kodeksu, zwanego ze względu na poprzednie miejsce prze
chow yw ania puław skim  lub ze względu na nazwisko pierwszego tłum acza 
na język polski w  1449 r. kodeksem Świętosława z Wociěszyna.

Kodeks ten  zawiera praw a Kazimierza Wielkiego i W ładysława Jagiełły 
oraz praw a książąt mazowieckich. Drugim z kolei w ydaniem  tych praw, 
po Lelewelowskich Księgach ustaw polskich i mazowieckich (Wilno 1824), 
było w ydanie przekładu Świętosława z Wocieszyna, dokonane przez 
Antoniego Helcia w  Starodawnych prawa polskiego pomnikach, t. I, a na
stępnie pod redakcją Zygm unta Celichowskiego w dwóch częściach: Pra

(i Starodawne prawa polskiego pomniki, poprzedzone wywodem historyczno- 
krytycznym tak zwanego prawodawstwa wiślickiego Kazimierza Wielkiego, t. I, 1860; 
Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych, 
główniej zaś z ksiąg dawnych sądów ziemskich i gromadzkich ziemi krakowskiej. 
t. II, 1870.

7 List z Wrocławia 16 I 1874.



wa polskie Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Poznań 1877* 
przełożone na język polski przez Świętosława z Wocieszyna r. 1449 (prze
druk homograficzny z Kodeksu puławskiego wykonał A. Piliński r. 1877 
in fol. 40 kart podobizn kolorowych)? i Prawa książąt mazowieckich prze
łożone na język polski przez Macieja z Różana r. 1450 (przedruk homo
graficzny z Kodeksu puławskiego wykonał A. Piliński, r. 1877 in fol. 16 k a rt 
podobizn kolorowych). Nehring, zapoznawszy się z wydaniem  Helcia i z je
go nową wprowadzoną tam  nazwą: Kodeks puławski II, prosił w łaśnie 
o ten  przekład. Helcel wprowadził tę  nazwę: Pulaviensis secundus dlatego, 
że uznał rękopis za niezależne tłum aczenie od wspomnianego wyżej prze
kładu Świętosława. Także ten  kodeks został w ydany z zasobów Biblioteki 
Kórnickiej m etodą homograficzną przez A. Pilińskiego w  1876 r. Dokładny 
ty tu ł tego w ydaw nictw a brzm i: Statut wiślicki w polskim przekładzie, 
z r. 1460. P rzedruk homograficzny z Kodeksu kórnickiego, z przedmową 
dra  Zygm unta Celichowskiego, Poznań 1876, in 4°, s. VI i 34 kart podobizn 
w ykonanych przez A. Pilińskiego 8. Pomyłki w  tym  w ydaniu sprostował 
w Kritische Bemerkungen zu dem Texte der sogenanten zweiten Ueher- 
setzung des Statues von Wiślica, Wrocław 1889, rekom endowany przez 
N ehringa d r M ańkowski (o czym niżej) po dokładnym  zbadaniu rękopisu 9. 
W korespondencji dotyczącej wyżej omawianego kodeksu zapytał Nehring 
(2 II 1874) także, czy tekst Psałterza ks. Czartoryskich już się faksym iluje.

Otrzym awszy odpowiedź, że Psałterz puławski się faksym iluje 10, w y
raził swą radość z tego powodu i pisze, że jeszcze bardziej by się ucieszył, 
gdyby hrabia Działyński chciał pomyśleć o w ydaniu Psałterza floriań
skiego. Celichowski zapytyw ał zapewne Nehringa o możliwości wypoży
czenia w  tym  celu rękopisu psałterza przechowywanego, jak  wiadomo, 
w St. Florian niedaleko Linzu w Austrii. Nehring, jak z cytowanej tu, 
a ogłoszonej przez H. Rösela, urzędowej korespondencji wynika, jeździł 
tam  w  jesieni 1869 r. i zapoznał się osobiście z bibliotekarzem  kapitu ły  
w St. Florian kanonikiem  Czernym, ofiarował więc chętnie swe usługi 
hr. Janow i Działyńskiemu, k tóry  przejął po ojcu Tytusie chlubną inicja
tyw ę w ydaw ania zabytków piśm iennictw a polskiego, w  spraw ie wypoży
czenia cennego zabytku dla celów wydawniczych. Gdyby Działyński 
,,życzył sobie tego, to chętnie ofiaruję się zapytać się poufnie bibliotekarza 
w opactwie floriańskim, którego znam i po którego życzliwości spo-

8 Tytuły podane według Katalogu nakładów Biblioteki Kórnickiej do roku 1879, 
sygn. AB 106.

!i Por. J. Łoś ,  Początki piśmiennictwa polskiego..., wyd. 2, Lwów 1922, s. 292. 
Cały kodeks według naukowych wymogów wydawniczych z zachowaniem pisowni 
ogłosił Piekosiński w „Arch. Kom. Prawn.“, III.

10 Krytycznego przedruku Psałterza puławskiego dokonał S. S ł o ń s k i ,  Psałterz 
puławski, Warszawa 1916.



dziewam się, żeby mi na zapytanie przysłał pom yślną odpowiedź, jeżeli 
tylko rzecz m ożliwa“ — pisze Nehring. W tym  czasie pracował intensyw 
nie nad Psałterzem. W yniki swej podróży naukowej do St. Florian ogłosił 
przed trzem a la ty  w „Iter F lorianense“ O psałterzu floriańskim lacińsko- 
polskim niemieckim, w szczególności o polskim jego dziale (...) w Poznaniu 
1871, zależało m u więc bardzo na w ydaniu faksym ilowanym  tego zabytku 
k u ltu ry  polskiego średniowiecza. W spominając swe wrocławskie osiągnię
cia naukowe, w piśmie do kuratora  uniwersyteckiego z dnia 12 IX 1884 r., 
chronologicznie na pierwszym  m iejscu w ym ienia w łaśnie ,,Iter Florianen
se“ jako niebyw ały sukces. „Erfolg einer w issenschaftlichen Reise nach 
St. Florian und Bericht über dort gem achte Untersuchungen, 1871 (s. 126), 
welches Buch allgemeine A nerkennung gefunden h a t“ i dalej wym ienia 
„eine Ausgabe des F loriáner P salter m it Prolegomena, Com m entar und 
Lexicon 1883 (s. 248)“ 11. Jest tu  więc mowa o rezultacie rozpoczętej 
w  1869 r. w  St. Florian pracy nad Psałterzem floriańskim  w postaci d ru 
giego w ydania tego niezwykłego, ze względu na jego m iędzynarodowy 
charakter, zabytku mowy polskiej 11 12. W yniki swych studiów nad psałte
rzem  podał au tor także w  skrócie w  książce ogłoszonej w języku niem iec
kim pt. Altpolnische Sprachdenkmäler 13.

Tak więc om awiany wyżej list N ehringa do Z. Celichowskiego z 2 II 
1874 r. wnosi nowy, nie znany dotąd m ateriał do genezy w ydania Psał
terza floriańskiego. Okazuje się, że obok usiłowań takich ludzi, jak od
kryw ca rękopisu (1827 r.) ks. Józef Chmel, Bartłomiej Kopitar, Samuel 
Bandtkie, którzy pierwsi przyczynili się do zakomunikowania św iatu 
naukowem u o arcycennym  odkryciu, oraz takich, jak Andrzej Franciszek 
Kucharski, Jan  Karol Sienkiewicz i wreszcie Stanisław  Dunin-Borkowski, 
k tóry wspólnie z Kopitarem  doprowadził do pierwszego w ydania (1834), 
dzięki Nehringowi zainteresow any został zapewne przez Celichowskiego 
tą  spraw ą także Jan  Działyński. N ehring przypuszczał prawdopodobnie, 
że uda m u się pozyskać tą  drogą odpowiedniego wydawcę opracowanego 
przez siebie dzieła. Zadanie to spełnił jednak J. K. Żupański.

Nehringowskie w ydanie w raz z trzecim, dokonanym  po powrocie ręko
pisu do Polski, w  którym  Ryszard Ganszyniec, W itold Taszycki i Stefan

11 Z listu Nehringa do kuratora uniwersyteckiego Schleinitza, Westdeutsche 
Bibliothek (Sammlungen der ehem. Preussischen Staatsbibliothek), U 1350 Sign. 26 
1866. Ogłosił H. R ö s e 1, Dokumente zur Geschichte der Slawistik in Deutschland, 
Berlin 1957, s. 395.

12 Psalterii Florianensis partem Polonicam ad fidem codicis recensuit, apparatu 
critico, indice locupletissimo instruxit Wladislaus Nehring, Posnaniae 1883.

1,1 W. Nehring, Altpolnische Sprachdenkmäler, Systematische Übersicht, Wür
digung und Texte, Ein Beitrag zur slavischen Philologie, Berlin 1886, s. 100—108, 
s. 306.
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Kubica opracowali* całość, tj. trójjęzyczny tekst pod względem filologicz
nym, stanow ią do dziś podstawę do wszelkich studiów językowych 14 15.

Zasługą N ehringa pozostanie między innym i trafne spostrzeżenie, 
jeszcze raz potwierdzone przez B irkenm ajera i nowymi dowodami poparte, 
że psałterz został napisany przez trzech kopistów. Także cały szereg innych 
tw ierdzeń Nehringa jest brany pod uwagę przez autorów  najnowszego 
w ydania psałterza. N ehring dbając o w ierną reprodukcję tekstu  Psałterza 
floriańskiego zalecał swe zasady w ydaw ania zabytków piśm iennictwa 
innym  wydawcom. Tak było, gdy Celichowski latem  1875 r. zwrócił się 
do niego z prośbą o inform acje dotyczące Kodeksu floriańskiego, na któ
rego tem at Nehring przebyw ając w St. Florian poczynił w pośpiechu 
pewne notatki. Oprócz tych  notatek otrzym ał bibliotekarz kórnicki w ska
zówkę, jak  należy publikować zabytki języka polskiego. „Moim zdaniem — 
pisze N ehring — przy publikacji starych pomników należy tekst całkowi
cie i w iernie reprodukować z w yjątkiem  oczywiście interpunkcji i roz
dzielania wyrazów skróconych, które rozwiązywać trzeba, skrócenia po
w tarzające się często można w tych uwagach, które się często w  Kodeksie 
udziela, wypisać. Wyciągi m ają zawsze tylko połowiczną w artość“ ir\

O tym, że Kodeksem floriańskim  zajmował się N ehring wówczas tylko 
marginesowo, a całą uwagę zwrócił raczej na Psałterz, świadczą następu
jące słowa listu: „Notatki mojej zrobionej w  opactwie S. Floryana z Ko
deksu XI 8° 551 przez długi czas znaleźć nie mogłem i stąd mimowolna 
zwłoka w  odpowiedzi m ojej. Teraz posyłam Panu ten  skarb ukry ty  
i wreszcie odszukany in crudo: może się Panu na co przyda. Żałuję, że no
ta tka  jest bardzo niedokładna, bo bibliotekarz floriański ks. kanonik 
Czerny przyniósł mi m anuskrypt w ostatniej chwili mojego pobytu we 
Floryan i zaledwie m iałem  godzinę czasu na to, aby sobie pobieżnie po
robić zapiski i wyciągi“ 16. Z następnego zdania Nehringa wynika, w  jakim  
celu Celichowski prosił o te notatki. „Bardzo mię Pan zaciekawił tą w ia
domością, że Kodeks kórnicki zdaje się mieć pewne podobieństwo z Ko
deksem floriańskim“ 17. Chodziło więc zapewne o badania, które m iały 
potwierdzić powyższy sąd.

Na ten  kodeks zwrócił też uwagę Rom uald Hube, którem u także 
N ehring użyczył swych ad hoc sporządzonych notatek, i Bobrzyński, który 
m iał możność — jak N ehring inform uje — oglądania go w Krakowie, „do
kąd był podobno przysłany“ .

14 Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki rękopis Biblioteki Narodowej 
w Warszawie..., Lwów 1939, ukazał się staraniem i pod redakcją Ludwika Bernac- 
kiego, nakładem Ossolineum i Sejmu Śląskiego.

15 List bez daty napisany latem 1875 r.
16 Ibid.
17 Ibid.



Ożywione kontakty  korespondencyjne z usłużnym  bibliotekarzem  
Zygm untem  Celichowskim dały zapewne pochop do osobistego spotkania, 
skoro w kw ietniu  zjaw ił się profesor w Kórniku, aby tam  kilka dni po
pracować. Zaciszny zamek położony w przepięknym  parku  w pobliżu 
jeziora gościł uczonego polskiego przez cztery dni. Skw apliw y bibliotekarz 
przekazał o tym  wiadomość potomnym , włączając do teczki koresponden
cyjnej, w której gromadził listy  Nehringa, jego kartę  w izytow ą z nadru
kiem : „Professor Dr N ehring“, na której niżej niebieskim  ołówkiem 
wpisano: „był w  K órniku 13— 16 kw ietnia 1874“ . Zapewne profesor roz
wiązał tam  cały szereg spraw, których drogą korespondencyjną załatwić 
nie mógł. Takie osobiste spotkanie z przyjacielem  nie było bez znaczenia. 
Oglądał tam  pokazane m u przez w ytraw nego bibliotekarza i wydawcę 
„okazy podobizn z rękopisu Księgi ustaw “. Nehring doradzał tam  Celi- 
chowskiemu, aby „wiadomość o niektórych rzadkościach bibliograficznych 
biblioteki kórnickiej m iała być publiczności zakom unikowaną“, a gdy 
później, po roku, przeczytał gdzieś o tym, że to się stało, napisał 23 VI 
1875 r. list z prośbą o poinformowanie, „coś Pan ogłosił i objaśnił“ .

Chcąc się wywiązać ze swych zobowiązań wobec czasopism fachowych 
w spraw ie dostarczania inform acji o nowościach wydaw niczych z zakresu 
filologii, szczególnie wobec swego kolegi profesora V. Jagića, k tóry  nie 
tylko kierow ał w owym czasie katedrą slaw istyki w Berlinie, ale był także 
redaktorem  czasopisma „Archiv fü r slawische Philologie“, prosił N ehring 
zarazem  o dokładną wiadomość „o publikacjach faksym ilowanych Jana 
hr. Działyńskiego, m ianowicie: jak  daleko rzecz postąpiła z faksym il[owa- 
nym] wydaniem  Księgi ustaw  i Psałterza ks. Czartoryskich? Proszę za
razem, abyś kochany Pan Doktor udzielone mi wiadomości tak zechciał 
streścić, iżby mogły być zakomunikowane w  piśmie publicznym. Bez po
mocy Pańskiej w tym  względzie mogłyby wypaść moje wskazówki co do 
udziału w tych pracach niedokładnie lub jednostronnie“ 18. Księga ustaw  
w ydana została niebawem pod tytułem : Ustawy prawa polskiego... 19

Także kodeks pergam inowy księcia W ładysława Czartoryskiego Psał
terz puławski doczekał się wydania w postaci przedruku homograficznego 
dokonanego przez braci Adama i Stanisław a Polińskich w  Poznaniu 1880 r.

N ehring z zadowoleniem śledził akcję w ydaw ania tych zabytków. Ze 
szczególną niecierpliwością oczekiwał opublikowania Psałterza puławskie
go, zwanego wówczas Psałterzem królowej Jadwigi. Dnia 21 I 1877 r. 
ponownie w tej spraw ie pisał do Celichowskiego: „Udaję się do Pana

18 List z Wrocławia z 23 VI 1875.
19 Ustawy prawa polskiego najpotrzebniejsze, krótko z łacińskich wybrane, na 

polski język dla wszelkiego człowieka prostego, a prawo wiedzieć potrzebującego, 
1563. Przedruk homograficzny wykonany przez A. Pilińskiego. Patrz Katalog na
kładów Biblioteki Kórnickiej do 1879 r., poz. 24.



z zapytaniem , czy t[ak] nfazwany] Psałterz królowej Jadwigi już wyszedł. 
Bardzo wiele zależałoby mi na tym, abym  go teraz jak  najprędzej mógł 
przejrzeć w  całości lub w części i dlatego łączę do powyższego zapytania 
i tę  prośbę, abyś Kochany Pan Doktor udzielił m i do użytku pod zobowią
zaniem natychm iastowego zw rotu tego, co jest już gotowe. Czy mogę 
spodziewać się tej uprzejm ej przysługi? Bardzo byłbym  Panu za to zobo
w iązany“ 20. Widocznie pilnie potrzebował tego zabytku prawdopodobnie 
w związku z przygotowywaniem  Altpolnische Sprachdenkmäler. Po ogło
szeniu Psałterza puławskiego pisał do Celichowskiego, k tóry  tym  w ydaw 
nictwom  patronował, w  liście z dnia 21 IV 1880: „Psałterz puławski jest 
bardzo cennym  m ateriałem  dla filologii polskiej i z pewnością z wielkim  
zadowoleniem pow itanym  będzie przez wszystkich, którzy się tem u przed
miotowi poświęcają“ 21. Miał zam iar napisać obszerniejszą rozprawę o nim 
w  „Archiwum  dla Słowiańskiej Filologii“ , niezależnie od tego, co Jagić 
na ten  tem at przygotuje 22. W swym, klasycznym  dziś, dziele Altpolnische 
Sprachdenkmäler zajął się później, jak  wiadomo, niektórym i psalm ami 
z tego psałterza (psalmy: 1, 2, 42, 102, 119, 120). O tej encyklopedii za
bytków  języka polskiego pisze Jan  Łoś w  przedmowie do w ydania pierw 
szego swych Początków piśmiennictwa polskiego (1922), że jest to  dzieło 
najlepsze i najkom pletniejsze. „Nawet w tym  w ypadku, gdyby ono dziś 
nie potrzebowało uzupełnień, m ielibyśm y prawo żądać, aby nam  dano 
do ręki takąż książkę, po polsku pisaną“ 23.

Wśród wielu zabytków mowy polskiej zgromadzonych w Bibliotece 
Kórnickiej przeglądał Nehring w  czasie swej tam  w  1874 r. obecności 
książeczkę, „w której znajduje się reguła tercjarek zakonu św. F ran
ciszka“ — pisał 23 VI następnego roku prosząc Celichowskiego, aby on, 
w w ypadku gdy ta  książeczka „nie należy do tych  publikacji, któreś Pan 
ogłosił“, zbadał, „o ile wiadomość Maciejowskiego co do oznaczenia epoki 
tego zabytku m ija się z praw dą“ . Szło tu  o książeczkę bez karty  tytułow ej 
i końcowej, odnalezioną w  K órniku przez Celichowskiego i przez niego 
później w  1879 r. w ydaną pod ty tułem  O panieństwie 24; okazało się bo
wiem, że była to rzecz o zachowaniu się panien, w ydrukow ana około 
1528 r. w  oficynie krakow skiej Unglera 25. Nie poczyniwszy notatek z tej 
pozycji prosi N ehring o współpracę zaznaczając, że „jeśli Pan podejmiesz 
się tego trudu, to rozumie się samo z siebie, że zasługa tego porównania

20 List z Wrocławia z 21 I 1877.
21 List z Wrocławia z 21 IV 1880.
22 Jagić w „Archiv für slavische Philologie“, 1889, IV, s. 652—656, ogłosił recenzję 

wydanego Psałterza puławskiego.
23 Jan Łoś ,  Początki piśmiennictwa polskiego, Lwów 1922, s. XIII.
24 Z. C e l i c h o w s k i ,  O panieństwie (Rozpr. Wydz. Filolog. Akad. Urn. w Kra

kowie, III, 56—69).
25 Por. Łoś ,  op. cit., s. 241.



Panu przyznaną będzie“ . Celichowski sprostował pewne błędy w Macie
jowskiego Dodatkach do „Piśmiennictwa polskiego“, o czym dowiadujem y 
się z własnoręcznej jego notatk i na w spom nianym  liście Nehringa, k tóry  
wyzyskał to w  Altpolnische Sprachdenkmäler, s. 128— 129 26. Otrzym awszy 
tę  „szczegółową wiadomość“ o wspom nianym  wyżej rękopisie wraz ze 
sprostowaniem  błędów M aciejow skiego27, N ehring napisał: „zamyślam 
zrobić taki użytek, że treść całej tej rektyfikacji in extenso chcę podać 
w  Archivie dla słów. filologii jako rzecz zakom unikowaną przez Pana; czy 
Pan zgodzi się na to?“ 28 Cała ta  rzecz wraz z uwagam i językowym i i kil
kom a popraw kam i tekstu  znalazła się w  „Archiv fü r slavische Philo
logie“ 29. K orzystając z cennych inform acji i konkretnej pomocy Celichow- 
skiego, N ehring zachęcał go często do dalszych poszukiwań i publikacji. 
W liście z dnia 16 XII 1875, dziękując m u „za odbitkę z wiadomością 
o książeczce o Zofii Odrowążównie“ 30 i o wyżej wspom nianej „Unglerow- 
skiej książce o pannach“, z całym uznaniem  w yraził się o trudzie nauko
wym  bibliotekarza kórnickiego. „Bardzo to jest przydatny  i wdzięczny 
mozół, k tóry  Pan podejmujesz, aby o ważnych Biblioteki Kórnickiej 
pom nikach lite ra tu ry  polskiej zdawać relację; zapewne się jeszcze więcej 
znajdzie takich ciekawych rzeczy, przypom inam  sobie, żeś m i ich Pan 
dużo pokazał w  K órniku“. Nehring proponował m u w ydanie czegoś w ro
dzaju Miscellanea Comicensia, uważał bowiem, że zainteresow ani badacze 
przyjęliby taką  publikację, w  której zgromadzono by „mniej znane lub 
nie znane rzeczy z zakresu staropolskiego piśm iennictw a znajdujące się 
w K órniku“, z przyjem nością 31.

M ikulski natknąw szy się we wrocław skich papierach Nehringa na 
„krótki list Jana  Karłowicza z r. 1890, do którego udaw ał się N ehring 
z prośbą o adres Rom ualda Hubego“, zauważył następnie, że „papiery 
dochowane nie u jaw niły żadnych szczegółów stosunku N ehringa z H u
bern“ 32, tymczasem okazuje się, że te stosunki sięgają już 1874 r. Poszuki
wanie później adresu Hubego świadczy nie tylko o zerw aniu kontaktów  
z Hubem, lecz także o tym , że Nehringowi m usiało nadal na tym  kon
takcie zależeć. Na pewno wchodziły tu  w  grę pewne wspólne zaintereso

20 Ibid., s. 244.
27 List Nehringa z 23 VI 1875. Celichowski zanotował na nim: „przesłałem 

szczegółową wiadomość o wspomnianym wyżej rękopisie wraz ze sprostowaniem 
błędów Maciejowskiego Z. C.“

28 List bez daty napisany między 23 VI 1875 a 26 X 1875.
2:1 Porównaj Łoś ,  op. cit., 1922, s. 241.
30 Nauki duchowne dla Zofii Odrowążówny, rkp. Bibl. Czart. Nr 1256 z 1555 roku. 

Celichowski pisał o nim w „Rozpr. Wydz. Filolog. Ak. Um.“ w Krakowie, III, 51 
(Łoś,  op. cit., s. 241).

11 List z 16 XII 1875.
32 M i k u l s k i ,  op. cit., s. 366.



wania autora Altpolnische (Posener) Eidesformeln aus dem X IV  Jahr
hundert (Staropolskie (poznańskie) roty przysiąg z X IV  w ieku) 33 i autora 
Zbioru rot przysiąg sądowych poznańskich, kościańskich, kaliskich, sie
radzkich, piotrkowskich i dobrzyszyckich z końca X IV  i pierwszych lat 
w. X V  33 34. Być może, że to właśnie Nehring, k tóry wcześniej w kwietniu, 
jak wiemy, 1874 r., na m iejscu w  K órniku interesując się ciekawym i m a
teriałam i dotyczącymi staropolskiego praw a pisanego od strony językowej, 
wskazał je Hubem u jako cenne dla jego studiów historyczno-prawniczych. 
Świadczyć o tym  może list z 27 VII 1874 r., k tóry  jest w całości reko
m endacją daną Romualdowi Hubemu, „znanem u z prac praw niczych swo
ich“, k tóry pragnie popracować w  Bibliotece Działyńskich, a szczególnie 
„przejrzeć rękopisy zawierające sta tu t Kazimierza W ielkiego“ .

Niektóre ze swych publikacji Celichowski posłał profesorowi do W ro
cławia w  darze, czyniąc w takich w ypadkach uwagi na jego listach. Na 
jednym  z nich z 21 I 1877 r. czytamy: „d. 26 I 77 — przesłałem  w  upo
m inku egzemplarz Marchołta“.

Pozycja ta  została zapisana w „Katalogu w ydaw nictw  Biblioteki K ór
nickiej...“ następująco: Marchołt, przedruk homograficzny z egzemplarza 
prof. J. Przyborowskiego, objaśnił dr Zygm unt Celichowski, Poznań 1876, 
in 8°, s. 26 i 4 karty  podobizn 35. N ehring odwdzięczył się za te  dary re
cenzjami i w  tym  w ypadku umieścił recenzję w  „Archiv fü r Slavische 
Philologie“ . Innym  razem pisał: „Za słowniczek wyrazów praw a m agde
burskiego bardzo pięknie dziękuję, dam o nim wiadomość w jednym  
zbiorowym artykule, gdzie będzie mowa o publikacjach polsk[ich] z za
kresu językoznaw stw a“ 36 37.

O otrzym anym  Pamiętniku podróży 37 wydanym  przez Celichowskiego 
pisał: ,,Pamiętnik podróży był dla m nie nowością i pomimo dość m onoton
nej treści zapisków pana W ojciecha Radolińskiego bardzo m nie zacie
kawił, mam bowiem m anuskrypt z 17 wieku, z czasów w ojny 30-letniej, 
k tóry  by mógł z rękopisem ogłoszonym przez Pana stanąć w  parze. Jest to 
zbiór oryginalnych listów  młodego Jana  Ługowskiego (syna Aleksandra

33 W. N e h r i n g ,  Altpolnische (Posener) Eidesformeln... (Archiv für slavische 
Philologie, IV, 1880, s. 177—189). Patrz W. T a s z y c k i ,  Najdawniejsze zabytki języka 
polskiego, B. N„ nr 104, S. I, Kraków 1927, s. 73.

34 R. Hu b e ,  Zbiór rot przysiąg sądowych..., Warszawa 1888. (Patrz T a s z y c k i ,  
op. cit.)

33 Następne udoskonalone wydanie Marchołta z 1913 r. jest zasługą L. Bernac- 
kiego. Porównaj Łoś ,  op. cit., s. 265—266.

3(i List z Wrocławia z 26 X 1875, Słowniczek łacińsko-polski wyrazów prawa 
magdeburskiego z wieku XV. Przedruk homograficzny z Kodeksu kórnickiego obja
śnił dr Zygmunt Celichowski, Poznań 1873.

37 Pamiętnik podróży odbytej r. 1661—1663 po Austryi, Włoszech i Francji, z ręko
pisu Biblioteki Kórnickiej wydał, objaśnił Zygmunt Celichowski, Toruń 1874.



starosty lelowskiego), wysłanego za granicę na wykształcenie pod opieką 
m entora ks. plebana Naruszowicza, którego listy, jako też i kopie listów 
ojca (Aleksandra) wszystkie razem  są zebrane razem z rachunkam i etc. 
Niejedno tu  ciekawe, tylko się rzecz na najciekaw szym  m iejscu uryw a, bo 
z podróży włoskiej i pobytu na ziemi włoskiej nic się nie pozostało — 
wszystkie listy  z Niemiec. Pańska publikacja zachęci mię pewnie do tego, 
że o moim m anuskrypcie podam streszczoną wiadomość w  jednym  z pism 
literackich, tym  bardziej że jak w  pam iętniku W ojciecha Radolińskiego, 
tak  i w listach Ługows[kiego] i Naruszowicza są wzm ianki o różnych za 
granicą uczących się paniczach polskich“ 38.

O szerokim zakresie w spółpracy naukowej N ehringa z Celichow- 
skim mogą świadczyć dalsze w zajem ne usługi.

Dnia 13 V 1881 r. Nehring zwrócił się z zapytaniem , czy w  Kórniku 
znajduje się egzemplarz łacińskich poezji Kniaźnina z 1781 r. Mogło mu 
zależeć w tym  w ypadku tylko na Kniaźnina Carmina w ydanych w W ar
szawie w  1781 r. Egzemplarz ten  był, zdaniem  Nehringa, rzadkością b i
bliograficzną, co zaznaczył zwracając 25 VI otrzym aną już 16 V ksią
żeczkę. Pom yłkę Nehringa w  tej kwestii prostujem y na podstawie faktu, 
że jeszcze dziś katalog centralny starych druków Biblioteki Narodowej 
w W arszawie notuje 8 egzem plarzy tego dzieła 39 *. O tym  „ostatnim  z poe
tów polsko-łacińskich“ — jak Kniaźnina nazwał P. Chmielowski — na
pisał Nehring rzecz pt. T. D. K niaźnini0.

Przebyw ając latem  na w akacjach w  Johannisbadzie, przesłał Celichow- 
skiem u kartkę pocztową z podziękowaniem „za dar tak  piękny jak  dwa 
tom y Litesów  drugiego wydania...“ Był to kom plet dwutomowego dzieła 
pt. Lites ac res gestae... (Posnaniae 1880). Publikację tę, jak wiele innych 
darów z Biblioteki Kórnickiej, otrzym ało także Towarzystwo Literacko- 
-Słowiańskie, którego Nehring był ostatnim  k u ra to rem 41. Dziękując za 
pamięć podkreślił, że ucieszył się tym  więcej, że nie nabył jeszcze tego 
wydaw nictw a na własność, chociaż słyszał od innych, że pierwszy jego 
tom ukazał się drukiem  42. Kiedy indziej znów dziękuje za piękne w ydaw 
nictwa Celichowśkiego i zawiadam ia go, że o jednym  z nich, mianowicie 
o M acieju z Krakowa, wysłał około 9 I 1893 r. „sprawozdanie do redakcji 
»Kw artalnika Historycznego« we Lwowie, naturaln ie z uznaniem, na jakie 
zasługuje bezwarunkow o“ 43. Była to recenzja o wydanym  dziełku przypi

38 List Nehringa z 21 II 1874.
33 Wiadomość tę zawdzięczam dr Halinie Rudnickiej.
',,n Por. G. K o r b u t ,  Literatura polska, t. II, 1918, s. 142.
41 Por. moja praca pt. Towarzystwo Literacko-Słowiańskie we Wrocławiu w ma

teriałach Biblioteki Kórnickiej w „Kwartalniku Opolskim“, t. VI, s. 93—125.
42 Kartka pocztowa z Johannisbad z 29 VIII 1892.
43 List z Wrocławia z 23 I 1893.



sywanym  Mateuszowi (Maciejowi) z Krakowa pt. Ars moriendi (o sztuce 
umierania), opartym  na pierwowzorze Jana  Gersona, kanclerza paryskiego 
uniw ersytetu, z 1408 roku 44.

W korespondencji do Celichowskiego znalazły wyraz zainteresowania 
N ehringa działalnością Mickiewicza jako poety i jako profesora w College 
de France. 22 XI 1892 r. odesłał bibliotekarzow i „kopię m em oriału sena
tora Nowosilcowa“ z uwagą, że „tenor jego znałem już, ciekawą była dla 
m nie wiadomość Łaskawego Pana, skąd ta  kopia dostała się do Biblioteki 
Kórnickiej45. Szło tu  o raport Nowosilcowa złożony 10 IV 1828 r. W. Ks. 
K onstantem u, którego kopią Celichowski zainteresował profesora zajm ują
cego się w  tym  czasie także Konradem Wallenrodem. W liście z 22 XI 
1892 r., w  którym  Nehring zawiadam ia o zwrocie kopii tego memo.riału, 
dziękuje także za ofiarowany m u „egzemplarz pięknego w ydania Pańskie
go Konrada Wallenroda“. W następnym  roku ogłosił w  w ydanych przez 
Towarzystwo im. A. Mickiewicza Dziełach Adama Mickiewicza (Lwów 
1893) w  tomie 3 swe uwagi o tym  poemacie wraz z aktualną bibliografią 
na ten  tem at. Tą problem atyką zajmował się również wcześniej w swych 
Studiach literackich (Poznań 1884) 46.

Sporo m iejsca zajm uje spraw a w ydania Kursu literatury polskiej, któ
ry  ukazał się w  Poznaniu 1866 r. Nehring prowadził pertrak tacje  o nowe 
w ydanie tego podręcznika, jednak nie chciał tracić czasu dla wprow adza
nia uzupełnień lub poprawek, był bowiem zajęty innym i ważniejszym i 
pracami. Na ten  tem at doszło naw et do pew nych kontrow ersji m iędzy nim 
a ew entualnym  w ydaw cą tej książki Z. Celichowskim. Pierw szą wzm ian
kę na ten  tem at znajdujem y na kartce pocztowej 28 VIII 1892 r. z Johan- 
nisbadu. „Proszę mi darować — pisze Nehring — że tu  stąd o interesie 
naszym więcej nie piszę, powróciwszy do W rocławia porozum iem  się 
jeszcze ostatecznie z Łaskfawym] Panem  Doktorem. Rozumie się, że co jest 
w  Kursie przestarzałym , powinno być popraw ionym “ 47.

Jak  widać, korespondencję na ten  tem at prowadzono wcześniej także. 
W zmianka w  liście z W rocławia z 22 XI 1892 r. uchyla rąbek tych nieporo
zumień. „Nie wiem, jak  sobie tłum aczyć słowa w  ostatnim  liście Pańskim  
co do zamierzonego nowego w ydania Kursu, chociażby to tylko był pod
ręcznik z koniecznymi zm ianam i“ i że w  danym  razie „skoro rękopis bę

Vl Patrz R. P i ł a t ,  Historia literatury polskiej, 1926, t. I, cz. 1,\S. 154.
45 List z Wrocławia z 22 XI 1892.
/l(i Porównaj J. K a l l e n b a c h ,  Adam Mickiewicz, Lwów 1926, wyd. 4, t. I, 

s. 363, przyp. 3 i s. 364. Oryginalny tekst rosyjski wspomnianego memoriału-raportu 
Nowosilcowa wydał, przełożywszy także na język polski, J. Tretiak w „Pamiętniku 
Towarzystwa A. Mickiewicza pod redakcją Romana Pilata w t. V, s. 245—256 we 
Lwowie w roczniku I—VI za lata 1887—1894. K a l l e n b a c h ,  op. cit., s. 376.

47 List z Johannisbadu z 29 VIII 1892.



dzie gotowy, m o ż e  (podkr. Nehringa) będziemy mogli porozumieć się co 
do wydania. Mnie się zdawało — kontynuuje N ehring — że Pan Doktor 
w  delikatny sposób chciałeś się uchylić od nowego wydania; ale m am  za
razem  to uczucie, że to nie jest ani z Pańskiej, ani z mojej strony ostatnie 
w tym  względzie słowo“ . Przy okazji Nehring uprzedza, że „pryw atnie 
zgłoszę się w  tych  dniach o jeden egzemplarz Kursu do księgarni, bo moja 
córka obiecała taki prezent do Paryża, a wczoraj odebrała przypom nienie 
obietnicy“ 4S. Była mowa zapewne o starym  w ydaniu Kursu literatury 
polskiej (Poznań 1866), które było w tym  czasie na wyczerpaniu. A utor 
jednak nie zgłosił się osobiście po egzemplarz Kursu, ponieważ 23 I 1893 r., 
m iędzy innymi, ponownie prosi o przesłanie tom u wraz z odpowiednim 
rachunkiem  do W rocławia 48 49 50.

Spraw a wznowienia Kursu uległa jakoś zwłoce. Nehring nie m iał czasu, 
aby sprostać wymogom w ydaw cy w kierunku unowocześnienia w ydaw nic
twa, ale za dwa lata  już z in icjatyw y Celichowskiego rzecz została podjęta 
na nowo. 10 II 1895 r. Nehring odpisując na list księgarza pisze: „Zapytu
jesz się Łaskawy Pan Doktor, czyby nie w arto było Wyczerpany Kurs 
literatury choćby tylko z drobnym i odmianami wydać na nowo? 
Owszem, jestem  gotów do takiego przedsięwzięcia i bądź Pan pe
wien, że godzę się na w arunki, które Pan będziesz łaskaw bliżej określić; 
m am  nadzieję, że się porozumiemy. Mnie samem u może niepodobnym  by 
było obecnie przekształcać książkę z gruntu, jak  bym sobie tego ży
czył, bo mi na sercu leży inna praca, tj. w ydanie francuskich pre
lekcji A. Mickiewicza, dlatego m usiałbym  poprzestać na niezbędnych źmia- 
nach i uzupełnieniach Kursu...“ 50 W bibliografii K orbut nie w ykazuje 
drugiego w ydania tej książki i być może, że cała spraw a nie doszła do 
skutku.

N ehring rzeczywiście zajął się gorliwie przygotowywaniem  artykułu  na 
tem at wykładów paryskich wieszcza, co znalazło wyraz w dalszej części 
cytowanego wyżej listu, m ianowicie zapytuje Celichowskiego, czy w Kór
niku nie m a litograficznych arkuszy tych prelekcji lub jakich innych 
w  związku z nimi zapisków. „Ja do tego czasu — pisze N ehring — muszę 
poprzestać na bardzo cennych rękopiśm iennych prelekcjach (z pierwszej 
ręki?) przysłanych z Rappers wy lu i uzupełnionych niektórym i litograf o- 
wanym i num erami. Może też Najłaskawszy Pan Doktor mógłby mi być 
pomocnym w nabyciu na własność trzech lub dwu (?) pierwszych tomów 
francuskiego wydania pt. Les Slaves Cours professé ä College de France 
par A. Mickfiewicz] z r. 1849. Ja  posiadam tylko dwa ostatnie tom y (rok 
III i IV). Pierw szy tom idący aż do lekcji 23 z dnia 23 III 1841 r. nareszcie

48 List z Wrocławia z 22 XI 1892.
49 List z Wrocławia z 23 I 1893.
50 List z Wrocławia z 10 X 1895.



po długich zabiegach nabyło Towarzystwo Lwowskie im. A. Mickiewicza 
i przysłało mi do użytku, ale m nie do w ydania potrzebne koniecznie włas
ne egzemplarze. Wiem z bibliograficznych notat, że dwa pierwsze kursa 
z r. 1841 i 1842 podobno były rozdzielone na 3 tomy. Mnie pomimo usil
nych starań nie udało się tych 3 tomów nabyć“ 51. W innych listach na ten  
tem at już nie m a mowy. W K órniku rzeczywiście znajdow ały się zapiski 
w  postaci dziennika Leonarda Niedźwieckiego o w ydanych przez niego 
w Paryżu m etodą litograficzną w ykładach słowiańskich Mickiewicza, z któ
rych N ehring prawdopodobnie korzystał kontynuując badania na ten  te
m at podjęte wcześniej w swym artykule O paryskich prelekcjach A. Mic
kiewicza (ogłoszonym w  Pam iętniku Towarzystwa Literackiego im. A. Mic
kiewicza, R. V, Lwów 1891). Zdaje się, że rzeczywiście m usiał poprzestać 
tylko na przysłanych m u z Rappersw ylu rękopiśm iennych prelekcjach, 
czy z pierwszej ręki, o tym  nie był przekonany, uzupełnionych niektórym i 
litografow anym i num eram i, bowiem o posiadaniu innych litografowanych 
arkuszy tych wykładów przez Bibliotekę Kórnicką nic dotychczas nie 
wiadomo.

W ładysław Nehring, jak  zauważył Leon Płoszewski, „pierwszy sygna
lizował istnienie różnych odm iennych przekazów francuskiego tekstu  
Prelekcji i wskazywał potrzebę w ydania krytycznego“ 52 *. Pom ijając cały 
szereg szczegółów, które badacz trudu  naukowego i dydaktycznego pro
fesora N ehringa będzie mógł wyzyskać w  swej pracy, stw ierdzić należy, że 
obok kontaktów  z innym i ośrodkami naukowym i Biblioteka Działyńskich 
w  K órniku stanow iła naturalne zaplecze wrocławskiej filologii polskiej, 
uwzględniane szczególnie intensyw nie przez Nehringa w celu wzbogacenia 
swego w arsztatu  naukowego. N iestrudzony profesor wrocławski, k tóry  po
zytyw istyczną m etodę pracy u podstaw przyjął jako swoją własną, skrzęt
nie korzystał z życzliwych usług Celichowskiego, nie om ijając żadnej 
okazji, k tóra m u tę  pracę w jakikolw iek sposób ułatw ić mogła.

N ehring nie ograniczał się tylko do zaspokojenia w  K órniku swoich 
własnych, indyw idualnych potrzeb naukowych. Korespondencja tu  oma
w iana świadczy także o tym , że zabiegał o um ożliwienie dostępu do tam 
tejszych zbiorów swoim uczniom, doktorantom , którzy za jego pośrednic
twem  i poręczeniem mogli korzystać nie tylko na m iejscu w Kórniku 
z potrzebnych im książek i rękopisów, ale często otrzym ywali je dzięki 
życzliwemu Celichowskiemu w m iejscu swych studiów  we W rocławiu, 
a nawet, jak to  było w  przypadku Ignacego Chrzanowskiego, w Berlinie.

Tak więc w  liście z 25 VI 1881 r. poleca jakiegoś nie wymienionego 
z nazwiska doktoranta, pracującego nad poezją polską XV w., k tóry  prag

51 List z Wrocławia z 10 II 1895.
52 A. M i c k i e w i c z ,  Dzieła, t. XI (Literatura Słowiańska. Kurs III i IV), wyd.

nar. 1953, pod red. L. Płoszewskiego, s. 483.



nął zebrać m ateriały  na miejscu w Kórniku. Osobą tą  był, jak  sądzę, Mi
kołaj Bobowski, k tóry  wydał we W rocławiu Die polnische Dichtung des 
XV. Jahrhunderts. I, Mariengedichte, Breslau 1883.

Innym  razem  Nehring przeprasza znów Celichowskiego za to, że długo 
trzym ał u siebie rękopis Statutu wiślickiego z 1460 r., ale korzystał z niego 
także z pożytkiem  dla nauki dr M ańkowski 53, autor, jak już wspom ina
liśmy, krytycznej pracy o w ydaniu hom ograficznym  tego Statutu  A. P i- 
lińskiego z 1876 r. „Praca jego w yjdzie nam  na dobre — inform ował 
bibliotekarza — bo chociaż posiadam y tak  dokładne wydanie, jak podo
biznę z r. 1876, to jednakże porównanie podobizny z oryginałem  było nie 
bez korzyści. Ponieważ i ja  przeglądałem  w w ielu m iejscach rękopis, po
równywaj ąc z egzemplarzem podobizny, k tóry  m am y z Biblioteki Królew
skiej“. Odsyłając 4 VI 1888 r. ten  rękopis Nehring jeszcze raz podkreślił, że 
„zwłoka ta  zresztą na dobre wyszła panu d r M [ańkowskiemu], k tóry  jeszcze 
w tych dniach spraw dzał niektóre m iejsca i rozwiązywał niektóre w ątp li
wości“ 54.

Za Chrzanowskim, k tóry  już wówczas zapowiadał się jako jeden z na j
zdolniejszych historyków  literatury , przem aw iał profesor najgoręcej: „Pan 
Ignacy Chrzanowski, którego zaliczam do najpilniejszych i wiele obie
cujących uczniów moich, prosi mię, abym się za nim  w staw ił do uprzej
mości Pańskiej. Potrzebne m u są wykończenia rozpraw y o Zwierzyńcu 
R e ja 55, Kronika B ielskiego56 (tj. Kronika świata M arcina Bielskiego) 
i Bajki Ezopa z r. 1578 57, które z pewnością znajdują się w Bibliotece 
Kórnickiej. Zanoszę więc prośbę do Łaskawego Pana Doktora za nim, 
abyś Pan był łaskaw posłać mu dwie te książki do użytku do Berlina, 
dokąd p. Chrzanowski na dalszy roku studiów się udał; nie wątpię, że 
p. Chrzanowski na oznaczony czas, np. po miesiącu, książki odeśle i że 
Panu szczerze wdzięcznym będzie za uprzejmość Jego. Adres: H errn  Stud.
I. v. Chrzanowski, Berlin Schlegelstrasse 25, I“ 58.

D oktorant Thieberger z Galicji pisał we W rocławiu pracę o Sam uelu ze 
Skrzypny Twardowskim  i zwrócił się osobiście do Celichowskiego z proś
bą o posłanie m u do W rocławia dwu książek tego autora, mianowicie

5:1 Listy z Wrocławia z 26 V i 4 VI 1888.
■y' Ibid.
r,'j I: C h r z a n o w s k i, Zwierzyniec Mikołaja Reja z Nagłowic (Ateneum, 1893).
0,i M. B i e l s k i ,  Kronika wszystkiego świata na sześć wieków, monarchie cztery 

rozdzielona..., Kraków 1551 (wyd. II 1554, wyd. III 1564). Chrzanowski napisał też 
studium literackie pt. Marcin Bielski, Warszawa 1906.

57 Żywot Ezopa Fryga mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego..., wyd. 3 
z 1578 r. (Pierwsze wydanie unglerowskie — w 1522 r.). W tym miejscu warto przy
toczyć: B i e r n a t  z L u b l i n a ,  Ezop, wyd. I. Chrzanowski, Kraków 1910.
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Władysława IV i wojny z Kozaki™. Nehring osobno poparł tę prośbę 
i w celu zapewnienia jej realizacji podkreślił, że książki te będą mogły 
być wyzyskane jedynie w czytelni Sem inarium  Słowiańskiego lub Biblio
teki Królewskiej * 60. Po dłuższym czasie wyrażono zgodę na ich wypoży
czenie.

In teresując się spraw am i m aterialno-bytow ym i studentów  Nehring po
lecał gorąco Celichowskiemu do pracy w bibliotece Bolesława Sikorskiego. 
Sikorski wprawdzie nie zaliczał się do studentów  filologów, lecz profesor 
opiekował się wszystkim i zdolnymi wychowankam i uniw ersytetu. Pole
cany Celichowskiemu kandydat był historykiem  i autorem  rozprawy
0 bitw ie na Psim  Pplu ogłoszonej w „Bibliotece W arszawskiej“ w 1873 r. 
M usiał więc zwrócić na siebie uwagę profesora, tym  bardziej że z powodu 
ubóstw a był zmuszony przerw ać studia i poszukiwać odpowiedniego za
jęcia. Ostatnio interesow ał się szczególnie Długoszem. Uważał więc Neh
ring, że biblioteka będzie dla niego najw łaściwszym  miejscem pracy i po
mimo że zwrócił się drugi kandydat równie polecenia godny, Biskupski, 
Nehring ledwie o nim  Celichowskiemu w spom niał61.

Przez długie lata  m inisterstw o nie odpowiadało na zabiegi profesora 
w  związku z urządzeniem  zakładu naukowego w  postaci sem inarium  filo
logii słowiańskiej, chociaż konkretne projekty w  tym  kierunku zmierza
jące niejednokrotnie były  przedstaw iane jeszcze przez jego poprzedników. 
W iedział on doskonale, że tylko wówczas podniesie w yniki swej pracy dy
daktycznej na najw yższy poziom, gdy pomyśli się o uruchom ieniu odpo
wiednio wyposażonej biblioteki sem inaryjnej, w której studenci będą mo
gli na m iejscu korzystać z najpotrzebniejszych dzieł naukowych i do
skonalić się samodzielnie w  przedmiocie swych studiów. Dopiero z po
czątkiem  1893 r. usiłowania Nehringa w  tym  względzie znalazły jakiś 
oddźwięk w  m inisterstw ie, które przeznaczyło na ten  cel pewne skromne 
fundusze, zostawiając trud  postarania się o odpowiednie dzieła samemu 
profesorowi. Także w  tym  w ypadku biblioteka-w ydaw nictw o kórnickie
1 księgarnia Celichowskiego m iały spełnić poważną część zadania. „Po 
długim  proszeniu i czekaniu — pisze Nehring do Celichowskiego 23 I 
1893 r. — rząd zezwolił na otwarcie sem inarium  słowiańskiej filologii 
w naszym uniwersytecie. Ze środków finansowych, które są bardzo skrom 
ne, na teraz nie jestem  w stanie zaopatrzyć sem inaryjską bibliotekę w n a j
potrzebniejsze publikacje i książki i dlatego udaję się z usilną i uniżoną 
prośbą do Szanownego Pana Doktora, abyś był łaskaw, przez wzgląd na

119 Samuel ze Skrzypny T w a r d o w s k i ,  Władysław IV, krół połski i szwedzki, 
oraz wojna domowa z Kozaki, Tatary, Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez 
łat dwanaście tocząca się dotąd, na cztery podzielona księgi, cz. I—IV, Kalisz 1681.
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61 Listy z 26 X i 16 XII 1875.



naukow e korzyści zaopatrzenia tej biblioteki przede wszystkim  w dziele 
z zakresu filologii polskiej, w yjednać u  hrabiego Zamoyskiego wpływem  
Swoim przekazanie egzemplarzy w ydaw nictw a Biblioteki Kórnickiej, m ia
nowicie starych tekstów  polskich, w szczodrobliwym darze wspom nia
nej bibliotece, za co byłbym  nieskończenie wdzięcznym “ 62.

Apel nie pozostał bez rezultatu. Już 30 I tego samego roku mógł pro
fesor Nehring, dyrektor sem inarium  filologii słowiańskiej, złożyć na ręce 
łaskawego doktora podziękowanie i pokwitowanie za otrzym ane dary  dla 
zakładu. Z listu, w którym  to uczynił, w ynika także, że Celichowski dając 
dobry przykład poparcia tej troski o wyposażenie sem inarium  wrocław
skiego w polski księgozbiór, złożył w tej sprawie odpowiedni wniosek 
w  Towarzystw ie Przyjaciół Nauk Poznańskiego, za co m u także N ehring 
podziękował, w yrażając nadzieję, ,,że wnioski te uzyskają przychylną apro
batę'* 63 *. Były widoki pozyskania dla W rocławia pewnej ilości duplikatów  
znajdujących się w  Tow. Przyj. Nauk Poznańskiego, dlatego za radą Celi- 
chowskiego profesor postanowił postarać się o katalog tych duplikatów, 
pozostających we w ładaniu Towarzystwa. Za uzyskane fundusze od władz 
oświatowych niem ieckich sprowadzał przy pomocy Celichowskiego inne 
dzieła potrzebne do pracy w  Sem inarium . Listy notu ją cały szereg fak
tów, które dają fragm entaryczny obraz kształtow ania się tego księgozbioru. 
Kiedyś zapytał, czy są jeszcze do nabycia Kazania gnieźnieńskie, „zabytek 
dawnej mowy polskiej“, w ydane w 1857 r. Egzemplarz był „koniecznie po
trzebny do biblioteki sem inaryjskiej i dlatego proszę bardzo — pisze 
N ehring — w ystarać się za um iarkow aną cenę o takow y i przysłać mi 
z pokwitowanym  rachunkiem “. To znowu zwrócił się o przysłanie z ka
talogu J. K. Żupańskiego z r. 1886: 1. Cegielskiego O słowie polskim...,
2. Darowskiego Przysłowia itd..., 3. Brzozowskiego Pieśni nadniemeńskie... 
i 4. Zatheya Uwagi o Panu Tadeuszu...“ 64 K iedy indziej pisał: „Potrzebne 
nam  do sem inarium  2— 3 egzemplarzy Statutu wiślickiego w poi. prze
kładzie r. 1460. Przedruk homograficzny nakł. Bibl. Kórnickiej z r. 1876“, 
albo dziękował za „tom X Aktów Tomicianów..., dar tak  obfity w treść 
nową i ciekawą, z którego nie sam jeden korzystałem  i korzystać będę“ 65. 
Książki jem u ofiarowane chętnie użyczał do wspólnego w  Sem inarium  
użytku. Prosząc o przysłanie 2 egzemplarzy własnego wydania Psałterza 
floriańskiego zabiegał o form alne załatw ienie sprawy, a więc „z rachun
kiem  pokwitowanym  i wystosowanym  do Direktion des Königlichen Sem i
nars für slavische Philologie, Herrn Geheimen Reg.-Rath Prof. Nehring, 
Sternstrasse 22“. W celu zorientowania się, jakie pozycje m ogłyby być
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z księgarni Celichowskiego w przyszłości sprowadzone, prosił ,,o załącze
nie katalogu antykw arskich zasobów“ cti. W ten  sposób także drogą urzędo
wą ta jny  radca, m ieszkający wówczas przy dzisiejszej ulicy Sienkiewicza, 
realizował skrom ny budżet niem iecki na pomoce naukowe dla swego za
kładu. Zdarzyło się, że ofiarowany kiedyś przez "kórnickiego bibliotekarza 
słowniczek łaciński wyrazów praw a m agdeburskiego z XV w. znikną! 
z czytelni bez śladu. Po kilku latach, gdy książeczka nie wróciła na półki 
sem inaryjnej biblioteki, w  m arcu 1899 r. zwrócił się profesor do Celichow
skiego z prośbą o nowy egzemplarz i z hum orem  dodał: „Ten ktoś, k tó ry  
go z biblioteki pożyczył, nie zwrócił go podług tej zasady, że łatwiej za
trzym ać książeczkę aniżeli to, co w niej stoi. Otóż, teraz, ponieważ po 
kilku latach czekania nie ma już nadziei, aby zguba się znalazła, proszę,, 
jeżeli wolno, o inny egzemplarz albo proszę podać mi sposób, jak b y m  kosz
tem  naszego sem inarium  mógł nabyć nowy egzemplarz i w ypełnić tym  
sposobem dotkliwą szczerbę w zapasach naszych słow nikarskich“ 66 67.

Jeszcze jedna spraw a znalazła swe odzwierciedlenie w tej bogatej 
w  treść korespondencji, m iapowicie troska o bibliotekę Towarzystwa Li- 
teracko-Słowiańskiego we W rocławiu, którego N ehring był do m om entu 
jego rozwiązania pieczołowitym i wielce cenionym przez młodzież kura
torem . Korespondencja tu ta j om awiana nie odzwierciedla tych szczególnie 
troskliw ych zabiegów profesora o powiększenie stanu posiadania Towa
rzystw a w zakresie księgozbioru polskiego, ale uwidocznione jest to w in
nym  fascykule m ateriałów  Biblioteki Kórnickiej, opracowanym  przeze 
m nie osobno w  opublikowanej niedawno pracy pt. Towarzystwo Lite
racko-Słowiańskie we Wrocławiu w materiałach Bibłioteki Kórnickiej. 
W omawianym  tu  zespole listów adresowanych do Celichowskiego znajdu
ją się dwie wzm ianki dotyczące biblioteki Towarzystwa. Pierw sza z 21 IV 
1880 r. jest inform acją o nadesłanych na adres N ehringa książkach dla To
warzystwa, które przekaże zarządowi, „skoro tylko posiedzenia się roz
poczną“, ponieważ zawieszone były z powodu ferii wielkanocnych. Nehring 
zapewnia dobroczyńcę, że członkowie zarządu „za odebranie darów w y
stosują niebawem  podziękowanie“ . Podziękowanie zostało napisane i w y
słane w  m aju  1880 r. Dokument, k tóry  był zarazem pokwitowaniem  
z wym ienieniem  autorów i ty tu łów  dzieł, podpisali oprócz N ehringa — 
kuratora  — także prezes Towarzystwa Krzyżański i sekretarz Dembiński. 
W przesyłce przejętej przez kuratora  znajdow ały się następujące pozycje:
1. Świętosława z W ocieszyna Prawa polskie (1449); 2. Prawa ks. Mazo
wieckich (1450); 3. Tarnowskiego Consilium rationes bellicae; 4. Pam ię- 
tarka Towarz. Nauk Ścisłych, t. IX, X, XI; 5. K lugera Wykład o w ytrzy

66 List z Wrocławia z 23 I 1893.
hl List z Wrocławia z 18 III 1899.



małości materiałów; 6. Sągajły Geometria analityczna; 7. Niewęgłowskiego 
Algebra; 8. Zajączkowskiego Całkowanie równań różniczkowych; 9. Ba- 
ranieskiego O wyznacznikach; 10. Psałterz puławski (przedruk hom ogra- 
ficzny); 11. Cycerona pism filozoficznych cz. I I 68.

D ruga w zm ianka pochodzi z 10 II 1895 r. i dotyczy biblioteki rozw ią
zanego przez rząd pruski w 1886 r. Tow arzystw a Literacko-Słowiańskiego, 
k tórą Bronisław  Kąsinowski, ostatni prezes, przekazał za radą Celichow- 
skiego pod opiekę d r Łebińskiem u z Poznania. Nehring zapytany w tej 
spraw ie przez Celichowskiego pisze: ,,Co się tyczy biblioteki dawniejszego 
Tow arzystw a Literacko-Słowiańskiego, którą ma w aserwacji pan d r Dę
biński, nadm ieniam , że jedynie p. Bronisław Kąsinowski, obecnie profesor 
gim nazjalny w  Krakowie lub gdziekolwiek w Galicji, wie, pod jakim i wa- 
w arunkam i d r Dębiński przyjął w aserwację do czasu wspom nianą biblio
tekę. Do niego w ypadałoby się w tym  interesie udać“ 69. Szło o to, że po 
rozw iązaniu tow arzystw a kuratoram i jego m ienia zostali W ładysław Neh- 
ring> Bronisław Kąsinowski i W ładysław Dębiński. Ten ostatni opiekował 
się biblioteką ulokowaną w pałacu Działyńskich w Poznaniu do czasu 
przyjęcia jej przez Engeströma, prezesa Tow arzystw a Przyjaciół Nauk 
Poznańskiego, na rzecz tego towarzystw a. K orespondencja Nehringa z Ce- 
lichowskim w tej spraw ie nawiązała do pewnych form alnych trudności 
powstałych z powodu nieobecności w  Ks. Poznańskim  trzeciego kuratora, 
Kąsinowskiego, ostatniego prezesa Tow arzystw a Literacko-Słowiańskiego, 
k tóry  przebyw ał w  Przem yślu. Dokładnie losy biblioteki tego Towarzystwa 
opisuję we wspom nianej już pracy Tow. Lit. Slow. we Wrocławiu w ma
teriałach Bibl. Kórnickiej.

Poniżej podaje się przedruk om awianych listów profesora Nehringa. 
Ogłoszenie ich stanowi dopełnienie dotychczas już publikowanej części 
jego korespondencji i w ydaje się pożytecznym  przyczynkiem  do wiedzy 
o katedrze slaw istyki we W rocław iu70.

i

. Wrocław 2 I 1874, Klosterstr. 87
Łaskawy Panie Doktorze!
Przj'pominając się pamięci Pana Doktora, udaję się do Niego z uprzejmym 

zapytaniem, czy nie można by z Biblioteki Kórnickiej dostać na tydzień „Kodeksu“ 
oznaczonego u Helc[l]a „Starodawne pomniki prawa polskiego“ na str. XXIV 
nazwą „Pulaviensis secundus“? Koszta przesyłki jako też wszelką odpowiedzial

08 Biblioteka Kórnicka..., sygn. A. B. 106, pag. 39—40.
,i0 List z Wrocławia z 10 II 1895.
/0 W publikowanych listach wprowadzono modernizację tekstu oraz zachowano 

wszelkie właściwości językowe na ogół zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wyrazy 
podkreślone w rękopisie w druku wyróżniono przez użycie spacji.



ność podejmuję jak najchętniej, jak się samo z siebie rozumie, i byłbym Szanow
nemu Panu Doktorowi zobowiązanym, gdybyś Pan udzielenie mi wspomnianego 
rękopisu wyjednać zechciał. Jeżeliby wypadło udać się z tą prośbą do Pana Hra
biego, zechciej mi Pan o tym donieść wraz z udzieleniem mi łaskawie jego adresu.

Przy podanej sposobności dziękuję Panu Doktorowi za udzielenie mi numeru 
„Gazety Toruńskiej“ z r. 1872, w którym jest wiadomość o rękopiśmiennym w Kór
niku znajdującym się psałterzu polskim z r. 1528.

Z wyrazem szacunku i szczerego pozdrowienia
Władysław Nehrirtg

2

Wroclaw 16 I 1874a
Szanowny i Łaskawy Panie Doktorze!
„Kodeks puławski“ II, o którego użyczenie przed kilku tygodniami prosiłem, 

należy do zbiorów Kórnickich. Helcel w „Starodawnych pomnikach“, I, str. 
XXIV & 21. tak go opisuje: „(Kodex P. II z r. 1458 Sandomirski) niegdyś Puławski, 
dziś w bibliotece Kurnickiej, papierowy in fol. str. 176. Z początku widać przynaj
mniej kilkanaście kart wydartych ... (Zawiera) ... Str. 1: Statuta reverendissimi etc. 
Thomae Strzampinsky Episcopi Cracoviensis de a. Mo CCCCLIX — przy tem dodane: 
Eo ipso anno nostrum hoc in tegre exustum fuit monasterium praeter infirmariam 
et sutoriam... Kończy się ten Statut synodalny na str. 11., poczem taka zapiska: 
finita in die S. Dorothee (!) per f. M. — Na str. 13 po p u s t e j  s t r o n i e  12 po
czyna się, a na 16-tej kończy: Bodzanty biskupa Krakowskiego ordynacya dziesięcin 
z r. 1359, której tu mylnie oznaczono datę r. MCCCXC. Str. 16 Ustawa metropoli
tarna Janisława Arcybiskupa Gniezn, łagodząca Statuta dyecenzalne Biskupa Nan- 
kiera Krakowskiego w jego zbytniej surowości względem klątew za księżobójstwo. 
Datę ma znów mylną r. 1390. Zdaje się, że około r. 1330 lub 1333. Str. 25. Summarii 
casus juris terrestris polonicalis. Na str. 68 Statutu Jana Alberta dopisane inną 
ręką pewnie w XVI w. Str. 75—78 puste. Od str. 97 poczyna się jakby II część Ko
dexu Sequuntur Statuta Episcoporum Cracoviensi[um] i nieco wyższy i dawniejszy 
nadpis »Nankeri«. Str. 118 Sequuntur alie constituciones...“

Bardzo byłby[m] zobowiązany Panu Doktorowi, gdybyś Pan zechciał mi wyjed
nać kodeks ten i przysłał do użytku najwięcej 10-dniowego na mój koszt; moją 
odpowiedzialność, które chętnie podejmuję i daję.

Łączę serdeczne wyrazy obok wyznania prawdziwego szacunku
Wład. Nehring

3

Wroclaw 2 II 1874
Szanowny Panie Doktorze!
Bardzo jestem Panu zobowiązany za przysłanie mi kodeksu kórnickiego zwanego 

„Pulaviensis secundus“ i proszę przy podanej sposobności oświadczyć panu hra
biemu Janowi Działyńskiemu wyrazy mojego podziękowania. Rękopis pragnąłbym

a Na liście notatka Celichowskiego: Manuskrypt wyżej opisany, umieszczony 
w spisie kórnickim msccr pod nr. 60 działu prawnego przesłałem prof. Nehringowi 
d. 19 I 74, Z. C.



zatrzymać jeszcze przez kilka dni i najdalej w poniedziałek chcę go odesłać; gdybyś 
Pan jednakże zwrotu żądał prędzej, pospieszę się tak, żebym mógł powierzony mi 
kodeks wysłać już w piątek. Za tę zwłokę uprzejmie przepraszam. Czy tekst „Psał
terza“ ks. Czartoryskich już się faksymiluje?

Z wyrazem szacunku i najżyczliwszych uczuć
Wł. Nehring

4

Wrocław 21 II 1874
Kochany Panie Zygmuncie!
Odsyłam manuskrypt, dziękując za powierzenie mi go i przepraszając za nad

użytą cierpliwość w czekaniu. Koniekturę Pańską, że kilka wyrazów w skróceniu 
zapisanych na samym czele rękopisu: E. Joh. de D.P.C. znaczą Est. Johannis de 
Dzialn, Palatini Culmenty (z 16 w.), znajduję bardzo prawdopodobną. Czy nie ma 
w zbiorach kurnickich [!] jakiego autografu Jana Działyń[skiego] z 16 w.? Od razu 
dałoby się usunąć wątpliwość, bo w rzeczonej notatce jest E s t  tak charakterystycz
ne, że porównane z jakimśkolwiek autografem natychmiast by uderzyło podobień
stwem lub odbijałoby odmiennym charakterem.

Bardzo się cieszę, że „Psałterz pułaski“ się faksymiluje, jeszcze bardziej bym się 
ucieszył, gdyby hrabia Działyński chciał pomyśleć o „Psałterzu floriańskim“ i gdyby 
jego zabiegi się powiodły. Na zapytanie Pańskie, czy miałoby jakiekolwiek wi
doki powodzenia staranie się o pożyczenie „Kodeksu floriańskiego“, nie umiem, 
jak się rozumie samo z siebie, odpowiedzieć stanowczo, ale mnie się zdaje, że 
odezwanie się hrabiego Jana Dzia[łyńskiego] we Floryan byłoby przychylnie* przy
jęte. Jeżeliby hrabia Działyński życzył sobie tego, to chętnie ofiaruję się zapytać 
się poufne bibliotekarza w opactwie floriańskim, którego znam i po którego życz
liwości spodziewam się, żeby mi na zapytanie przysłał pomyślną odpowiedź, jeżeli 
tylko jest możliwa.

Za przysłane mi prace Pańskie pięknie dziękuję; cenną dysertacją Pańską zna
łem już dawniej, natomiast „ P a m i ę t n i k  p o d r ó ż y “ był dla mnie nowością i po
mimo dość monotonnej treści zapisków pana Wojciecha Radolińskiego bardzo mię 
zaciekawił, mam bowiem manuskrypt z 17 wieku, z czasów wojny 30-letn[iej], 
który by mógł z rękopisem ogłoszonym przez Pana stanąć w parze. Jest to zbiór 
oryginalnych listów młodego Jana Ługowskiego (syna Aleksandra starosty lelow- 
skiego), wysłanego za granicę na wykształcenie pod opieką mentora ks. plebana 
Naruszowicza, którego listy jako też i kopie listów ojca (Aleksand[ra]> wszystkie 
razem są zebrane z rachunkami etc. Niejedno tu ciekawe, tylko się rzecz na naj
ciekawszym miejscu urywa, bo z podróży włoskiej i pobytu na ziemi włoskiej nic 
się nie pozostało — wszystkie listy z Niemiec. Pańska publikacja zachęci mię pew
nie do tego, że o moim manuskrypcie podam streszczoną wiadomość w jednym 
z pism literackich, tym bardziej że jak w pamiętniku Wojciecha Radolirisk[iego], tak 
i w listach Ługowskiego] i Naruszowicza są wzmianki o różnych za granicą uczą
cych się paniczach polskich.

Z wyrazem najprzychylniejszych uczuć i z wyrazem pozdrowienia od mojej 
żony, która sobie Pana bardzo dobrze przypomina, kończę jeszcze raz dziękując 
za uprzejmą przysługę.

Władysław Nehring

P. S. Manuskrypt z osobnym adresem wysyłam równocześnie, najdalej jutro.



5

Wroclaw 23 VI 1875a
Kochany Panie Doktorze!
Za mojej bytności w Kórniku na wiosnę roku zeszłego pokazywałeś mi Pan 

okazy podobizn z rękopismu „K s i ę g i  u s t a  w“ i zapomniałeś Pan, że wiado
mość o niektórych rzadkościach bibliograficznych Biblioteki Kórnickiej miała być 
publiczności zakomunikowaną. Niedawno temu, nie pamiętam jednakże gdzie, czy
tałem, że stało się temu zadość ze strony Pańskiej. Bardzo byś mię Pan zobowiązał, 
gdybyś Pan doniósł mi, coś Pan ogłosił i objaśnił, i gdybyś mi zarazem podał do
kładną wiadomość o publikacjach faksymilowanych Jana hr. Działyńskiego, mia
nowicie: jak daleko rzecz postąpiła z faksymil[owanym] wydaniem K s i ę g i  
u s t a  w “ i „ P s a ł t e r z a “ ks. Czartoryskich? Licząc na gotowość Pańską w tym 
względzie, proszę zarazem, abyś Kochany Pan Doktor udzielone mi wiadomości tak 
zechciał streścić, iżby mogły być zakomunikowane w piśmie publicznym. Bez pomocy 
Pańskiej w tym względzie mogłyby wypaść moje wskazówki co do udziału w tych 
pracach niedokładnie lub jednostronnie. Przy tej okazji proszę jeszcze o jedną 
rzecz, jeżeli można. Jeżeli książeczka, w której znajduje się reguła tercjarek zakonu 
ś[w.] Franciszka, nie należy do tych publikacji, któreś Pań ogłosił, to byłbym Panu 
wdzięcznym bardzo za to, gdybyś Pan porównawszy rękopism z wiadomością poda
ną o nim w Maciejowskim, zechciał mi zanotować w krótkich słowach, o ile wia
domość Maciejowskiego mija się z prawdą co do oznaczenia epoki. Nie robiłem 
sobie notatek w tym względzie w roku przeszłym i nie pamiętam zgoła tego, jak 
się rzecz ma. Jeżeli Pan podejmiesz się tego trudu, to rozumie się samo z siebie, że 
zasługa tego porównania Panu przyznaczoną będzie.

Załączam serdeczne pozdrowienia, jako niezmiennie z serca najżyczliwszy

Wł. Nehring

6

Wroclaw 27 VII 1874
Łaskawy Panie Doktorze!
Załączając uprzejmie ukłony i serdeczne pozdrowienia, proszę Pana Doktora, 

abyś był pomocnym panu senatorowi Romualdowi Hubemu, znanemu z prac praw
niczych swoich, który życzy sobie w Kórniku w bibliotece hr. Jana Działyńskiego 
pracować, mianowicie przejrzeć rękopisy zawierające statut Kazimierza Wielkiego.

Z rzetelnym szacunkiem z serca najżyczliwszy
Wład. Nehring

7
[brak datyj

Łaskawy Panie Doktorze!
Jak najprędzej dziękuję Panu za listy i notatki; z notatki Pańskiej o książeczce 

z regułami dla tercyjarek franciszkańskiego] bractwa itd. zamyślam zrobić taki 
użytek, że treść całej* tej rektyfikacji in extenso chcę podać w „Archivie dla słów. 
filologii“ jako rzecz zakomunikowaną przez Pana; czy Pan zgodzisz się na to? No
tatki mojej zrobionej w opactwie S. Floriana z „Kodeksu“ XI 8° 551 przez długi czas 
znaleźć nie mogłem i stąd mimowolna zwłoka w odpowiedzi mojej. Teraz posyłam

a Na liście notatka Celichowskiego: przesłałem szczegółową wiadomość o wspo
mnianym wyżej rękopisie wraz ze sprostowaniem błędów Maciejowskiego, Z. C.
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Podobizna listu Nehringa z 16 I 1874



Podobizna listu Nehringa (cd. ze str. I)



Panu ten skarb ukryty i wreszcie odszukany in crudo; może się Panu na co przyda. 
Żałuję, że notatka jest bardzo niedokładna, bo bibliotekarz floriański ks. kanonik 
Czerny przyniósł mi manuskrypt w ostatniej chwili mojego pobytu we Floryan 
i zaledwie miałem godzinę czasu na to, aby sobie pobieżne porobić zapiski i wyciągi. 
Bardzoś mię Pan zaciekawił tą wiadomością, że kodeks kórnicki zdaje się mieć pew
ne podobieństwo z „Kodeksem floriańskim“, bo kodeks ten floriański ma być ważny, 
jak mi mówili pan senator Hube, który go znał z moich notatek, i pan dr Bobrzyń- 
ski z Krakowa, który go oglądał w Krakowie, dokąd był podobno przysłany.

Winienem Pana uprzedzić, że z słowniczka prawniczych i sądowych wyrażeń, 
jaki się znajduje w „Kodeksie floriańskim]“, wypisałem tylko niektóre wyrazy, jest 
on o wiele obfitszy. Dalej jeszcze i to nadmieniam, że rok 1343 ze znakiem zapyta
nia w nawiasie położony w 6-tym rządku moich notatek jest tylko powtórzeniem 
tego, co jeden z uczonych polskich na osobnej karteczce napisał o rzeczonym ko
deksie; karteczkę tę razem z rękopismem mi przedłożono: rok 1423[7?] jest wyraźnie 
wypisany. Wypisy zresztą są wiernie zrobione, więc i z błędami, np.: humara zam. 
humana.

Moim zdaniem przy publikacji starych pomników należy tekst całkowicie i wier
nie reprodukować z wyjątkiem oczywiście interpunkcji i rozdzielania wyrazów i wy
razów skróconych, które rozwiązywać trzeba, skrócenia powtarzające się często moż
na w tych uwagach, które się o kodeksie udziela, wypisać. Wyciągi mają zawsze 
tylko połowiczną wartość.

Serdecznie Kochanego Pana Doktora pozdrawiam i zostaję zawsze z równymi 
uczuciami

Wł. Nehring
Notatkę, którą Panu posyłam, kiedy Panu już wcale potrzebną nie będzie, 

odeślij mi Pan kiedyś przy jakiej okazji.
8

Łaskawy Panie Doktorze!
Wroclaw 26 X 1875

Na list Pański odpisuję bez zwłoki w tym przypuszczeniu, że Panu o pośpiech 
chodzi. Bolesł. Sikorskiego znam od kilku lat i mogę go bardzo polecić; oddawał się 
studiom historycznym głównie w naszym uniwersytecie od r. 1871 (przez jeden se
mestr czy też przez rok cały był w Göttindze, gdzie słuchał kursów Waitza), tutaj 
odznaczał się wielką pilnością i bardzo wzorowym i skromnym postępowaniem; 
u współkolegów miał szacunek. W Bibliotece Warszawskiej z r. 1873 (jeżeli dobrze 
pamiętam w tej chwili) była drukowana jego rozprawka „O bitwie na psiem polu“[!], 
w ostatnim czasie był zajęty rozprawą krytyczną pracując nad IX księgą Długosza. 
Zapewne' dla braku funduszów studia swoje przerwał. Pod względem charakteru 
i pilności mogę p. Bolesławowi Sikorskiemu dać jak najlepsze świadectwo, przy tym 
chętny, nie bez zdolności i z wielkim do nauk zamiłowaniem.

Za słowniczek wyrazów prawa magdeburskiego bardzo pięknie dziękuję, dam
0 nim wiadomość w jednym zbiorowym artykule, gdzie będzie mowa o publikacjach 
polsk[ichj z zakresu językoznawstwa. Notatkę Pańską o książeczce zakonu 3. o. franc. 
spożytkowałem w ten sposób, żem szczegółową jej treść z podaniem Pańskiego na
zwiska posłał do „Archiwum Słowiańskiej] Filologii“. Ten artykuł więc Pański przeze 
mnie redakcji udzielony będzie, jak mi prof. Jagić już dawno pisał, w pierwszym 
zeszycie drukowany, który się niebawem ma ukazać.

Zasyłam serdeczne pozdrowienie i wyrazy zawsze równych życzliwych uczuć
1 ściskam dłoń Pańską
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Wroclaw 16 XII 1875
Szanowny Panie Doktorze!

Dziękuję za odbitkę z wiadomością o książeczce o Zofii Odrowążównie i o Un- 
glerowskiej książeczce o pannach. Bardzo to jest przydatny i wdzięczny mozół, 
który Pan podejmujesz, aby o ważnych Biblioteki Kórnickiej pomnikach literatury 
polskiej zdawać relacją; zapewne się jeszcze więcej znajdzie takich ciekawych rze
czy, przypominam sobie, żeś mi ich Pan dużo pokazywał w Kórniku. Może Pan 
zbierzesz te pożyteczne relacje w jedno „Miscellanea Cornicensia“ lub coś podobne
go; dla interesowanych byłoby to nader przyjemną rzeczą, gdyby mniej znane lub 
nieznane rzeczy z zakresu staropolskiego piśmiennictwa znajdujące się w Kórniku 
streszczone były w jednej książeczce. Czy Pan nie masz jeszcze jednego egzempla
rza „Słowniczka“? Czy broszurka ta była w handlu księgarskim?

Zapewneś Pan otrzymał odbitki z „Archiwum f. slav. Philol.“ również i list 
mój z poleceniem p. Boi. Sikorskiego. Zgłaszał się po wyprawieniu tego listu do 
mnie p. Leon Biskupski z prośbą, aby go polecić. Nie wymieniałem tego już Panu 
jako kandydata, choć polecenia godzien, gdyż sądziłem, że wybór już był uczyniony.

Jeszcze raz dziękując za przysłaną odbitkę, przesyłam najserdeczniejsze pozdro
wienia, jako z serca najżyczliwszy

Wł. Nehring

10

Wroclaw 21 I 1877, Klosterstr. 87a
Łaskawy Panie Doktorze!
Udaję się do Pana z zapytaniem, czy t. n. „Psałterz królowej Jadwigi“ już 

wyszedł. Bardzo wiele zależałoby mi na tym, abym go teraz jak najprędzej mógł 
przejrzeć w całości lub w części, i dlatego łączę do powyższego zapytania i tę proś
bę, abyś Kochany Pan Doktor udzielił mi do użytku, pod zobowiązaniem natychmia
stowego zwrotu, tego, co jest już gotowe. Czy mogę spodziewać się tej uprzejmej 
przysługi? Bardzo byłbym Panu za to zobowiązany.

W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi ściskam dłoń Łaskawego Pana i pozdra
wiając Go serdecznie zostaję Jego szczerym przyjacielem

Wł. Nehring

11

Wroclaw 6 IX 1877
Łaskawy Panie Doktorze!
Powróciwszy z dwutygodniowej wycieczki do Księstwa znalazłem w donu 

kartkę korespondencyjną, w której mi Pan donosisz, że Pan pierwsze 14 arkuszy 
„Psałterza poryckiego“ odebrałeś z Paryża i gotów Pan jesteś do przejrzenia mi 
przysłać. Bardzo Panu jestem zobowiązany za to doniesienie i za uprzejmą chęć 
wyświadczenia mi przysługi; skoro więc tylko do domu wróciłem, zawiadamiam 
Pana bez straty czasu tymi kilku słowy, że z prawdziwą przyjemnością czekać będę

a Na liście adnotacja Celichcicskiego: d 26 I 77 — przesyłam w upominku 
egzemplarz „Marchołta“.



na przesyłkę, i zapewniam, że przysłane mi do przeglądu arkusze z podziękowaniem 
zwrócę w czasie, który Pan oznaczysz.

Zostaję z wyrażem szacunku i szczerego pozdrowienia do wzajemnych usług 
gotowy

Wł. Nehring

12

Wroclaw 21 IV 1880
Łaskawy Panie Doktorze!
Dziękuję uprzejmie za piękny dar. Prawie równocześnie z przesyłką Pańską 

przyszła smutna wiadomość o zgonie hr. Jana Działyńskiego, któremu się wdzięcz
ność należy za tyle pięknych i ważnych wydań. Jest podobno nadzieja, że Biblioteka 
Kórnicka: jej czynność wydawnicza, nie poniosą przez śmierć hr. Jana uszczerbku.

„Psałterz puławski“ jest bardzo cennym materiałem dla filologii polskiej i z pe
wnością z wielkim zadowoleniem powitanym będzie przez wszystkich, którzy się 
temu przedmiotowi poświęcają. Zdam o nim sprawę w „Archiwum für slav. Philo
logie“ w osobnym artykule, na teraz, tj. w drukującym się zeszycie, prof. Jagić 
już umieścił sprawozdanie.

Książki przysłane dla Towarzystwa Literacko-Słow[iańskiego] oddam, komu 
należy, skoro tylko posiedzenia się rozpoczną, za odebranie darów wystosują nie
bawem podziękowanie.

Z wyrazem szacunku i pozdrowienia
Wł. Nehring

13

Wroclaw 13 V 1881, Klosterstr. 87a
Łaskawy Panie Doktorze!

Zapewne w Bibliotece Kórnickiej znajduje się egzemplarz łacińskich poezji 
Kniaźnina z r. 1781. Z wielką prośbą udaję się do Szanownego Pana Doktora, abyś 
Pan książki tej, jeżeli jest i jeżeli można, udzielił mi na pewien czas do użytku. 
Najdalej przez tydzień odeślę z podziękowaniem.

Z wyrazem serdecznego pozdrowienia i szacunku szczerze oddany

Wł. Nehring

14

Wroclaw 25 VI 1881, Klosterstr. 87
Łaskawy Panie Doktorze!

Odsyłam z podziękowaniem egzemplarz wydania (dziś zdaje się już rzadkiego) 
łacińskich poezji Kniaźnina z r. 1781.

Z podziękowaniem łączę zapytanie. Jeden z moich słuchaczy, który pracuje nad 
rozprawą doktorską o poezji polskiej XV wieku, pragnąłby w Kórniku przejrzeć 
niejedno, co by do pracy jego było przydat[ne]. Czy można uczynić mu nadzieję, 
że mógłby przyjechać do Kórnika i prosić Łaskawego Pana o pokazanie mu nie
których rzeczy do przejrzenia i użytku i kiedy?

Załączając serdeczne pozdrowienia, zostaję z szacunkiem i przyjaźnią
Wł. Nehring

Na liście adnotacja Celichowskiego: przesłałem 16 5 81. Dr. C.
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Wrocław 26[ V 1888, Sternstr. 22
Łaskawy Panie Doktorze!
Zapewne nadużyłem względności Łaskawego Pana, zatrzymując tak długo 

rękopis z tłumaczeniem „Statutu wiślickiego“ r. 1460. Przepraszając za to, dziękuję 
zarazem za łaskawe użyczenie go bez ograniczenia czasu. Przejrzeniem tekstu tłuma
czenia zajął się pan dr Mańkowski i ta praca jego Wyjdzie nauce na dobre, bo 
chociaż posiadamy tak dokładne wydanie, jak podobiznę z r. 1876, to jednakże po
równanie podobizny z oryginałem było nie bez korzyści. Również i ja przeglądałem 
w wielu miejscach rękopis, porównując z egzemplarzem podobizny, który mamy 
w Bibliotece Królewskiej. Za łaskawą gotowość Pańską udzielenia rzadkiego ręko
pisu jeszcze raz dziękuję i proszę nadal o pamięć i o równą życzliwość w razie 
potrzeby. Manuskrypt wyszlę w przyszłym tygodniu z rekomendacją i z naznacze
niem wartości.

Z wyrazem szczerego poważania i pozdrowienia oddany sługa
Wł. Nehring

16

Wrocław 4 VI 1888
Łaskawy Panie Doktorze!

Jeszcze raz dziękuję za udzielenie rękopisu, który niniejszym odsyłam, i jeszcze 
raz przepraszam za odwlokę w odesłaniu go. Zwłoka ta zresztą na dobre wyszła 
panu dr. M., który jeszcze w tych dniach sprawdzał niektóre miejsca i rozwiązywał 
niektóre wątpliwości.

Z wyrazem szacunku i pozdrowienia szczerze oddany
Wł. Nehring

17

Johannisbad 29 VIII 1892 3

Ł. P. Dr. Jak najuprzejmiej dziękuję za dar tak piękny, jak dwa tomy „Litesów“ 
drugiego wydania. Pierwszego tomu jeszcze nie miałem, wiedziałem tylko od innych, 
że pierwszy ten tom był już wyszedł.

Proszę mi darować, że tu stąd o interesie naszym więcej nie piszę; powróciwszy 
do Wrocławia, porozumiem się jeszcze ostatecznie z Łask[awym] Panem Doktorem. 
Rozumie się, że co jest w „ K u r s i  e“ przestarzałym, powinno być poprawionym.

Z szacunkiem oddany
Wł. Nehring
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Wrocław 22 XI 1892, Sternstr. 22
Łaskawy Panie Doktorze!

Ze szczerym podziękowaniem odsyłam rękopis: „Kopią memoryału senatora 
Nowosilcowa“. Tenor jego znałem już, ciekawa dla mnie była wiadomość Łaskawego 
Pana, skąd ta kopia dostała się do Biblioteki Kórnickiej.

Pan Ignacy Chrzanowski, którego zaliczam do najpilniejszych i wiele obiecują
cych uczniów moich, prosi mię, abym się za nim wstawił do uprzejmości Pańskiej.

a Adres: Herrn Dr. Celichowski Verlags. Buchhändler und Bibliothekar [inj 
Kórnik Reg.-Bez. Posen in Preussen. [Pieczęć okrągła z napisem:] Johannifsbad] 29/8.



Potrzebne mu są do wykończenia rozprawy o „ Z w i e r z y ń c u “ Reja „ K r o n i k  a“ 
Bielskiego (tj. „Kronika świata“ Marcina Bielskiego) i „ B a j k i  E z o p a“ z r. 1578, 
które z pewnością znajdują się w Bibliotece Kórnickiej. Zanoszę więc prośbę do 
Łaskawego Pana Doktora za nim, abyś Pan był łaskaw posłać mu dwie te książeczki 
do użytku do Berlina, dokąd p. Chrzanowski na dalszy rok studiów się udał; nie 
wątpię, że p. Chrzanowski na oznaczony czas, np. po miesiącu, książki odeśle i że 
Panu szczerze wdzięcznym będzie za uprzejmość Jego. Adres: Herrn stud. 
J. v. Chrzanowski, Berlin Schlegelstrasse 25, I.

Nie wiem, jak sobie tłumaczyć słowa w ostatnim liście Pańskim co do zamierzo
nego nowego wydania „ K u r s u “: „chociażby to tylko był podręcznik z koniecznymi 
zmianami“ i że w dalszym razie „skoro rękopis będzie gotowy, m o ż e  będziemy 
mogli porozumieć się co do wydania“. Mnie się zdawało, że Pan Doktor w delikatny 
sposób chciałeś się uchylić od nowego wydania; ale mam zarazem to uczucie, że to 
nie jest ani z Pańskiej, ani z mojej strony ostatnie w tym względzie słowo. Pry
watnie zgłoszę się w tych dniach o jeden egzemplarz „K u r s u“ do księgarni, bo 
moja córka obiecała taki prezent do Paryża, a wczoraj odebrała przypomnienie 
obietnicy.

Jak najpiękniej dziękuję za ofiarowany mi egzemplarz pięknego wydania Pań
skiego „ K o n r a d a  W a l l e n r o d  a“.

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku i pozdrowienia, szczerze oddany

19
Wł. Nehring

Łaskawy Panie Doktorze!
Wrocław 23 I 1893

Po długim proszeniu i czekaniu rząd zezwolił na otwarcie seminarium słowiań
skiej filologii w naszym uniwersytecie. Ze środków finansowych, które są bardzo 
skromne, na teraz nie jestem w stanie zaopatrzyć seminaryjską bibliotekę w naj
potrzebniejsze publikacje i książki, i dlatego udaję się z usilną i uniżoną prośbą 
do Szanownego Pana Doktora, abyś był łaskaw, przez wzgląd na naukowe korzyści 
zaopatrzenia tej biblioteki przede wszystkim w dzieła z zakresu filologii polskiej, 
wyjednać u hrabiego Zamoyskiego wpływem Swoim przekazanie egzemplarzy wy
dawnictwa Biblioteki Kórnickiej, mianowicie starych tekstów polskich, w szczodro
bliwym darze wspomnianej bibliotece, za co byłbym nieskończenie wdzięcznym. 
(Rozumie się, że koszta przesyłki ponosi kasa seminaryjska).

Równocześnie proszę tymczasem o przesłanie 2 egzemplarzy mojego wydania 
„Psałterza floriańskiego“ na moje ręce z rachunkiem pokwitowanym i wystosowa
nym do: Direktion des Königlichen Seminar für slavische Philologie, Herrn Geheimen 
Reg.-Rath Prof. Nehring, Sternstrasse 22. Proszę także o załączenie katalogu anty- 
kwarskich zasobów Pańskiej księgarni.

Niemniej także proszę o egzemplarz mojego „Kursu literatury polskiej“ dla 
mojej córki, z rachunkiem pokwitowanym na moje imię, które to pieniądze jako 
też należytość za 2 egzemplarze „Psałterza floriańskiego“ bezzwłocznie odeślę.

Przy podanej okazji przyjmij Łaskawy Pan Doktor wyrazy prawdziwego szacunku 
i uprzejmych pozdrowień wraz z podziękowaniem za przysłane mi piękne dary 
Pańskich publikacji, spomiędzy których o jednej, o Macieju z Krakowa, odesłałem 
już przed 2 tygodniami sprawozdanie do redakcji „Kwartalnika Historycznego“ 
we Lwowie, naturalnie z uznaniem, na jakie zasługuje bezwarunkowo. W najbliż
szym zeszycie ma być drukowana, jak mi pisze prof. Balzer.

Szczerze oddany
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Wrocław 30 I 1893
Łaskawy Panie Doktorze!
Dziś otrzymałem pakiet z darami Biblioteki Kórnickiej dla seminarium slawi

styki w naszym uniwersytecie. Nie wyszczególniając tytułów, oświadczam, że wszyst
kie łaskawie nadesłane książki doszły rąk moich i wcielone zostały do biblioteki 
seminarium filologii słowiańskiej, i za wszystkie te tak bardzo cenne dary składam 
najserdeczniejsze podziękowanie. Również dziękuję za gotowość Pańską do przy
chylnych temu seminarium wniosków w łonie Towarzystwa Przyjaciół Nauk Po
znańskiego i mam niepłonną nadzieję, że wnioski te uzyskają przychylną aprobatę. 
Rozumie się, że o katalog duplikatów Poznańskiego Towarzystwa starać się będę 
i bardzo dziękuję za skierowanie swojej uwagi na to.

Nadsyłkę z Pańskiej księgarni otrzymam zapewne w najkrótszym czasie i rów
nież w najkrótszym czasie uiszczę się z należytości.

Z wyrazem szacunku i pozdrowienia szczerze oddany
■ Wł. Nehring

21

Wrocław 13 IV 1893 a
Ł. P. Dr. Tematu do „Rocznika Cieszkowskiego“ jeszcze nie mam, ale jak naj

prędzej doniosę.
Czy są jeszcze egzemplarze kazań gnieźnieńskich „Zabytek dawnej mowy pol

skiej“ r. 1857? Mnie koniecznie potrzebny egzemplarz do biblioteki seminaryjskiej 
i dlatego proszę bardzo wystarać się za umiarkowaną cenę o takowy i przysłać mi 
z pokwitowanym rachunkiem.

Z katalogu I. K. Żupańskiego z r. 1886 proszę mi przysłać: 1) Cegielskiego 
„O słowie polskim“ 2 m.; 2) Darowskiego „Przysłowia“ itd. 4 m.; 3) Brzozowskiego 
„Pieśni nadniemeńskie“ 2 m. i 4) Zatheya „Uwagi o Panu Tadeuszu“ 2 m.

Z uściśnieniem dłoni szczerze oddanjr
Wł- Nehring

22

Wrocław 1 V 1893, Sternstr. 22
Najłaskawszy Panie Doktorze!

Jeden z moich uczniów, p. Thieberger z Galicji, zabiera się do pracy doktorskiej 
i chce pisać o Samuelu ze - Skrzy[pny] Twardowskim.

Jak mi mówił, udał się już z prośbą do Pana o udzielenie do naukowego użytku 
dwóch poematów Twardowskiego: 1) „Władysław IV“ i 2) „Wojna z Kozaki etc.“, 
które zapewne są w Bibliotece Kórnickiej. Popieram tę prośbę z tym nadmienieniem, 
że na żądanie Łaskawego Pana będzie wolno z nich korzystać jedynie w bibliotece 
seminarium słów.-filologicznego albo w Bibliotece Królewskiej.

Uczynisz Pan łaskę panu Thiebergerowi, jeżeli jemu albo mnie zechcesz łaskawie 
donieść w najbliższym czasie, że przychylisz się do jego prośby, chociażby książki

a Adres: Herrn Dr. Z. Celichowski Buchhändler und Bibliothekar der Działyń- 
skischen gräfl. Bibliothek [in] Kurnik Stempel pocztowy z napisem: Breslau 13 4 934. 
5 N 9 a.



przyszły dopiero później. Gdyby odpowiedź w bieżącym tygodniu nie nadeszła, to 
wypadnie przypuścić, że prośba z ważnych powodów była daremną.

Z serdecznym pozdrowieniem i uściskiem dłoni szczerze oddany

Wł. Nehring
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Wrocław 10 II 1895, Sternstr. 22
Łaskawy Panie Doktorze!
Serdecznie dziękuję za gotowość przysłania p. Thiebergerowi dzieł poetycznych 

Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Znam go jako jednego z gorliwych uczniów 
moich i popieram prośbę jego, oświadczając dla bezpieczeństwa, że wolno mu będzie, 
jeżeli Szanowny Pan Doktor uznasz to za konieczne, korzystać z nadesłanych książek 
tylko w seminarium, którego jestem dyrektorem. Rozumie się, że każde z dawniej
szych wydań poezji Twardowskiego jest pożądane; my tu w Wrocławiu mamy tylko 
2 tomiki wydania Turowskiego, a może p. Thieberger ma jeszcze co więcej; w każ
dym razie on sam wystosuje do Kochanego Pana Doktora prośbę, do której go 
upoważniłem.

Co się tyczy biblioteki dawniejszego Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego, którą 
ma w aserwacji pan dr. Łebiński, nadmieniam, że jedynie p. Bronisław Kąsinowski, 
obecnie profesor gimnazjalny w Krakowie lub gdziekolwiek w Galicji, wie, pod 
jakimi warunkami dr. Łebiński przyjął w aserwacją do czasu wspomnianą biblio
tekę. Do niego wypadałoby się w tym interesie udać.

Zapytujesz się Łaskawy Pan Doktor, czyby nie warto było wyczerpany „ Ku r s  
l i t e r a t u r y "  choćby tylko z drobnymi odmianami wydać na nowo? Owszem, 
jestem gotów do takiego przedsięwzięcia i bądź Pan pewien, że godzę się na wa
runki, które Pan będziesz łaskaw bliżej określić; mam nadzieję, że się porozu
miemy. Mnie samemu może niepodobnym by było obecnie przekształcać książkę 
z gruntu, jak bym sobie tego życzył, bo mi na sercu leży inna praca, tj. wydanie 
francuskich prelekcji A. Mickiewicza, dlatego musiałbym poprzestać na „niezbędnych 
zmianach i uzupełnieniach „ Ku r s  u“.

A propos prelekcji Mickiewicza! Czy tam w Kórnickiej Bibliotece nie ma jakich 
zapisków lub litografowanych arkuszy tych prelekcji? Ja do tego czasu muszę 
poprzestać na bardzo cennych rękopiśmiennych prelekcjach (z pierwszej ręki?) 
przysłanych mi z Rapperswylu i uzupełnionych niektórymi litografowanymi nume
rami.

Może też Najłaskawszy Pan Doktor mógłby mi być pomocnym w nabyciu na 
własność trzech lub dwu (?) p i e r w s z y c h  tomów francuskiego wydania, pt. „Les 
Slaves Cours professé á College de France par A. Mick[iewicz]“ z r. 1849. Ja po
siadam tylko dwa ostatnie tomy (rok III i IV). Pierwszy tom idący aż do lekcji 23 
z dnia 23 marca 1841 nareszcie po długich zabiegach nabyło Towarzystwo Lwowskie 
im. A. Mickiewicza i przysłało mi do użytku, ale mnie do wydania potrzebne 
koniecznie własne egzemplarze. Wiem z bibliograficznych notat, że dwa pierwsze 
kursa z r. 1841 i 1842 podobno były rozdzielone na 3 tomy. Mnie pomimo usilnych 
starań nie udało się tych 3 tomów nabyć.

Otóż tymczasem i wszystko. Ściskam najserdeczniej dłoń Kochanego Pana 
Doktora i polecając się Jego pamięci, zostaję zawsze z prawdziwym szacunkiem 
i z przyjaźnią
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Wroclaw 18 III 1899
Łaskawy Panie Doktorze!
Proszę mi wybaczyć i nie obwiniać mnie o niewdzięczność, żem dotąd jeszcze 

nie podziękował za piękny dar tomu ÍC „Aktów Tomicianów“ wydanego staraniem 
Pana Doktora. Teraz, kiedy po skończeniu semestru zimowego jest już niejedna 
chwila wolna od zajęć obowiązkowych, spieszę z najserdeczniejszym podziękowaniem 
za ten tom tak obfity w treść nową i ciekawą, z którego nie sam jeden korzystałem 
i korzystać będę.

Przy podanej sposobności udaję się z prośbą do Kochanego Pana Doktora. 
Słowniczek wyrazów prawa magdeburskiego, któryś Najłaskawszy Pan kiedyś przy
słał był w darze dla naszego seminarium słowiańskiego, zniknął z biblioteki seminaryj- 
skiej; ten ktoś, który go z biblioteki pożyczył, nie zwrócił go podług tej zasady, 
że łatwiej zatrzymać książkę aniżeli to, co w niej stoi. Otóż teraz, ponieważ po kilku 
latach czekania nie ma już nadziei, aby zguba się znalazła, proszę, jeżeli wolno, 
o inny egzemplarz albo proszę podać mi sposób, jak bym kosztem naszego seminarium 
mógł nabyć nowy egzemplarz i wypełnić tym sposobem dotkliwą szczerbę w za
pasach naszych słownikarskich.

Ściskając dłoń Szanownego Pana Doktora jak najszczerzej, piszę się powolnym 
zawsze Jego sługą

Władysław Nehring
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Wrocław 9 V 1901 a
Łaskawy i Kochany Panie Doktorze!

Potrzebne nam do seminarium 2—3 egzemplarzy „Statutu Wiślickiego“ w poi. 
przekładzie r. 1460. Przedruk homograficzny nakł. Bibl. Kórnickiej r. 1876. Proszę 
uprzejmie o nadesłanie ich pod adr[es]em Königl. slavisch-philologisches Seminar 
der Universitaet Breslau II Etage, wraz z kosztem pisanym po niemiecku. Proszę 
o pośpiech.

Z serdecznem pozdrowieniem oddany
W. Nehring — prof.

a Na liście adnotacja Celichowskiego: przesłałem 11/5 901 Wr. 9. 5. 01. Adres: 
Herrn Dr. Celichowski Bibliothekar der Gräflich Zamoy[ski] Bibl[iothek] Kurnik 
Reg.-Bez. Posen. Pieczęć okrągła z napisem: Kurnik 10. 501. 8—9v.


