
ŚLĄSKIE POLONICA RĘKOPIŚMIENNE 
W ZBIORACH BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 

WE WROCŁAWIU

C z ę ś ć  I .

I .

Spośród' wielu przekazów historycznych, odgrywa
jących rolę źródłową w badaniach naukowych nad prze
szłością polską na Śląsku, ważne znaczenie mają ręko
pisy książkowe względnie książkowe twory piśm ien
nicze, zawierające utwory literackie, traktaty naukowe, 
historyczne, teologiczne, religijne i wszelkie płody au : 
torów o cechach kodeksów, jakby dzisiejszych książek. 
Zestawiając owe śląskie rękopisy książkowe, w których 
zawarte są zabytki polskie, pragniemy szczególnie 
zwrócić na nie uwagę, jako na uratowane relikwie na
szej przeszłości, których ani płomień nie zniszczył, ani 
okrutna ostatnia zawierucha wojenna nie zaprzepa
ściła. Te skromne, uratowane zabytki, pochodzące z za
sobów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Staats-u. 
Universitatsbibliothek) i dawnej Biblioteki Miejskiej 
(Stadtbibliothek) znajdują się obecnie w dziale ręko
pisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Szczęśliwym bowiem zbiegiem okoliczności uratowano 
z przedwojennych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej 
to, co było wywiezione, a mianowicie 2500 rękopisów 
w dobrym stanie, na ogólną liczbę 4410 jednostek



przedwojennych. *) Uratowano je bez inwentarzy i ka
talogów, gdyż te padły pastwą płomieni wraz ze zbio
rami, pozostawionymi na miejscu, a co do katalogów 
drukowanych, to rozpoczęte przed wojną wydawnic
two objęło tylko 154 jednostek. 2) Druga grupa zbio
rów rękopiśmiennych, skupiająca fragmenty dawnej 
Biblioteki Miejskiej i znajdująca się, jak wyżej zazna
czono, też w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocła
wiu, przedstawia się jako obraz katastrofalnego znisz
czenia. ~ i,

Z ogólnej liczby przedwojennych rękopisów dawnej 
Biblioteki Miejskiej, obejmujących 5340 jednostek, 
uratowano ponad 2000. w stanie jednak nader opła
kanym tak, że wymagają usilnych zabiegów oczyszcza
jących i konserwacyjnych dla przywrócenia do stanu 
użytkowego. 3) Straty, poniesione w tej części zbio
rów, są poważne dla nauki ze względu na ubytek licz
nych poloników rękopiśmiennych, jakie uległy bezpo
wrotnej zagładzie. 4) Wszystkie uratowane zbiory zo-

!) Por. Jahrbuch der deutschen Bibliotheken, hrsg. vom 
Verein Deutscher Bibliothekare. Leipzig 1943, Jahrgang 33, 
s 27—28.

2) Yerzeichnis der Handschriften im deutschen Reich. Be- 
arbeitet im Auftrage des Reichsministeriums fiir Wisenschaft, 
Erżiehung u. Yolksbildung. Teil 1. Die Handschriften der Staats- 
u. Universitatsbibliothek Breslau. Bd. 1. Lieferung 1, Seite 1—80. 
Lieferung 2. Seite 81—160. Leipzig 1938—39.

3) Por. J a h r b u c h  der deutschen Bibliotheken, Leipzig 
1943, Jahrgang 33, s. 28.

4) Już przed ostatnią wojną budziły polonica rękopi
śmienne, jakie znajdowały się w zasobach wrocławskich biblio
tek naukowych, znaczne zainteresownie. Wiele z nich wtedy 
ujawniono i opracowano, jednak dużo pozostało nietkniętych. 
Przedwojenne trudności w dostępie do nich, brak drukowanych, 
pełnych i nowszych katalogów, oto, co składało się na niemoż
ność zarejestrowania wszystkich, a w dalszym następstwie nau
kowego ich wyzyskania. Właśnie z tych powodów nie mogła też 
praca przedwojenna o polonikach w Niemczech K a r o l a  P i o -



stały dość późno ze względów technicznych umiejsco
wione; nastąpiło to dopiero w sierpniu 1947 roku i po 
tym dopiero czasie uporządkowano je i zrekonstru
owano według dawnego układu. W oparciu o polonika, 
pochodzące z tych ocalałych zbiorów, nawiązujemy do 
odległej przeszłości dla wykazania polskości i łączno
ści Śląska z Polską na polu kulturalnym, tak w słowie 
pisanym, jak też później drukowanym. Ujawniać się 
będzie ta polskość czyto w glosach czyli objaśnieniach 
polsl^ch do tekstów utworów łacińskich, zamieszczo
nych między wierszami lub na marginesie, jak też 
w przekładach modlitw, pieśni religijnych, psalmów 
i w innych rodzajach literatury religijnej.

Mimo iż mowa polska była wśród ludu w powszech
nym użyciu, jednak język narodowy stał się późno or
ganem piśmienniczym wobec wszechwładnego pano
wania łaciny w piśmie. Przesłania to naturalnie ów
czesne stosunki rzeczywiste. Oświata wieków średnich 
wraz ze swym charakterem łacińsko-kościelnym kon
centrowała się w ręku jednego stanu, tj. duchowień
stwa i zastosowana była tylko do wymagań kościoła 
i duchowieństwa, tym samym nie miała na oku potrzeb 
szerszych warstw  społeczeństwa. Autorami dzieł byli 
księża i zakonnicy. Zajmowali się oni w zaciszu kla
sztornym albo przepisywaniem dawnych ksiąg, ręko
pisów, albo pisali sami dzieła. Był to jedyny sposób 
krzewienia oświaty w okresie przed wynalezieniem 
druku i uchronienia cennych zabytków od zagłady. 
Znikoma jednak ilość druków, jaka się do roku 1500 
ukazała, nie waży na szali obiegu książki rękopiśmien
nej, która w pokaźnej liczbie utrzymuje się w dalszym 
ciągu w następnym stuleciu, a częściowo też w XVII w., 
obok książki drukowanej. Ta rękopiśmienna produk
cja książkowa to płody literatury religijnej, które uka-

t r o w i c z a  (Nauka Polska..., t. X V I I I ,  1 9 3 4 , s. 227) wyczerpać 
materiału.



^ują się w języku łacińskim z przeznaczeniem zaspo
kojenia potrzeb kościelnych. Z konieczności tylko po
wstały tłumaczenia na język polski psalmów, modlitw, 
hymnów kościelnych, kazań (XIV w.) i innego rodzaju 
literatury religijnej dla nieznającego łaciny ludu. 
Oświata kościelna łączy Śląsk z .Polską a literatura 
jego pozostaje w związku z literaturą kościelną w Pol
sce. Poza związkami kościelnymi odgrywały też rolę 
i inne czynniki, a mianowicie wpływy kulturalny, ja 
kie szły z Polski na Śląsk za pośrednictwem uniw er
sytetu krakowskiego. W ciągu XV i XVI wieku duchową 
żywicielką Ślązaków była Akademia Krakowska. Stąd 
promieniowała polska kultura na Śląsk, sprzyjając 
utrzymaniu polskich tradycji, mimo politycznego ode
rwania od macierzy. 5) Z Polski przedostają się ręko
pisy na Śląsk, a polskie ich pochodzenie zdradzają no
tatki własnoręczne i nazwiska polskich posiadaczy. 
Przyczyniają się one niewątpliwie do rozpowszechnie
nia polskiej myśli i pobudzają do rodzimej twórczości. 
W takiej atmosferze powstają na Śląsku zabytki pol
skie. Polsko-śląskim stosunkom kulturalnym zawdzię
cza swe powstanie jeden z najobszerniejszych i n a j
ważniejszych zabytków polszczyzny z końca XIV wieku, 
Psałterz floriański. Powstał on prawdopodobnie w kla
sztorze kanoników regularnych pod wezwaniem Najśw. 
Panny Marii w Kłodzku i o ile hipoteza ta, ostatnio 
w nauce kwestionowana, 6) utrzyma się, będzie ten 
zabytek najwcześniejszą i najobszerniejszą książką pol
ską z terenu Śląska. Z następnego stulecia zachowały

5) B a r y c z  H., ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na 
tle polskó-śląskich związków duchowych w przeszłości. Wroc
ław—Warszawa 1946, s. 30 i nn.

B) B i r k e n m a j e r  A., Psałterz floriański jako zabytek 
kaligrafii. Paleograficzny rozbiór rękopisu. Wyd. w pracy zbio
rowej pt.: Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki... wy
dali Ryszard Ganczyniec, Witold Taszycki, Stefan Kubica ...pod 
redakcją Ludwika Bernackiego. Lwów 1939, s. 62.



się cenne zabytki polskie w łacińskiej produkcji książ
kowej, między łacińskimi utworami z XV wieku i z nich 
właśnie wynika ciągłość polskich tradycji, którą obser
wować możemy w ocalałych, nikłych resztkach ręko
piśmiennych zabytków książkowych. Mimo jedno
stronnego zaślepienia w łacinie widoczne jest, jak w i
dać, poszanowanie języka polskiego. Jednak nie tylko 
w ściśle polskich zabytkach widzieć należy łączność 
z kulturą polską, bo przecież świadczą o tym też łaciń 
skie proweniencji polskiej. Jednak podstawą dla nas 
do katalogu niniejszego będzie materiał ściśle polski, 
oraz polsko-łaciński znajdujący się w rękopisach ła
cińskich, książkowych, wśród utworów o charakterze 
literackim, naukowym, religijnym, teologicznym, filo
zoficznym, medycznym itd. Do urobienia sobie obrazu 
całości pomników polskich na Śląsku jest jeszcze za 
wcześnie z powodu braku inwentarzy do uratowanych 
zbiorów rękopiśmiennych, a drukowane katalogi obej
mują tylko pewną grupę zbiorów. 7) Konieczność zin
wentaryzowania wszystkich zabytków rękopiśmiennych 
wysuwa się na pierwszy plan, szczególnie po dewasta
cjach, jakie na skutek ostatniej zawieruchy wojennej 
powstały w jej zbiorach. Dopiero po tej pracy, gdy bę
dzie wiadome, co uratowało się z dawnych zbiorów 
w bibliotekach śląskich, będzie można dać pełny prze
gląd poloników śląskich. Zakończenia tej pracy nie na
leży się rychło spodziewać, ale w międzyczasie ujaw 
nić trzeba spośród ocalałych rękopisów te polonica, 
które już naukowo zarejestrowano, gdyż są to dowo

7) Do zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej ukazały się nastę
pujące katalogi: i.) K. Z i e g l e r ,  Catalogus codicum latinorum 
classicorum qui in Bibliotheca Urbica Wratislavienśi adser- 
vantur ...Wratislaviae 1915, s. VIII, 289, 1 nlb, 4 ilustr.; 2.) Ca
talogus codicum graecorum qui in Bibliotheca Urbica Wratis- 
laviensi adservantur a philologis wratislaviensibus composi- 
tus... Wratislaviae 1889, s. VIII, 90.



dowe materiały historyczne, które rzucają światło na 
żywotność kultury polskiej na Śląsku w okresie po od
padnięciu od Polski.

Z doraźnego więc wyboru materiału, znajdującego 
się w obecnej Bibliotece Uniwersyteckiej, którego in 
wentaryzacja została dopiero zapoczątkowana, wydo
bywamy te polonica rękopiśmienne, które powstały na 
Śląsku lub też takie, które wprawdzie nie powstały na 
Śląsku, ale były dziełem Ślązaka, w końcu te, które do
stały się w wyniku związków kulturalnych, kościelnych 
i innych z Polską na teren śląski. W licznych kode
ksach łacińskich XV wieku, zapełnionych różnymi 
utworami i dziełami ówczesnych autorów, dochowały 
się nieliczne produkty twórczości polskiej, odkryte już 
poprzednio, głównie w badaniach badaczy zabytków 
staropolskich. Największe zasługi w tym kierunku po
łożył A l. B r u c k n e r ,  opracowując polonica w rocła
wskie w całym szeregu studiów, zamieszczonych w Roz
prawach Akademii Umiejętności, w Pracach filologicz
nych i w Archiv fur slavische Philologie hrsg. von Ja- 
gić. 8) Z kolei wielką wartość mają studia W ł. N e h -  
r i n g a, dla którego podstawą naukową i tematem do 
kilku artykułów naukowych, ogłoszonych w Archiv fur 
slavische Philologie, były staropolskie zabytki, odna
lezione w Bibliotece Uniwersyteckiej we W rocławiu.9)

8) B r u c k n e r  Al., Zabytki polszczyzny średniowiecznej 
Rozprawy Ak. Um. Wydz. filolog., seria II, t. 18 (og. zb. t. 33), 
Kraków 1901, s. 180—4; Kazania średniowieczne. Rozpr. Ak. Urn. 
Wydz. filolog., Seria II, t. 9—10 (og. zb. 24—23), Kraków 1893, 
s. 365—70, 1894, s. 115—205; Glosy wrocławskie, Prace filologiczne, 
Warszawa 1891, tom III, s. 281—291; t)ber die alteren Texte des 
polnischen. Archiv fur slavische Philologie... hrsg. von Jagić, 
X. Berlin 1887, s. 365—416; t, XII, Berlin 1890, s. 140—155.

9) N e h r i n g  Wł., Uber den Einfluss der altcechischen Li
teratur auf die altpolnische. Archiv fur slavische Philologie, 
hrsg. von Jagić Bd. I, Berlin 1876, s. 71; Die cechischeń Ein- 
tragungen in einer Breslauer Handschrift. Archiv fur slayische 
Philologie ...Berlin 1893, XV, s. 524—528.



Wyniki swych prac zebrał w ogólnej syntetycznej pracy 
p t .: Allpolnische Sprachdenkmaler. Systematische 
tibersicht, Wiirdigung u. Texte. Ein Beitrag zur slavi- 
schen Philologie von Prof. Dr Nehring, Berlin 1886,
s. 324. Jako badaczy i wydawców tekstów staropol
skich należy wymienić również B a n d t k i e g o ,  By- 
s t r o n i a ,  M a c i e j o w s k i e g o ,  a z niemieckich 
Hoffmana von Fallersleben i Seppelta, a w końcu jako 
autora źródeł do dziejów języka polskiego, krytycznie 
omówionych J. Ł o s i a .  10) Na ich więc wynikach ba
dawczych opieramy się, rejestrując te polonica, przy 
czym z braku podstaw źródłowych zaistniały trudności 
nie do przezwyciężenia, jeśli chodziło o określenie au
tora, sprecyzowanie bliżej czasu i miejsca powstania 
zabytku, jak też stopnia oryginalności. Zabytki te do
szły do naszych czasów przeważnie w odpisach i to póź
niejszych od czasu powstania oryginału. Przy nieusta
lonej pisowni wieku XIV i XV, odpisy roją się od błę
dów, kopiści zmieniali tekst przez złe odczytanie i prze
pisywanie, a w dodatku uwidaczniają się w drugiej po
łowie XV wieku silne wpływy czeskie. Forma więc po
wstania produktów polskiej twórczości pełna przeró
bek, odmian, błędów przepisywaczy i zniekształceń, 
wywołanych czechizmami, wytworzyła znaczny chaos 
i trudności nie do przezwyciężenia. Niektóre teksty wy-

!0) B a n d t k i e  J. S., Oycze nasz, modlitwa z rozmaitych 
rękopismów i druków starożytnych w języku polskim i innych 
dyalektach słowiańskich, Breslau 1826; By s t r o ń  J., Rozbiór 
porównawczy tekstów modlitwy Pańskiej. Prace filologiczne, I, 
345—390; Maciejowski A., Dodatki do piśmiennictwa polskiego, 
s. 47.

H o f f m a n n  v. F a l l e r l e b e n ,  Nic. v. Cosel, Monatschrift 
von u. fur Schlesien, Jhrg. 1829, s. 738—751.

S e p p e l t  F r. X., Die Breslauer Diózesansynode vom Jahre 
1446, Breslau 1912, s. 76—77.

Ł o ś J., Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabyt
ków językowych, wyd. II, Lwów;—Warszawa 1922, s. 200 i nn.



magają jeszcze badań dodatkowych ze strony języko
znawcy i ustalenia ich przynależności.

Zrozumiałym jest, że ograniczając się tylko do ze
stawienia tych poloników, które ocalały z ostatniej za
wieruchy wojennej i które znajdują się obecnie w zbio
rach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, liczyć się musimy z ich skromną ilością. 
Świadczy o tym zestawienie ich, jeśli chodzi o obecny 
stan, tylko w kilkunastu pozycjach niniejszego katalogu, 
w którym zostały odpowiednio rozgrupowane. Przy
jęto podział ich na: 1) glosy polskie; 2) prozę religijną 
z wieku XV—XVIII; 3) poezję religijną z wieku XVI. 
W ytłumaczenia wymaga czasokres doprowadzony do 
XVIII wieku. Już wyżej podkreśliliśmy rozpowszech
nienie rękopisów w XVI wieku i w pewnym stopniu 
jeszcze w XVII wieku. W twórczości religijnej czasy te 
były poniekąd kontynuacją tradycji średniowiecznej. 
Ze szczególną pieczołowitością była ta tradycja pielęg
nowana w klasztorze trzebnickim i sięgała do początku 
XVIII wieku. Wykazane w katalogu owe trzebnickie za
bytki polskie, utwory treści religijnej, pochodzą 
w przeważnej swej części z XVII i XVIII wieku i są 
świadectwem długo utrzymanej polskości i pielęgno
wania z niezwykłą gorliwością polskich tradycji. 11)

Choć mamy na uwadze pomniki ściśle polskie,

n) Autor niniejszego katalogu zwrócił uwagę na zabytki 
polskie, odnalezione w uratowanej części zbiorów rękopiśmien
nych dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, prof. Sta
nisławowi Rospondowi i udzielił mu w m a r c u  1948 r o k u  
materiału informacyjno-opisowego do szeregu rękopisów, który 
uwzględniony został w wydrukowanych wcześniej od obecnego 
katalogu pracach, a mianowicie: 1) Zabytki języka polskiego na 
Śląsku. Wrocław—Katowice 1948, na str. 5"6—64, 67—69, 77—78, 
83—89, 163—166; 2) Dzieje języka polskiego na Śląsku. Wystawa 
urządzona staraniem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Katalog opracował St. Ro s p o n d .  Wrocław 1948, na str. 
10—13, 29.



uwzględniliśmy jednak rękopis czesko-polski I Q 466, 
w którym zawarte są zabytki o silnych naleciałościach 
czeskich. Kodeks ten, zawierający miscellanea treści 
przeważnie teologicznej, był jakby pewnego rodzaju 
podręcznikiem Mikołaja z Koźla (z pocz. XV wieku), 
w którym zapisał różne rzeczy ku pamięci. Znajduje się 
w nim pieśń kolędowa „Stalat sie gyest wyecz dywnau, 
pieśń wulgarna ,,Chczy ia napamno zalowacz, nyech- 
czalat my trochy dacz memu kony offsa“, pieśń ,,Salve 
Regina“, teksty modlitw codziennych i pieśni żaków 
z kilku słowami polskimi. Teksty te, chociaż osądzone 
zostały w roku 1893 przez Nehringa jako czeskie, wy
magały by jeszcze dodatkowych badań ze strony języ
koznawcy i ewentualnego zrewidowania przynależności 
niektórych tekstów. W części szczegółowej katalogu, 
w opisie pozycji poszczególnych, uwidoczniono cechy 
zewnętrzne rękopisu, jak syg., język rękopisu, wiek, 
materiał, ilość kart i wymiary w cm, zamieszczając te 
dane w jednej linii. Z kolei od nowego wiersza podano 
cechy bibliograficzne rękopisu zwracając uwagę na 
jego zawartość, bliższe określenie czasu, lakoniczną 
historię zabytku w postaci notatki proweniencyjnej, 
a w końcu zarejestrowano stan badań nad rękopisem. 
Dla orientacji w zbiorach obecnej Biblioteki Uniwer
syteckiej zaznaczamy, iż uwzględnione zostały wr kata
logu zbiory dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Staats-
u. Universitatsbibliothek), jak też dawnej Biblioteki 
Miejskiej we Wrocławiu.

Sygn. rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej 
we W rocław iu:

1. I Q 69.
2. I Q 83.
3. I Q 120.
4. I Q 121.
5. I Q 122.
6. I Q 123.



7. I Q 139.
8. I Q 215.
9. I Q 307.

10. I Q 331.
11. I Q 385.
12. I Q 466.
13. IV Q 126.
44. IV Q 184.
45. I F 91.
4 6. I F 754.
47. II F 63.
18. IV F 177..
19. IV F 197.
Syg. rkp. dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu. 
20. B 1754.

II

WIEK XV 

G l o s y  p o l s k i e

I. Rkps IV Q 126, łać., glosy polskie,. XV w. (druga połowa), 
pap., k. 356, 21 X 16 cm.

Kodeks jest dziełem kilku pisarzy, najmniej 4 lub 5 różnej 
narodowości, jak Polaków-ślązaków, Czechów, którzy pisali 
w drugiej połowie XV wieku. Zawiera wiersze i większe utwory 
łacińskie, jak np. Gwidrinusa „Quadripartitus“, bajki Aviana 
i Adolfa, traktat o zachowaniu zdrowia „Medicina metrica dc 
regimine sanitatis“ etc. G l o s y  p o l s k i e  w bajkach Aviana 
na k. 121r, 126v, 127r, 128— 129, 130v etc. Z ciekawszych: szowythy 
płaszcz (duplicem amictum), polyeczyl (mandaverat), płochego 
(insanum), szlubem (voto). Na k. 287r, 288r, 288v, 289r, 289v i 29(k  
w traktacie medycznym „De regimine sanitatis" szwykle gedze- 
nye, pofszednye potrawy, mocz wszelkyego lekarza (authoritas 
medici), po nagedzenyw tłustego czynią, kurcz (spasmus), opuch- 
nyenye (idrops), nyemocz bokowa (colica), naszdrowsza (sanis- 
sima), bylabij zarażona (inficiatur), przesroczyste pycze (can- 
dida vina), nye stankay (ut non aegrotes), bywa szkodlywa (no- 
civa), szkaczucz (saliens).



Proweniencja rękopisu: kodeks dostał się w nieokreślonym 
bliżej czasie do biblioteki kościoła Bożego Ciała we Wrocławiu, 
jak świadczy napis na wewnętrznej stronie przedniej okładki: 
Ex bibliotheca Ecclesiae Corporis Xti Wratislav, a stamtąd po 
roku 1810 przeszedł do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Rkps. zbadał A Bruckner i ogłosił w roku 1891 w Pracach 
filologicznych t. III, s. 281—292 artykuł pt.: „Glosy wrocławskie11.

2. Rkps I Q 307,, łac., glosy polskie, XV w. (1454—1456), pap., 
k. 286, 22 X 16 cm.

Odpis rękopisu pochodzi z lat 1454—1456; zawiera na kar
tach 1—284 postyllę niedzielną na rok kościelny. Zaczyna się: 
Ex quo hodierna die dominica prima in adventu... koniec k. 284; 
et sic est finis huius postille...

K. 284—286 zawierają notatki o grzechach, interdykcie, sa
kramentach itd.

Autorem kazań mógł być dominikanin, bo wymienia często 
ten zakon.

Glosy polskie na k. 42, 43, 50, 55, 72, 111, 153, 168, 181, 202, 
246, 253 etc. Wymieniamy je: korzec (metreta), małżeństwo (ma- 
trimonium), zaduschylo gye (suffocaverunt), zywyol (elementa), 
w dusznym pokoyw, colnyerz, wroszdawyanyą dobrodzewst,t la- 
toroszl (surculus), przyszyeszyene (paccio), wyadro (situla). 
Pismo w swej głównej części jednej ręki. Kopistą, który skopio
wał tę postyllę, był Mikołaj de Wynczig, vicarius ad sanctum 
Stephanum (1456) w Krakowie, o czym świadczy notatka na 
k. 284r; Et sic est finis huius postille que< finita est infra octavas 
corporis Ghristi per Nicolaum de Wynczig pro tunc vicarium ad 
sanctum Stephanum Gracoviae. In anno domini MCGCGLVI. Na 
k. lv notatka: Mathias de Throszyn manu propria significat. 
Uwaga ta pisana pismem późniejszym, może XVI wieku, przez 
Polaka, co by świadczyło, że postylla była w tym czasie jeszcze 
w Polsce. Później dostała się w wyniku kulturalnych związków 
na Śląsk i utkwiła w nieokreślonym bliżej czasie wr klasztorze 
dominikanów we Wrocławiu, o czym świadczy naklejka Biischinga 
z roku 1810: Aus der Bibliothek der Dominikaner zu Breslau.

Bruckner A., Zabytki polszczyzny średniowiecznej. Rozpr. 
Ak. Um. Wydz. filolog. Seria' II, t. 18 (og. zb. t. 33). Kraków 1901, 
s. 180—184.

3. Rkps I F 754, łac., polski (glosy polskie), XV w. (1450) 
pap., k. 335, 31 X 21 cm.

Kodeks jest zbiorem kazań i innych pism treści teologicznej. 
Są to: Gęsta Romanorum z moralizacją: dialog św. Anzelma



o męce Pańskiej, Sermones super evangelia dominicalia excerpti 
ex dictis Gorre et Sczekne, sed pro maiori parte e dictis Iacobi 
de Yoragine, kazania Jana Sylvana (Hieronima z Pragi) pt.: 
„(Juadragena salutis“, Vita et expulsio Ade cum Eva de Paradiso 
(apokryf) etc. Glosy polskie na k. 40, 42, 44, 45, 50—51, 52, 54—55, 
57, 60—61, 63, 66 itd. Wymieniamy ważniejsze: przedbrząkem 
(preconfusione sonitus maris), dzyege (opera), ty yesz yen masz 
przycz (tu es qui venturus es), y owszem (etiam), ogym (de quo), 
Bogarodzycza, nye pobaczyly, korzylmusyą (adoravit eum), czyst 
bącz (volo mundare), szle tloczon bywa (małe torquetur), skle- 
pcne, dach (tectum), thim czso szły zanym (sequentibus), badą 
odpoczywacz (recumbent), roszmyary, czothka matertera, sczu- 
dzoloszyl (mechatus es) itd.

Proweniencja rękopisu: rękopis pochodzi z klasztoru cyster
skiego w Rudzie na Górnym Śląsku, jak świadczy notatka na k. 1.: 
ex libris monasterii Raudensis, skąd po roku 1810 przeszedł do 
biblioteki uniw. we Wrocłą*viu.

Bruckner Al., Kazania średniowieczne. Część druga. Rozpr. 
Ak. Um. Wydz. filologiczny, seria II, t. IX (og. zb. t. XXIV) Kra
ków 1893, s. 365—70.



teksty inni jak Maciejowski W. A. w roku 1852 w pracy: Do
datki do piśmiennictwa polskiego od czasów najdawniejszych 
do roku 1800.

Nehring Wł., w Archiv fur slavische Philologie hrsg. von 
Jagić, I Bd., 1876, w artykule: l)ber den Einfluss der cechischen
I.iteratur auf die altpolnische; Seppelt Fr. X., Die Breslauer 
Diózesansynode vom Jahre 1446. Breslau 1912, s. 76; Bystroń J., 
Rozbiór porównawczy tekstów modlitwy Pańskiej. Prace filo
logiczne. Warszawa 1885, t. 1, s. 345—390; Łoś J., Początki pi
śmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków językowych. Wydanie 
drugie, poprawione. Lwów 1922, s. 200. Poza wymienionym rę
kopisem zachowały się jeszcze 3 inne, znane w literaturze, 
a mianowicie: I Q 69, I F 91, II F 63, które rejestrujemy niżej.

5. Rkps I Q 69, łac., poi., XV w., pap., k. 230, 21 X 15 cm. 
Fękopis składa się z szeregu łacińskich tworów piśmienniczych, 
skopiowanych prawdopodobnie w drugiej połowie XV wieku. 
Są to: 1. Tractatus de sacramentis Nicolai de Błonia (k. 1—71v). 
2. Tractatus de sacrificio missae (k. 72—94v); 3. Tractatus de 
oratione praesertim tiorarum canonicarum (k. 95'—104); 4. De 
ixcommunicatióne (k. 104— 132v); 5. Arbor affinitatis (k. 133— 
135); 6. Statuta Conradi episcopi Wratislaoiensis (k. 136—153v). 
Na kartach 144v—145v tych statutów znajdują się teksty mo
dlitw codziennych po polsku. 7. Tractatus de interdicto. 8. Ser- 
moncs de beata Virgine (k. 169—187v); 9. De arte bene moriendi 
(k. 188—212v); 10. Statuta diocesana ecclesiae poznanensis 
(k. 213—230v).

Teksty modlitw omówione w literaturze. Podajemy najważ
niejszą: Nehring Wł., Uber den Einfluss der altcechischen Lite
ratur auf die altpolnische. Archiv fur slavische Philologie, hrsg. 
von Jagić. I Bd. Berlin 1876, s. 71—72; tutaj przedruk tekstów 
z tego rękopisu, Nehring Wł-, Altpolnische Sprachdenkmaler. 
Systematische Ubersicht, Wiirdigung u. Texte. Berlin 1886, s. 43. 
Bystroń J., Rozbiór porównawczy tekstów modlitwy Pańskiej. 
Prace filologiczne, I, 345—390. Łoś J., Początki piśmiennictwa 
polskiego. Przegląd zabytków językowych. Lwów 1922, s. 200.

Proweniencja rękopisu: w nieokreślonym bliżej czasie dostał 
się rękopis do klasztoru kanoników regularnych w- żaganiu, jak 
świadczy notatka na k. 1 u góry z późniejszych czasów pocho
dząca: Canonic. Reguł. Sagan, ad D. V. Po roku 1810 przeszedł
rękopis stamtąd do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu.

»

6. Rkps I F. 91, łac., poi., XV w. (1446, 1448), pap., k. 352, 
29,5X21,5 cm.



Na całość kodeksu, składa się szereg różnych pism łacińskich 
jak: 1. Concordancie veteris et novi testamenli cum decreto;
2. Gratiani decretum abbreuiatum; 3. Prologus in scriptum su- 
per symbolum apostolorum; 4. Dominicus Capranica, Tractntus 
de arte moriendi; 6. Tractatus Hugonis de s. Victore de eon- 
sciencia; 7. Conradi episcopi Wratislaviensis, Statutu synodalia 
anno 1446 edita (k. 236—246) itd. Na k. 241 statutów synodalnych 
znajdują się teksty modlitw codziennych po polsku. Przedruk 
tekstu z tego rękopisu dał Fr. X. Seppelt w pracy „Die Breslauer 
Diózesansynode vom Jahre 1446. Breslau 1912, s. 76—77.

Proweniencja rękopisu: na przedniej okładce (po stronie 
wewnętrznej) notatka, świadcząca o preweniencji: liber magistri 
Nicolai Alberti Canonici Legniczensis et vicedecani Glogovien- 
sis (czerwonym pismem). Dictus magister dedit pro vicariis 
(czarnym pismem). Rkps. dostał się w nieokreślonym bliżej cza
sie do biblioteki kolegiaty w Głogowie, a stamtąd po sekulary
zacji klasztorów przeszedł do biblioteki uniwersyteckiej we Wro
cławiu (po roku 1810).

7. Rkps II F 63, łac., poi., XV., (1460), pap., k. 331, 29 X 21 cm.
Kodeks wypełniony szeregiem pism łacińskich treści praw

niczej i teologicznej m. inn.: Bartholomei Brixiensis, Questiones 
iuris canonici; 2. Statuta synodalia Wratislaviensia (postano
wienia synodalne biskupa Wacława z roku 1412) na kartach 
Ho—122. Na karcie 112v teksty modlitw codziennych po polsku.
3. Zbiór kazań (k. 194—299v). 4. De uitando pravo consoriio, con- 
silio et exemplo et colloquio. Poza tym inne drobne pisma. Pro
weniencja rękopisu: na karcie przedniej ochronnej notatka do
mino Nicolao advocato. Rękopis dostał się w nieokreślonym bli
żej czasie do biblioteki kolegiaty w Nysie, jak świadczy naklejka 
Biischinga (z r. 1810): Aus der Bibliothek des Doms zu Neisse. 
Po sekularyzacji klasztorów dostał się do Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu.

Bandtkie J. S., Oycze nasz, modlitwa z rozmaitych rękopi- 
smów i druków starożytnych w języku polskim i innych dya- 
lektach słowiańskich. Breslau 1826. Nehring Wł., Altpolnische 
Sprachdenkmaler... s. 43. Łoś J., Początki piśmiennictwa pol
skiego. Przegląd, zabytków językowych. Wyd. 2. Lwów 1922, 
e. 200.

8. Rkps I Q 466, łac., czeski, polski i inn. (niem.), XV w., 
pap., k. 151, 21 X 15 cm.

Kodeks zawiera miscellanea treści przeważnie teologicznej. 
Z pocz. XV w. był w ręku Mikołaja z Koźla, w którym, jako



w swoim podręczniku, zapisał tenże ku pamięci różne rzeczy. 
Później dostał się do klasztoru Franciszkanów we Wrocławiu, 
stamtąd, po zniesieniu klasztorów na Śląsku w roku 1810, do
stał się do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Na całość 
kodeksu składa się:

K. 1. Notatki, dotyczące pisarza kodeksu ...fratri Nicolao 
C(osel), praedicatori Bohemorum in G frater Swantomirus per 
provinciam et Poloniae minister... datum 1416...

K. 4. Pieśń wulgarna czesko-polska, zamazana czernidlem, 
jednak do odczytania.

k . 4v— 9 Glosy niemieckie do tekstu łacińskiego. 
k . 10 Słówka łacińsko-niemieckie. 
k . 11 Hebrajski alfabet.
k. 12a—13a łacińskie pieśni i muzyka (nuty). 
k. 22r—23v niemiecki formularz spowiedzi. 
k. 23v fragmenty łaciriskich fizjologów. 
k. 24—28 łacińskie pieśni i muzyka (nuty). 
k. 28v—34 czeskie i łacińskie pieśni. Satyra: Szewczyt gsu 

zufaly...
k . 29v Zdrawa Kralewno slawnosty...; k . 30  De natiuitate 

Domini: Stalat sie gyest wyecz dywna...; k . 32  De resurrectione 
Domini: Den skrzyssenye Jesu Chrysta...

k. 36 In die cineris introitus; k. 39v zakończenie: post terena 
super celestia.

k. 40—57 Niem. i tac. modlitwy i pieśni. Od k. 43v glosy 
niem. do słówek łacińskich z 4 ewangelji. 

k. 57v—88 Scintillarius.
k. 85—92 Modlitwy po niem., warunki spowiedzi, Salve Re

gina etc.
k . 94. Salve Regina po czesku. 
k . 97— 136 Opowiadania z 4  eicangelji po niem. 
k . 143v Kolęda: Narodil sye Emanuel... 
k. 144—4 4 7  pouczenie muzyczne po łac. 
k. 150v notatka o pisarzu kodeksu, Mikołaju z Koźla. 
k . 151v Ojcze nasz, wierzę w Boga, w polskim języku (wpływ 

czeski).
Oprawa kodeksu: deski, skóra, silnie wytarta. Okładką, 

przednia luźna (oderwana). Pismo pośpieszne, niedbałe o ce
chach kursywy gotyckiej XV w. Proweniencja: Mikołaj z Koźla 
z pocz. XV w., następnie klasztor franciszkanów we Wrocławiu, 
a po r. 1810 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.



S a l v e  R e g i n a  (przekład prozą).

9. Rkps I Q 331, łac., poi., XV w., k. 335, 22 X 15 cm.
Kodeks składa się ze zbioru kazań. (Sermones de Sanctis).

Na stronie wewnętrznej tylnej okładki, na drzewie wypisane 
staranriie „Salve Regina“ w przekładzie polskim. Na stronie 
wewnętrznej przedniej okładki znajdują się dwie glosy polskie 
czeluszcz (mandibula, czeschy (delectat). Brak jakichkolwiek 
danych w rękopisie uniemożliwia stwierdzenie genezy i miejsca 
powstania zabytku. Wiadomo tylko, że w nieokreślonym bliżej 
czasie dostał się rękopis do klasztoru kanoników regularnych 
w Żaganiu, jak świadczy naklejka Buschinga „Aus der Biblio- 
thek der Augustiner Chorherrn zu Sagen“. Po roku 1810 dostał 
się rękopis do biblioteki uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Bruckner Al., Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej. 
Część druga. Rozpr. Wydz. Filologicznego Ak. Um. t. XXXIII, 
s. 183.

10. Rkps B 1754 (rękopis dawnej Biblioteki Miejskiej — 
Stadtbibliothek), łac., poi., XV w., pap., k. 414, 21X14,5 cm.

Zbiór różnych pism łacińskich jak: 1. Simonis de Cremona, 
Super epistolas dominicales per totum annum; 2. Collecturae 
ąuedam de indulgentiis; 3. Confessionale; 4. Expositio ąuorun- 
dam vocabulorum bibliae et collecturae aliąuae; 5. Speculum 
peccatoris; 6. Na k. 389 Salve Regina po polsku. 7. Na k. 414v 
luźne polskie teksty.

Proweniencja rękopisu: na k. 1 u góry notatka prowenien- 
cyjna: liber magistri Andreae pro 1 marcam. Na przedniej per
gaminowej karcie ochronnej notatka: Iste liber fuit Egregii 
ąuondam et Venerabilis domini doctoris Andree Wayners de 
Nampslaw Canonici Wratislaniensis...

Na rękopis zwrócił uwagę Nehring Władysław w Beitrage 
zum Studium altpolnischer Sprachdenkmaler. Archiv t fiir sla- 
vische Philologie. Berlin 1893, Bd. XV, s. 534—36. Podkreśla po
prawność polskiego przekładu „Salve Regina10 10 11.



/

WIEK XVI 

POEZJA RELIGIJNA 

D r a m a t  l i t u r g i c z n y

i i .  Rkps I Q 215, łac., poi., XVI w., perg., lc. 74, 3 ochr. pap.
15,5 X 13 cm.

Rkps jest brewiarzem, i zawiera w responsoriach antyfonarza 
łacińsko-polski formularz dramatu wielkanocnego na k. 40:

Victimae paschali laudes immolant Chri- ■ 
stiani. (czerwonym pismem)
Christus zmartwili, (czarnym pismem)
Agnus redemit oves. Christus innocens 
patri reconciliavit peccatores. (czarnym pismem) 
Lezal. (czerwonym pismem) ■
Mors et vita duello conflixere mirando; 
dux vitae mortuus regnat vivus.
(czerwonym pismem)

Trzy Marię poszły, (czarnym pismem)
Dic nobis, Maria, quid yidisti in via?
(cźarnym pismem)
Sepulchrum Christi viventis et gloriam 
vidi resurgentis. (czarnym pismem)
Gdi na drodze, (na brzegu)
Angelicos testes, sudanum et vestes:
Surrexit Christus, spes mea, precedet 
suos in Galileam. (czerwonym pismem)
Gdi na grobem, (na brzegu)
Scimus Christum surrexisse a mortuis 
vere: tu nobis victor rex miserere.
Alleluia Bądźmy, (czarnym pismem)

Pochodzi z klasztoru franciszkanów w Nysie z pocz. XVI w. 
K l a p  p e r  J., Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien. 
Mitteilungen der schlesischen Gesellschaft fur Volkskunde, hrsg. 
von Theodor Siebs. Breslau 1928, Bd. XXIX, s. 201-202.

Dobrowolski K, Studia nad piśmiennictwem polskiem do 
połowy XIX wieku. Osobne odbicie z publikacji „Listy Józefa 
Lompy do J. I. Kraszewskiego z lat 1860—62 wydał i w7stępem 
poprzedził K. Dobrowolski. Katowice 1931, s. 14.



WIEK XVII 

PROZA RELIGIJNA

12. Rkps IV Q 184, poi., XVII w. (1621), pap., k. 63, 1 ochr., 
19 X 15 cm. Oprawa w tekt., obciągnięta w perg. wygładzony. 
Pismo staranne, jednostajne. Przekład statutów reformy kla
sztorów cysterskich z języka łacińskiego na polski dokonany 
przez cystersa z klasztoru andrzejowskiego, Mateusza Slickiego, 
dla panien zakonnych w Trzebnicy w roku 1621, jak świadczy 
notatka zamieszczona na końcu (na k. 63). Brzmi ona: Za roska- 
zaniem Przewieleb. Oyca Adama Trebniza Opata Oliwskiego, 
kommisarza Generalnego Zakonu Cistercieńskiego: Przerzeczone 
statuta, przez Brata Matthausa Slickiego, tegoż zakonu -w kla
sztorze Andrzeiowskim Professa; Pannom zakonnym do zacho
wania pilnie od słowa do słowa są przetłumaczone y napisane, 
Tysiącnego, sescsetnego, dwudziestego pierwszego: ku chwale 
Boga w, Tróycy iedynego; a czci Nasw.: Panney Mariey; Oyca 
S. S. Bernarda: y wszystkich Świętych. Amen.

W XVII wieku dostał się rękopis do klasztoru trzebnickiego, 
skąd po roku 1810 przeszedł do Biblioteki Uniw. we Wrocławiu.

Statvta Reformaciey Klasztorów świętego Zakonu Cister- 
cienskiego. Postanowione Roku Pańskiego i580 przez Wielebnego 
w Christusie Panu Oyca Edmunda od Krzyża, Opata klasztoru 
Kastlellionu, Doktora s. Theologiey Pańskiego: tegoż zakonu 
komisarza z wyraźnym Naswię: Oyca Grzegorza Papieża trzy
nastego mandatem. A naprzód Napominanie do Oyców zgroma
dzonych na Prowincialney w Konwencie wągrowieckim Kapi
tule uczynione: y na piśmie podane (rubro). 13 *

13. Rkps I Q 120, poi., XVII w. (1643), pap., k. 6 nlb., 316,
17,5 X 14,5 cm.

Oprawa z desek, pokryta brązową skórą, tłoczoną, o orna
mencie radełkowym, zawierającym motywy roślinne, w pośrodku 
przedniej i tylnej .okładki symbole. Zamknięcia na klamerki 
zachowane. Pismo staranne, kaligraficzne. Rękopis znajdował się 
przed rokiem, 1810, to znaczy przed sekularyzacją klasztorów na 
Śląsku, w klasztorze cystersek w Trzebnicy. Tytuł w ramce 
kwadratowej, zdobnej w różne linie geometryczne. Brzmi on: 
CODZIENNE POKARMY DYSZE nabbzney Przez rozmyślania na 
Ewangelie Niedzielne od Adwentu asz do Wielkieynocy zgoto
wane. Przez Siostrę Katarzynę Klobuczyńską za iey slaranim 
Bogu Wszechmogącego na chwale Rpku Pańskiego Hi'43.



14. Rkps I Q 123, poi., XVII w. (1656), pap., k. 203,
19,5 X 15 cm.

Oprawa w tekturę, obciągniętą w skórę, tłoczoną w ramki 
złociste, w pośrodku ornament złocony, przedstawiający ukrzy
żowanie.

Pismo staranne, kaligraficzne. Na karcie tytułowej u góry 
dopisek: Daię tę Xięgę do Bibliothy Trzebnicką do używania 
Siostrom Zakonnym w R. P. 1689. U dołu podpis Iadwiga Mag
dalena Kołaczkowska. Na karcie tytułowej, w środku, w owalu, 
otoczonym ornamentacją piórkowego rysunku, z nakryciem tar
czy herbowej u góry, następujący tytuł: Owoce Ciuiczenia Du
chownego z rożnych Materyi zebrane A do wzywania Nabożnego 
Wielebney w Bogu Pannie Iadwidze Kolaczkoski Profesce 
Trzebn.: Przez X. Woyciecha Kazimierza Iankoioskiego Prof. 
Wangr. na ten czas Kaznodzie Tamecznego wypisane 1656.

Proweniencja^ rękopis dostał się, jak widać z wyżej cyto
wanej notatki, w roku 1689 do biblioteki klasztoru cystersek 
w Trzebnicy, skąd z kolei po roku 1810 przeszedł do Biblioteki 
Uniw. we Wrocławiu. 15 *

15. Rkps I Q 139, poi., XVII w. (1611), pap., k. 221, 5 luźnych 
w kopercie, 18,5 X 14,5.

Oprawny w brązową skórę, tłoczoną, o ornamencie radełko- 
wym (motywy roślinne, sploty). Na grzbiecie tytuł: Krotka nauka 
o rozmyślaniu duchownym stanowi zakonnemu potrzebna. Cod. 
chart (1 6 1 1 ). Zamknięcia na klamerki zachowane. Pismo sta
ranne, od k. 1— 218 bez gotyzacji, k. 21 2 — 214v czyste, k. 219 za
pisana inną ręką, kursywą gotycką, k. 22 0 — 221 znowu inną ręką.

Proweniencja: rękopis pochodzi z klasztoru trzebnickiego. 
Na zewnętrznej stronie okładki notatka: dawam tę księgę do 
nabożeństwa pannie Franciszce Trzibinski, aby sie za mnie mo
dliła teraz y po śmierci pamiętała na dusze moie. Kochaiąca 
matka Kristiha Pawłowska Xieni Trzebnicka. Naklejka Biischinga 
(z roku 1811): Aus der Bibliothek des Jungfrauen Stifts zu 
Trebnitz (klasztor pp. cystersek).

k. 1—212 Krotka nauka o rozmyślanniu duchownym stanowi 
zakonnemu potrzebna. Jest to zbiór różnych modlitw. Na k. 72v— 
74r modlitwa do św. Jadwigi.

K. 213v—214v czyste.
k. 215' Regestr albo zebranie rzeczy, które się w tej Xiąscze 

zdmykaią. K. 218 koniec rejstru.
k. 219 Antifone z wielu śpiewami y modlitwami.



k. 220—221v Sposób przygotowania się do modlitwy przed 
godzintmń. Dodatkowo w kopercie 5 kart zapisanych z drobnymi 
modlitwami. Koperta przyklejona do tylnej okładki, od wewnątrz.

16. Rkps I Q 121, poi., XVII w. (1656—57), pap., k*241,7 ochr.,
19.5 X 15,5 cm.

Oprawa z desek, pokryta skórą brązową, nadniszczoną, tło
czoną z ornamentami roślinnymi w ramkach.

Pismo części od k. 1—204v jednostajne, staranne, od k. 204— 
241. inny charakter pisma, kursywny.

Proweniencja: na wewnętrznej stronie okładki przedniej 
u góry notatka: Katrzyna (sic) Raiska proszi o rekwiem i dalej 
inną ręką: xięgi z libryiry Trzebnicki R. P. 1669. W pośrodku 
naklejka Biischinga (z roku 1810) z napisem: Aus der Bibliothek 
des Jungfrauen Stifts zu Trebnitz.

Rękopis pisany przez Gaspara, professa z Przemętu, jak 
świadczy notatka zamieszczona na k. 204v.

Rozmyślania duchowne na ewangelie.
K. i—144r Na Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Rozmy

ślania punkt I (rubro). Na końcu (k. 144) notatka: Laus Deo 
Opt. Max. B. V. M. 1056 in exilio in monasterio Ducali im Ca-< 
mencz.

k. 144v i 1 nlb. czyste.
k. 145—204 Rozmyślania na Dni Święte Doroczne a naprzód 

na dzieii S. Andrzeja Apostola (rubro). koniec k. 204v ...Chwała 
Bogu w Troycy iedynemu. Rpku Pańskiego 1657 26 maji. Pr. 
Gaspar Professus Premetensis mpp.

k. 205—223r Rozmislania ostrożności i cieskosci grzechy.
k. 223v—225v Nauka o przygotowaniu do świątobliwy śmierci 

Przestroga czytelnikowy.
k. 226—241. Rozmislanie o ostatnich rzeczach. 17

17. Rkps I Q 122, poi., XVII w. (1657?), pap., k. 83, nlb.
18.5 X 15 cm.

Oprawa nowoczesna w płsk. Pismo dwóch rąk; od k. 1—4 
kursywa drobna, od k. 5—83 staranne, jednostajne.

Rękopis niedatowany i pisarz nieoznaczony, jednak podo
bieństwo pisma i treściowe z poprzednim rękopisem (sygn. I Q 
121) nasuwa domysł, iż pisany był również przez Gaspara, pro
fessa z Przemętu.

Proweniencja: rękopis pochodzi z klasztoru cystersek 
w Trzebnicy, skąd po roku 1810 przeszedł do biblioteki uniw. 
we Wrocławiu. Brak karty tytułowej. Na wstępie czytamy: Me- 
ditatie doroczne.



k. 1. Medytata pierwsza dnia ostatniego decembra...
Na k. 4 kończy się meditatia wtóra; w dalszym ciągli 1 karta 

niefoliowana, czysta.
k. 5—6v Rozmyślania duchowne icediug dni świętych uło

żone. Zaczyna się na dzień Andrzeja. Kończy na dzień św. Ka
tarzyny.

K. 66. (czerwonym pismem) Punkta według których mie- 
siaczna ma bydz i w dalszym ciągu od k. 67 recollectia odpra- 
wowana koniec k. 68 v.

k. 69r—70  Tygodniowe odnowienia.
k. 70—72v Odnowienia codzienne.
k. 73r—70 Nauka spowiadania dla prostych.
k. 79*—83* Sposób rachowania sie z sumnieniem na po

wszednią spowiedź, która się zwykła czynić każdego postu 
czterdziestego. Nu końcu 3 karty czyste.

18. Rkps IV F. 197 poi., 1658, perg., k. 44, 6 nlb. (czystych), 
2 ochr., 26,5X18,5.

Oprawa z desek, pokryta skórą brązową z wyciskami zło
conymi w obwodzie ramki prostokątnej, z wyciśniętym godłem 
w pośrodku, u dołu ramki data 1658. Na rogach oprawy okucia, 
zamknięcia na klamerki zachowane. Na wewnętrznej stronie 
okładki, u góry notatka odręczna: z libryey Trzebnicki, poprzed
nia część napisu zatarta, z kolei naklejka Buschinga: Aus der 
Bibliothek des Jungfrauen Stifts zu Trebnitz. Po sekularyzacji 
klasztorów w roku 1810 przeszedł rękopis do Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu. Na grzbiecie okładki tytuł: Reguła 
ś. Oyca Benedykta.

Pismo staranne, kaligraficzne. Rękopis znajdował się przed 
rokiem 1810 (t. zn. przed sekularyzacją klasztorów) w klaszto
rze cystersek w Trzebnicy.

Reguła O. Benedykta.
K. 1. Przemowa świętego oyca Benedykta opata, którą czyni 

do zakonnych córek na regułę swoię. Koniec k. 44v. Tę Regułkę 
Oyca y Patryarchy Benedicta Świętego za Pozwoleniem Imości 
Panny Xieni. Dorothey Bninskiey do używania Pospolitego dla 
Sióstr Konwentu Trzebnickiego Świętego Zakonu Gistercien- 
skiego. Siostra Iadwiga Kłobuczyńska profeska klasztoru Trzeb
nickiego Sprawieła y napisać roskazała. Roku Pańskiego 1658. 
F. G. Gaspar scripsit Professus Premeten. S. O. Cister.

WIEK XVIII
19. Rkps IV F 177, poi., XVIII (1705), perg., k. 184, 4 k. pap., 

ochr. i 2 k. perg., oznaczone rzym. cyframi (I—II), 30 X 20 cm.



Oprawa z desek, pokryta brązową skórą, bez ozdób. Na 
grzbiecie oprawy tytuł: Martirologium kościoła rzymskiego Cod. 
membr. Zamknięcia na klamerki zachowane. Po okuciach ślady. 
Pismo staranne, kaligraficzne. Na karcie I malowidło piórkiem, 
przedstawiające św. Jadwigę śląską z atrybutami fundacji trzeb
nickiej (kościół i klasztor trzebnicki). U dołu herb, po bokach 
litery: S. C. K. A. T. Malowidło zajmuje całą stronę. Na karcie l v 
w kole, którego obwód zdobią sploty listków, piórkiem wyko
nanych, widnieje napis: Za staraniem Przewielebney Im. Panny 
Anny Agathy Imiałkowski Profeski y kantorysse Zak.: S. Cy- 
sterc: w klasztorze rz.: oraz tamże probantek y Nowicyuszek 
Mistrzyni. Przepisano w Trzebnicy. U dołu za obrębem koła no
tatka: Od Pisania tegoż Martyrologium' y od sprawienia tych 
ktemu należących. potrzeb zapłaciło się 44 Twardych y 20 po- 
troynych z Cassy Conwentskiey Roku 1709.

Proweniencja: na wewnętrznej stronie okładki naklejka 
Biżschinga .z roku 1811: Aus der Bibliothek des Jungfrauen 
Stifts zu Trebnitz.

K. II. Martilogium Kościoła Rzymskiego, to iest Dziennik 
męczenników y innych wszelakich śicięlych, gdzie się opisuje, 
ktorego wieku, klofego dnia na którym mieyscu, y iako który 
zszczedł z tego świata na on żywot wieczny. Na kazd,y dzień' 
przez cały Bok według nowego Kalendarza rozpisany. Przy
dane także Święta Ruchome, iako wyzey położone według zwy- 
czaiu Wielebnych Trzebnickich Panien Zakonu Cistercienskiego. 
Za Panowania Iaśnie Przewielebney w Chrystusie Ieymości 
Panny Kunegundy Zophiey Kawiecki Xieni Trzebnickiey. Roku 
Pańskiego 1705.

Tom 1 doprowadzony do miesiąca lipca (k. 1—184).
Tom 2 od sierpnia do grudnia (k. 183—322). 20

20. Rkps I Q 385, poi., XVIII (1707), pap., s. 192, 18 nlb.,
19,5 X 15 cm.

Oprawa nowoczesna w skórę brązową. Pismo staranne, kali
graficzne, zdobne inicjały. Na karcie wstępnej miniatura.

Proweniencja: przed rokiem 1810 był rękopis w klasztorze 
cystersek w Trzebnicy, później dostał się do Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu (Staats- u. Univ.- Bibliothek).

Sermones albo Przemowy Przewielebnym Ich Msciom Pan
nom Xieniom Trzebnickim Zakonu Świętego Cystercienskiego, 
Roku Pańskiego 1707 p i s a n e .
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