
ZE STUDIÓW NAD RĘKOPISEM Nr 2 BIBLIOTEKI 
KAPITULNEJ WE WROCŁAWIU

I. W s t ę p

Zdawać by się mogło, że w 63 lata, które upłynęły 
od ogłoszenia pierwszego, t. zw. „płockiego” tekstu 
„Skargi Umierającego” 1), wszystkie zagadnienia zwią
zane z tym utworem winny być już ostatecznie roz
wiązane.

Niestety tak nie jest. Podczas VII Powszechnego 
Zjazdu Historyków Polskich, jaki się odbył we Wrocła
wiu we wrześniu 1948 r., stwierdził S t e f a n  W ier- 
c z y ń s k i  w referacie „Stosunki kulturalne polsko- 
czeskie” 2), że „nie możemy z całą pewnością powie
dzieć, czy wiersz polski jest oryginalny i został rychło 
przełożony na czeski, czy też — odwrotnie — jest wol
nym naśladownictwem utworu czeskiego”.

Tezę o czeskim pochodzeniu „Skargi Umierającego” 
postaw ił3) i udowadniał4) S t a n i s ł a w  D o b r z y c k i ,  za 
polskim początkiem utworu opowiedział się A l e k s a n 
de r  B r u c k n e r ,  który w chronologicznie późniejszych *)

*) Nehr i ng W ładysław, Altpolnische Sprachdenkmaler, Berlin 
1886, s. 283, 293 — 295.

2) Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we 
Wrocławiu 19 — 22 września 1948, t. 1, Warszawa 1948, s. 259.

3) Polska poezya średniowieczna. Przegląd Powszechny, t. 68 
(1900/1V), s. 96—97.

4) Studya nad średniowiecznem piśmiennictwem polskiem. Roz~ 
prawy AU, Wydz. Filol., t. 53 (= S. II, t. 18 — 1901), s. 106 —114.



od wyżej cytowanych artykułów pracach 5) o twierdze
niach Dobrzyckiego ani wspomniał. Inni uczeni zajmują 
w tej sprawie stanowisko niezdecydowane, względnie 
przyjmują teorię Dobrzyckiego, modyfikując ją częś
ciowo (nie przekład a wolne naśladownictwo)6).

Kwestii, co do których nie doszło jeszcze do 
ujednolicenia poglądów, jest w całokształcie zagad
nienia „Skargi Umierającego” więcej. Szczególnie jas
krawo zaznacza się to (poza wymienionymi wyżej dia
metralnymi rozbieżnościami zdań o genezie utworu) 
w hipotezach, dotyczących „wrocławskiego tekstu” za
bytku. Odsuwając bliższe omówienie tej sprawy do 
następnego rozdziału wspomnę tu przykładowo, że 
O g r o d z i ń s k i  chciałby widzieć w „tekście wrocław
skim” przekaz sprzed 1419 r., natomiast Ł oś odnosi 
jego powstanie do czasu około r. 1470.

Powodem dotychczasowego nieujednolicenia poglą
dów na „Skargę Umierającego” jest prócz skąpych źró
deł ‘również i fakt, że znane przekazy nie zostały do
tąd wystarczająco opracowane 7). Dotyczy to zwłaszcza 
„tekstu, wrocławskiego”, znanego naszej nauce wyłącz
nie z wydania Nehringa 8).

5) Między inn.: Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, t. 1, 
Warszawa 1902, s. 223 — 234. Drobiazgi czeskopolskie. Pamiętnik 
Literacki, t. 14 (1916), s. 231—232. Dzieje kultury polskiej, t. 1, 
wyd. 2, Warszawa 1939, s. 587.

6) Np.: S tanisław  Kossowski, wspólwydawca literatury Pi
łata (Piłat Roman, Historja literatury polskiej, t. 1, cz. 2, Warszawa 
1926, s. 345) i Tadeusz L eh r-S p ław ińsk i (Lehr-Spławiński Ta
deusz, Piwarski Kazimierz, Wojciechowski Zygmunt: Polska Czechy. 
Dziesięć wieków sąsiedztwa, Katowice —Wrocław, 1947, s. 90).

7) Drugi odkryty przez W ojciecha Kęt rzyński ego tekst 
(nieznanego pochodzenia) jest dla nas zaprzepaszczony, gdyż Neh- 
ring, który go otrzymał, ogłosił zeń (przy wydaniu „tekstu wrocław- 
skiego“) tylko 13 wierszy i wspomniał 3 wyrażenia. Przekazy lu
dowe „Skargi" nie zostały w ogóle zanalizowane.

8) Beitrage zum Studium Altpolnischer Sprachdenkmaler. Archio 
fur slaoische Philologie, Bd. 15 (1893), s. 529-545.



Przystąpiwszy w listopadzie 1948 r. z inicjatywy 
Instytutu Literatury Polskiej przy Uniwersytecie Wro
cławskim do opracowania zagadnienia „Skargi Umiera
jącego” zwróciłem się przede wszystkim ku jej „wro
cławskiemu tekstowi”. Dzięki przychylnemu ustosun
kowaniu się do moich zamierzeń Ks. Administratora 
Apostolskiego dra Karola Milika i Dyrektora Biblio
teki Kapitulnej we Wrocławiu, Ks. dra Wincentego 
Urbana, którzy zezwolili mi nawet na rozprucie ręko
pisu celem wydobycia zeń użytych do oprawy pasków, 
pergaminowych, przeprowadziłem analizę odnośnego rę
kopisu, której wyniki podaję w niniejszym artykule

II. P r z e g l ą d  d o t y c h c z a s o w y c h  w i a d o m o ś c i  
i h i p o t e z  o r ę k o p i s i e  i j e g o  z a w a r t o ś c i

Podczas swej bytności we Wrocławiu Wo j c i e c h  
K ę t r z y ń s k i  znalazł w rękopisie wrocławskiej Biblio
teki Kapitulnej polski tekst „Skargi Umierającego” 
(trzeci z kolei przez niego odkryty) i zwrócił nań uwagę 
W ł a d y s ł a w o w i  N e h r i n g o wi .

Nehring ogłosił zabytek w r. 1893 w swych „Bei- 
trage zum Studium Altpolnischer Sprachdenkmaler” 9 10), 
dołączając do tekstu wzmiankę o odkryciu, krótką no
tatkę o rękopisie i uwagi językowe.

Jest to jedyne wydanie „tekstu wrocławskiego” i omó
wienie rękopisu, oparte na autopsji. Niestety, daleko mu 
do poprawności. Wydawca popełnił 33 błędy w stosunku 
do oryginału t0), nie uwzględnił charakterystycznego dla 
rękopisu przekreślania litery „g”, gdy miała ona wyra
żać dźwięk „i”, podzielił zespoły literowe oryginału na 
słowa oraz pod koniec tekstu zaprzestał oznaczać po
dział wierszowy, który do pewnego miejsca ściśle notował.

9) Archio fur slaoische Philologie, t. 15, s. 540 — 544.
10) Np.: mylostyoy zamiast myloscyoy, kreona zam. kreoim, 

arzekoecy zam. arzeknecy, hoc est zam. homines.



Jeśli chodzi o rękopis, to Nehring podaje o nim na
stępujące dane: Kodeks zbiorowy Biblioteki Kapitulnej 
we Wrocławiu z XV w., sygn. MS. O. Z., zawierający 
Historiae, Sermones, Casus conscientiae etc. z datą 1419 
na końcu. Jest to, jak  dalej zobaczymy, skrót treści 
naklejki tytułowej na grzbiecie rękopisu. „Z” w sygna
turze jest oczywiście złym odczytem dawnej postaci 
cyfry „2”, a więc kopista przepisał sygnaturę z naklejki 
sygnaturowej rękopisu n ), nie sprawdzając jej w inwen
tarzu. Nie przejrzał też całości rękopisu, gdyż nie po
prawił daty 12) i nie podał glos.

O tekście „Skargi” notuje N e h r i n g ,  że jest pisany 
bez podziału na wiersze. Strofy zaczynają się od du
żych liter. Uważa, że mamy tu przed sobą (w bardzo 
zepsutej kopii) nie prosty odpis o pomieszanych zwrot
kach a nawiązującą do pierwotnego tekstu przeróbkę 
i kontynuację („Um- und Weiterbildung”) o własnym 
zakończeniu. Mylenie a i e notuje bez komentarzy.

A l e k s a n d e r  B r i i c k n e r  pisze w r. 1897 T3): Odpis 
wrocławski z 1419 (?)14) bardzo zaniedbany, wciąga 
glosy interlinearne w sam wiersz, opuszcza lub wtrąca 
słowa, myli szyk strof, przestawia same słowa, wpro
wadza inne osoby (anioła, ludzi).

S t a n i s ł a w  D o b r z y c k i  dochodzi w r. 1901 do 
następujących wniosków15): Wysoce skażony tekst wro
cławski jest niezawodnie odpisem ze znacznie starszego 
oryginału, skoro mógł narobić tyle błędów. Niekonsek-

n) Obecnie pozostały po niej tylko ślady.
lł) Winna ona brzmieć: 1409.
13) Drobne zabytki języka polskiego XV w. Rozprawy AU, Wydz. 

Filol., t. 25 (= S. II, t. 10 — 1897), s. 244 — 255.
14) Ze znakiem zapytania podaje Br u c k n e r  datę 1419 również 

w notatce: Drobiazgi czeskopolskie. Pamiętnik Literacki, t. 14 (1916), 
s. 251 — 232. Jego Dzieje kultury polskiej, t. 1, wyd. 2, Warszawa 
1939, s. 587 podają tę datę już bez zastrzeżeń.

15) Studya nad średniowiecznem piśmiennictwem polskiem. 
Rozprawy AU, Wydz, Filol., t. 33 (= S. II, t. 18 — 1901), s. 106—114.



wentne pisanie a i e trudno położyć na karb dialektu 
łub jakiejś określonej metody graficznej. Prawdo
podobnie pisarz-cudzoziemiec nie rozumiał dobrze tego 
co pisał (noc albo leg!). Widocznie Niemiec, który znał 
trochę język polski a może i czeski, albo, co prawdo
podobniejsze, tylko narzecze śląskie, we Wrocławiu 
i okolicy przejęte wówczas zapewne wpływami czes
kimi. „Pisarz znalazł w tekście odpisywanym celay vyle- 
cela, — formy polskie sczechizowane — i tak napisał. 
Ale że może równocześnie słyszał też ciała, wyleciała, 
więc potem nie był pewien, gdzie dać e a gdzie a i pi
sał yoza, zaplekale”. Jako czechizmy wylicza Dobrzycki: 
dosza moye, cela, czelo, kam, spooedal, oygaoeya, sta- 
veya, mylostyuy 1G). Nie może ściśle objaśnić formy 
arzekoecy 17).

Jan  Ł oś wyraża w r. 1922 zdanie l8), że tekst wroc
ławski niewątpliwie nie pochodzi z początku XV w. 
Częste użycie znaku e, u na nosówki wskazuje na schy
łek XV w. (ok. r. 1470). Przepisywacza nazywa barba
rzyńsko niedbałym. Na podstawie uwag reżyserskich 
tekstu wrocławskiego rozkłada pierwotną, alfabetyczną 
redakcję „Skargi” na następujące partie: Zwrotki A—N 
— umierający, O — P — anioł, Q — S — otoczenie, 
T — Z — umierający.

Współ wydawca „Literatury polskiej” Piłata, S t a 
n i s ł a w  Ko s s o ws k i  sądzi19), że różnych tekstów 
„Skargi” nie można niewątpliwie uważać jedynie za 
warianty tego samego opracowania, lecz należy w nich 
widzieć redakcje odrębne, opierające się o różne wzory, 
względnie o inne teksty pierwotne.

1G) W rękopisie: myloscyoy. 
n). W rękopisie: arzeknecy.
18) Początki piśmiennictwa polskiego. Lwów 1922, s. 454—456.
19) Pi ł a t  Roman,  Historja literatury polskiej, t. 1, cz. 2, War

szawa 1926, s. 347.



W i n c e n t y  O g r o d z i ń s k i  pisze o „tekście wrocław
skim” w sposób następujący20): „Jeśli się oprzemy na 
dacie podanej na końcu rękopisu..., wiersz musiałby 

'powstać przed 1419 r., co nie jest bynajmniej niemoż
liwe. Biorąc rzecz nawet najostrożniej, odpis wrocław
ski pochodzi niewątpliwie z I. poł. XV w. Ma on tę 
wyższość nad płockim, że daje całość bardziej powią
zaną jakąś myślą przewodnią. W związku z tym różni 
się od płockiego formą: gdy bowiem tamten ma wy
gląd utworu dydaktycznego, którego zwrotki zaczynają 
się od kolejnych liter alfabetu, to tekst wrocławski 
rzadko przestrzega tego alfabetycznego porządku, nie 
posiada szeregu zwrotek..., ale za to przechował pra- 
tekst późniejszej pieśni ludowej o duszy, która po wy
leceniu z ciała stała na zielonej łące, w całości zaś ma 
bardzo wyraźną formę nie tyle dialogu, ile moralitetu, 
a więc byłby najstarszym zachowanym zabytkiem pol
skiego dramatu. Czy tak było w rzeczywistości, czy 
sam pierwotny utwór, którego dwie wspomniane kopie 
wykazują tyle różnic obok podobieństw, powstał na 
Śląsku, wymaga szczegółowych wywodów, które nie 
tu miejsce roztaczać. Znaczna część naszych uczonych 
uważa odpis płocki za podstawowy, dla mnie wrocław
ski przedstawia mimo wszystko większą wartość i od 
niego należy wyjść, chcąc ustalić pierwotną formę 
„Skargi Umierającego”.

W r. 1948 przedrukował nehringowskie wydanie 
wrocławskiej „Skargi” S t a n i s ł a w  R o s p o n d 21). W ob
jaśnieniach stawia tezę, że tekst wrocławski jest starszy 
od płockiego ze względu na brak oznaczenia palatal- 
ności spółgłosek, a zamieszanie w oznaczeniu e i a wska-

20) Dzieje piśmiennictwa śląskiego, t. 1, Katowice-Wrocław 1946, 
s. 33 — 34.

21) Zabytki języka polskiego na Śląsku. Wrocław—Katowice 
1948, s. 78—82. Rec.: Ka z i mi e r z  Ni t sch.  Język Polski, r. 28 
(1948), nr. 5, s. 153—157.



żuje na podłoże dialektyczne, nie tylko na wpływy 
czeskie. Formę wrocławskiego wariantu określa jako 
wyraźny moralitet i zaznacza: „Jeśliby uczonym udało 
się rozstrzygnąć, który odpis jest podstawowy, wtedy 
postawilibyśmy ewentualnie hipotezę o śląskim pier
wotnym pochodzeniu dramatu polskiego“. Sygnaturę 
rękopisu, dotąd błędnie za Nehringiem podawaną, daje 
Rospond w formie# poprąwniejszej, ale już nie aktual
nej: M. S. O. 2.

III. Op i s  R ę k o p i s u

A. Ogólny opis rękopisu

W ł a ś c i c i e l  i m i e j s c e  p r z e c h o w y w a n i a :  Bi
blioteka Kapitulna we Wrocławiu, ul. Kanonia 12.

S y g n a t u r a :  2. Poprzednia sygnatura: M S.0.2.22 23).
O p r a w a :  Dębowe deski wielkości 15,5 cm X 22,5 

cm, grubości około 1 cm. Składki wzmocnione we
wnątrz paskami pergaminu i przyszyte lnianym szpa
gatem do trzech przeciętych wzdłuż rzemieni, wsunię
tych w specjalne otwory w okładkach i przybitych do 
nich gwoździami kowalskiej roboty. Skóry na okładce 
ani kart ochronnych rękopis nigdy nie posiadał. Całość 
oprawy dość zniszczona. Na grzbiecie u góry znajduje 
się naklejona na składki i brzegi desek okładkowych 
kartka papierowa z napisem wykonanym ręką XVIII w.: 
Varia manuscripta 10 quaedam historiae. 2° Sermones de 
Do[minicis] et Festis. 3. Casus conscientiae. 4° Passi[oJ 
Dńi N. J. C. ad finem reperitur A. 141[9]25). Poniżej

22) Sygnatura MS. 0.2 została rękopisowi nadana podczas trze
ciej inwentaryzacji, zakończonej w 1786 r. O jest znakiem działu 
„Miscellanea“ ( Jungni t z Josef,  Geschichte der Dombibliothek in 
Breslau. Silesiaca. Festchrift... Breslau 1898, s. 200—201). Nową sy
gnaturę 2 otrzymał rękopis w okresie międzywojennym (za dyrek
tora Nowacka).

23) Luki uzupełniam według inwentarza.



druga kartka z nowym numerem inwentarzowym 2, 
nalepiona na resztki dawnej marki sygnaturowej.

Ma t e r i a ł :  Papier.
F o r m a t :  Quarto: 15— 16 cm X 21,5 — 22,5 cm.
O b j ę t o ś  ć: 29 składek. Ilość kart w składce waha 

się między 10 a 14, przeważają jednak seksterniony.
335 kart liczbowanych ołówkiem w czasach nowo

żytnych. Nie liczbowano małej, wchodzącej w skład 
rękopisu, zapisanej karteczki, wszytej po k. 313. Od 
czasu liczbowania ilość kart się nie zmniejszyła, pod
czas jednak jego przeprowadzania brakowało już:

przed k. 1: jednej lub 2 składek (wyrwane);
po k. 36: 2 kart czystych (wycięte już po oprawie

niu rękopisu);
po k. 163: 3 kart czystych (wycięte j. w.);
po k. 206: 4 kart zapisanych i 1 składki (wyrwane);
po k. 335: 3 kart zapisanych (wyrwane). Na nich 

kończył się rękopis, jał^ o tym świadczy odcisk brzegu 
deski okładkowej, znajdujący się na zachowanym strzę
pie ostatniej z nich.

C z a s  p o w s t a n i a :  XV wiek. K. 335b podaje datę: 
1409. Szczegółowe rozważania na ten temat poniżej.

Pi smo:  Kursywa gotycka.
A t r a m e n t :  Cały rękopis spisano brunatnym atra

mentem galasowym o różnych odcieniach, za w yjąt
kiem kart 13b, 14a i 14b, gdzie użyto inkaustu czarnego. 
Występowanie kolorowych inicjałów i podkreśleń zo
stanie zaznaczone w odpowiednich miejscach szczegó
łowego wykazu zawartości rękopisu.

S c h e m a t  p i s a r s k i :  Jednokolumnowy^ Marginesy 
odkreślone przed zeszyciem składek przez całą powierz
chnię papieru. Margines wewnętrzny i górny mają sze
rokość ok. 1,5 cm, zewnętrzny i dolny ok 2,5 cm. Linio
wania brak.

N o t a t k i  p r o w e n i e n c y j n e : Żadne.



I n w e n t a r y z a c j a :  Brulionowy inwentarz rękopiś
mienny z okresu międzywojennego (Nowack?) podaje 
nową i dawną sygnaturę oraz odpis naklejki grzbie
towej (dr Engelbert poprawi! tu datę 1419 na 1409). 
Wszystkie poprzednie inwentarze zaginęły (informacja 
ustna Ks. dra Urbana).

B. Szczegółowy przegląd zawartości rękopisu

Mamy tu do czynienia z klockiem, powstałym przez 
współoprawienie zbliżonych formatem, głównie kazno
dziejskich rękopisów czterech różnych rąk. Możemy 
mianowicie wyróżnić w rękopisie następujące części:

skł. 1— 2 =  k. 1 — 26— I. ręka, zespół 1 
„ 3—13 = „  27 — 154— II. ręka
,, 1 4 =  „ 155 — 163— I. ręka, zespół 2 (część)
„ 1 5 =  „ 164— 173 — III. ręka
,, 16—18 = „  174 — 206— I. ręka, zespół 2 (c. d.) 
„ 19-21 =  ,, 207 — 242— I. „ „ 3
., 22—29 =  „ 243 — 335 — 'IV. ręka.

W poniższym przeglądzie podaję t r e ś ć  r ę k o p i s u  
oraz bliższe dane o wykonaniu nie w kolejności kart 
a rąk i zespołów. Sądzę, że ten sposób jest przej
rzystszy.

I. r ęka ,  z e s p ó ł  1: skł. 1—2, k. 1—26.
S y g n a t u r y :  Pierwsza karta pierwszej składki: 

u góry litera c, u dołu szarawym inkaustem nakreślono 
coś, co można by wziąć za A. Pierwsza karta drugiej 
składki (15a): U góry znak w postaci 6 (b ?), u dołu 
szarawym inkaustem coś, co przypomina Z  a może 
być B.

Do zespołu tego należały przypuszczalnie dwie (może 
jedna) brakujące obecnie przed k. 1 składki. Jaka 
była pierwotna kolejność składek (przed oprawieniem), 
trudno dociec.

W y k o n a n i e :  Pierwsze wiersze samodzielnych ustę
pów wypisano większymi literami. Większość tych



ustępów miała otrzymać kolorowe inicjały 2 — 3-wier
szowej wysokości, pozostawionych jednak w tym celu 
okienek nie wypełniono. W większości okienek brak 
nawet reprezentantów. Karty 13 i 14, zapisane pismem 
bsulionowym, ozdób podobnych nie znają.

T r e ś ć :  Zespołowi temu (a właściwie jego zacho
wanej resztce) można by nadać tytuł „Miscellanea con- 
cionatoria”. Na k. 1 — 2 znajduje się 5 przykładów typu 
„Gęsta Romanorum” i, choć bez specjalnej części mo- 
ralizacyjnej, zakończonych na sposób kazań (przy
kład 3:... ad quod regnum perducat nos pater etc). 
Początek pierwszego z nich a zarazem incipit całego 
rękopisu brzm i:24)

[L\Egitur, quod quedam puella religiosa, cum quere- 
tur a sene, quo facta fuisset religiosa, respondit: cum 
essem parrnla... Z drugiego przykładu notuję formę 
„facit” użytą zamiast „fecit”.

Od k. 3a do 4 wiersza k. 12a następują po sobie: 
2 kazania wielkotygodniowe (z pierwszego notuję formę 
„bathanie” =  Bethaniae), przykład: „de ąuodam pro- 
pheta nomine Epicora” i kazanie^ o Niepokalanym Po
częciu N. M. P., zawierające cytat ze św. Anzelma 
( ...Anslemus (!) docuit...). Kazanie to a szczególnie ów 
cytat dowodzi, że pisarz nie był dominikaninem, gdyż 
zakon kaznodziejski stał wtedy w opozycji do poboż
nego twierdzenia o Niepokalanym Poczęciu.

Kartę 12a od wiersza 5 i k. 12b zajmuje polski tekst 
„Skargi Umierającego”. Tekst ten zostanie podany i omó
wiony poniżej.

Na k. 13a rozpoczyna się kazanie o św. Jadwidze 
będące, jak można sądzić z niedbałego charakteru pisma, 
brulionowym, raczej samodzielnym (patrz niżej) szkicem. 
Autor wziął za motto cytat z lekcji mszalnej dnia św.

24) Tu i dalej w większości tekstów ł a c i ń s k i c h  rozwiązuję 
skróty, dodaję interpunkcję i wprowadzam normalny podział na 
słowa.



Jadwigi: „Mulier timens deum ipsa laudabitur” (Prov. 
31 , 30) i odpowiednio do tego omawia dość ogólnie 
a moralizująco życie, świętej, którą nazywa „patro
na nostra”. Na k. 13b pisze ten sam pisarz dalej innym 
atramentem: .

„Beata hedoigis secundum propaginem ducis marenie 
(poprawione z maranie) filia xristianissimo principi hen- 
rico slesie et maioris polonie doci in matrimonio copulata. 
qui henricus fuit interemptus a thartaris et coronam mar- 
tirij obtinuit propter iustićiam et fidem xristianam. Be
ata et sancta hedoigis post mortem eius intrauit ad mo- 
nasterium trebnicensi (!). ibi penitenciam terribilem et 
duram dvxit per triginta ix  annis(!). carnes et quecun- 
que delectabilia non otabatur sed pauperibus tribuebat...n

Pisząc dalej o znanym fakcie, że na skutek częste
go chodzenia boso po śniegu spękały św. Jadwidze stopy 
tak, że krew z nich ciekła, użył pisarz dwu polskich 
słów dla wyrażenia pojęcia, nieznanego mu w łacinie. 
Ustęp ten podaję w rozdziale „Polskie teksty rękopisu44. 
Fakt powyższy świadczy, jak sądzę, że pisarz kazania 
o św. Jadwidze jest również i jego autorem a napewno, 
że był Polakiem i pisał na Śląsku. Po kazaniu i krót
kim westchnieniu do świętej następuje łaciński tekst 
„Salve regina”. Z antyfony tej notuję formę „ad ihe- 
sum” =  et lesum.

Godnym zaznaczenia jest fakt, że autor kazania 
o św. Jadwidze, zupełny ignorant w historii dynastii 
wrocławskiej25), nie myli się w szczegółach ściśle hagio- 
graficznych życia świętej.

Na k. 14 mieści się kazanie na Wszystkich Świętych 
wzmiankujące Panteon rzymski.

25) Ks. Prof. dr. Umiński poinformował mnie, że takie same 
zmieszanie osoby Henryka Brodątego i Pobożnego występuje rów
nież w niektórych średniowiecznych kronikach (m. i. w jakiejś au
striackiej kronice wierszowanej). Poszukiwania moje za tymi tek
stami nie dały jak dotąd rezultatu.



Druga składka rozpoczyna się środkiem tekstu ja 
kiegoś przykładu, po którym następuje jeszcze 12 in
nych, potem „Sermo de nouo sacerdote”, 2 przykłady, 
„Sermo in die resurrectionis”, 2 przykłady, kazanie na 
temat „Duo homines ascenderunt in templum ad oracio- 
nem”, 1 przykład i znów ustęp o faryzeuszu i celniku. 
Karta 26b wolna.

I. rę k a , z e s p ó ł 2: sk ł. 14, 16 — 18, k. 155 — 163, 
174 — 206.

S y g n a tu ry :  Na pierwszej karcie 14 skł. u dołu 
szarawym inkaustem: a. Na składce 16 w tymże miej
scu i tymże inkaustem: l 9 oraz b. Na pierwszej karcie 
17 skł. u dołu szarawym inkaustem: /, na ostatniej 
zaś, także u dołu atramentem brunatnym: primus. Na 
pierwszej karcie 18 skł. u dołu również brunatnym 
atramentem: secundus. Ze składek tego zespołu tylko 
17 i 18 łączą się ze sobą tekstem.

W y k o n a n ie :  Wszystkie kazania miały się rozpo
czynać od 2 — 3 -wierszowych inicjałów, nie wszystkie 
jednak pozostawione w tym celu okienka wypełniono. 
W niektórych brak również i reprezentantów. Na czę
ści stron występują czerwone podkreślenia i podcie
niowania. Istniejące inicjały to duże czerwone nieozdo- 
bne wersaliki.

T re ś ć : Większą część zawartości tego zespołu 
stanowią kazania de tempore (niedzielne), spotykamy 
jednak i sermones de sancds.

Składka 14 obejmuje: Kazanie o św. Janie Chrzci
cielu, o N. Marii P. i 4 niedzielne. Ostatnie z nich jest 
jak gdyby nie skończone, choć trochę miejsca wolnego 
pozostało.

Składka 16 zawiera: 6 kazań niedzielnych, kazanie 
o św. Bartłomieju Ap. i kazanie niedzielne. W pierw
szym kazaniu występuje 6 polskich interpolacji i 1 glosa 
marginalna, w trzecim 1 glosa marginalna. Kazanie 
o św. Bartłomieju podaje motto z Ezechiela w języku



łacińskim i polskim i zawiera 1 polską interpolację. 
Tekst jednego z ustępów tego kazania jest szkicowym 
wyrażeniem prawie tego samego porównania, na którym 
zbudowano polskie „gnieźnieńskie” kazanie o św. Bar
tłomieju. Oto cytat:

„Item sanctus bartholomeus comparatur serpenti in 
tribus: primo quia serpens multum solem diligit, quia 
ipse est frigide naturę, sic sanctus bartholomeus super 
omnia seu magis dilexit xpistum. Secundo quia serpens 
exponit omnia membra sua pro capite, quando percuti- 
tur. sic eciam sanctus bartholomeus omnia membra sua 
exposuit in passione sua pro xpisto, ut eum conseruaret. 
Tercio est, quod serpens oeterem pełłem deponit, quan- 
do mit renouari. sic sanctus bartholomeus pełłem suam 
deposuit, quando fuit excoriatusn.

Składki 17 i 18 obejmują: Kazanie na Nawiedzenie 
N. Marii P. i 11 kazań niedzielnych. Dziewiąte i dzie
siąte z tych ostatnich zawierają jedną polską interpo
lację, 2 glosy marginalne (słabo czytelne) i 4 inter- 
linearne. v

I. rę k a , z e s p ó l  3: sk ł. 19 — 21, k. 207 — 242.
S y g n a tu ry :  Składki posiadają sygnatury 2, 3, 4, 

umieszczone u dołu pierwszych stron składek. Sygna
turę 1 musiała nosić wyrwana składka, znajdująca się 
kiedyś między k. 206 a 207.

W y k o n a n ie :  Poszczególne kazania rozpoczynają 
się nieozdobnymi czerwonymi inicjałami 2-—4 -wierszo
wej wysokości. Część stron posiada czerwone podkre
ślenia i podcieniowania.

T re ś ć :  Zespól niniejszy jest zbiorem kazań na uro
czystości świętych. Zachowana część obejmuje święta 
od 26 grudnia do 14 września; rozpoczyna się kaza
niem (bez początku) na św. Szczepana Pierwsźego Mę
czennika, po którym następują kazania: na św. Jana 
Ewang., Oczyszczenie N. Marii Panny, św. Prokopa, 
św. Małgorzatę, św. Marię Magdalenę, św. Jakuba Ap.,



św. Wawrzyńca, Wniebowzięcie N. Marii P. (z cytatem 
ze św. Anzelma, którego imię podaje tu pisarz popra
wnie: Anselmus), św. Bartłomieja, Narodzenie NMP.
1 Podwyższenie Krzyża Świętego (bez zakończenia).

Z serii tej ciekawe jest kazanie o św. Prokopie, 
Opacie Sazawskim. Nie jest to święty czczony przez 
przez cały Kościół a propria wrocławskie również go 
nie posiadają. (Nie znalazłem go w żadnym z przej
rzanych przeze mnie w Bibliotece Uniwersyteckiej i Ka
pitulnej we Wrocławiu mszałów wrocławskich z XV w. 
ani w nowych rubrycellach). Występuje on jedynie 
w kalendarzach diecezji praskiej (4. VII, festum in foro 
cum octava), ołomunieckiej (4. VII, festum in foro), 
gnieźnieńskiej (4. VII, commemoratio) i krakowskiej 
(4. VII, commemoratio) oraz zakonu dominikanów 
(11. VII) i benedyktynów (1. IV)26). Z powyższych da
nych można wysnuć wniosek, że pisarz nasz skopiował 
kazanie o św. Prokopie przebywając w diecezji pras
kiej lub ołomunieckiej, gdyż one tylko obchodziły dzień 
tego świętego uroczyście (dominikaninem pisarz nie 
był — wspomniałem o tym wyżej — a benedyktyńska 
data święta nie pasuje do kolejności, w jakiej rękopis 
podaje kazania de sanctis). Najprawdopodobniej za
mieszkiwał on wówczas gdzieś na pograniczu języko
wym śląsko-morawskim w księstwie karniowskim czy 
opawskim, na obszarze gwar laskich. Stamtąd właśnie 
a nie z ciążącego raczej ku Pradze hrabstwa kłodzkiego 
(diec. praska) pochodziło wielu wrocławskich duchow
nych. Ma to chyba związek z położonymi w tamtych 
okolicach dobrami biskupstwa wrocławskiego (księstwo 
nyskie).

Kazanie to rzuca również dość jasne, jak sądzę,
26) H. Grot efend ,  Zeitrechung des deutschen Mittelalters und 

der Neuzeit, 2 Bd., 1 Abth., Hannover 1892, s. 54, 92, 139, 152; 2 Bd.,
2 Abth., Hannover—Leipzig 1898, s: 156. Teodor  Wierzbowski .  
Yademecum... Wyd. 2, Lwów—Warszawa 1926, s. 29.



światło na nieprzychylny stosunek pisarza „Skargi Umie
rającego” do Niemców. Pisząc o cudownych szczegó
łach życia świętego, podaje on za praskim żywotem 
opata Prokopa, że święty przepowiedział swym za
konnym braciom wygnanie i powrót do klasztoru. 
A oto dalszy ciąg opowiadania (tekst poprawiam we
dług Bollandystów: Acta Sanctorum, Iulius, t. 2 , s. 144, 
Yita auctore anonymo coaevo, ust. 33 — 37).

„Nam post mortem sancti patris procopij fratres de 
consensu oitum27) nepotem eius eligunt in abbatem, hu- 
ius seculi inimicum, sapiencia oigentem, pro confessione 
et religione laudabilem. tunc instante zelo dyaboli multi 
emuli ficticia oenenosa28) conspirantes detractationum, 
laąueos cauillacionum aput ducem spitigneum contra 
oitum abbatem oirum religiosum et fratres eius astruere 
ceperunt, mendacijs ducis aures adpulsantes, scilicet (di- 
centes) per sclaoonicas29 30 31 32 33 34) literas heresis secta ypocrisisąue 
esse apeite irretitos ac50) omnino peroersos. ąuamobrem 
eiectis eis in loco eorum latine auctoritatis abbatem et 
fratres ordinis griseorum instituerunt. uitus igitur assump- 
tis fratribus suis quos unit as concordaoerat karitatis51) 
peregre profectus in terram hunnorumy2) et dux ibi ab
batem terotunicum cum fratribus temtunicis, kominem35 36) 
ąuadam indignatione plenum’*) constituit. obi dum prima 
nocte adoentus suP5) ex morę ad matutinas pergens fo- 
ribus ecclesie appropinquaret3b), apparuit ei sanctus pro- 
copius intra ianua oratorij appodiatus et dixit: „unde

27) R.: vnum.
28) R.: elemosina.
2P) R.: sąualonitas.
30) R.: hereticos hac-
31) R.: unicos concordauerat karitas.
32) R.: terra hirnorum.
33) R.: homines.
34) R.: plenus.
35) R.: abili.
36) R.: appropinąuas.



tibi potestas hic regnandi? quid queris?” at ille: „potes- 
tatiua”37), inqu.it, „ducis maiestas et eius sublimitas, mee 
possibilitatis regimem38) hoc (cenobium) tenebit usque ad 
finem  oite mee subiectum”. cui beatus procopius: „citis- 
sime et sine confusione et nerecundia *recede. quod si 
non feceris, olcio diunitatis id est deitatis oeniet super 
te”, illusionem sathene (!) estimans esse <quody omnino 
oilipendit. Sanctus autem pater emangelicum complens 
preceptum eundem abbatem cum suis fratribus terna am- 
monitione premissa, quarta nocte apparuit ei ad matuti- 
nas euntP9) (et) dixit: „cur meis ammonitis amicabilibus 
obtemperare irecusasti? spiritualibus filijs meis locum 
hunc a domino impetraui non tibi, qui supplantatum40) 
me ingressus es. et si <nony a tuo duce potestas hacte- 
nus41) fuit data tibi, a me amodo sit prohibita!” et hec 
dicens impetuose fortissimis ictibus cum oirga pastorali 
illum ferire cepit. qui mox quasi bellone estro42) percus- 
sus sine dilatione locum muta(ui)t et oolatili cur su ad 
ducem terre peruenit et omnem rei eoentum patefecit et 
minera demonstrauit. dux autem predictus ambiguitatis 
laqueo irretitus usque ad finem oite permansit, sed post 
mortem suam dux mratislaus ducatus gubernaculum43) 
possidens... oitum abbatem cum fratribus cum honore 
reduxit et in loco suo decenter restituit”.

Kazanie z tego rodzaju przykładem mogło być wy
głoszone na Śląsku tylko przez Polaka do Polaków. 
Wielka ilość błędów, jakie pisarz popełnił przepisując 
przytoczony ustęp żywotu, dowodzi, że jego znajomość



łaciny była mniej niż mierna, w skutek czego nie zawsze 
rozumiał, co pisze.

II. rę k a : sk ł. 3 — 13, k. 27 — 154.
Sygnatury: Na pierwszych stronach składek u dołu 

znajdują się wpisane siwym inkaustem pierwszą ręką 
sygnatury od primus do terdecimus. Liczby 8 i 9 wy
pisano na jednej składce. Liczby 10 brak, choć w tym 
miejscu luki nie ma (skł. 10. i 11. łączą się tekstem). 
Za wyjątkiem skł. 3, stanowiącej całość dla siebie (jedno 
kazanie), inne połączone są ze sobą reklamantami.

W y k o n a n ie :  Kazania zaczynają się 3-4-wierszowej 
wysokości czerwonymi nieozdobnymi inicjałami. W skł. 
4—13 występują na części stron czerwone podkreślenia 
i podcieniowania.

Przed oprawieniem w klocek zespół ten przecho
wywał się w postaci luźnych seksternionów, z których 
każdy był oddzielnie zeszyty lnianą nicią.

T re ś ć :  Na zawartość zespołu składa się szereg ka
zań, głównie de sanctis (8 kazań na różne uroczystości 
N. Marii P., na św. Małgorzatę, św. Marię Magdalenę, 
św. Wawrzyńca, św. Jakuba, św. Michała, Wszystkich 
Świętych, Narodzenie św. Jana Chrzciciela, św. Piotra 
i Pawła, św. Katarzynę). Występują tu też kazania de 
tempore oraz ogólne. Święta ogólno-kościelne.

Zaznaczyć należy, że jedno kazanie o N. Marii P. 
spotykamy w rękopisie dwa razy w dwu różnych opra
cowaniach: w redakcji dłuższej, być może .pierwotnej, 
w niniejszym zespole drugiej ręki (k. 50b— 53a) i w re
dakcji krótszej w 2 zespole pierwszej ręki (k. 231a—234b). 
Z faktu tego można wyprowadzić prawdopodobny wnio
sek, że pisarz „Skargi Umierającego” wszedł w posia
danie zespołu kazań drugiej ręki już po napisaniu swo
ich.

We wstępie do pierwszego kazania zespołu czy
tamy : „...pro horum oerborum introductione... otar



mlgar locutione: Bonum forum extrahit pecuniam de 
bursa...”.

Pisarz był widocznie Niemcem, gdyż na k. 79b znaj
dujemy niemiecką interpolację „ bubulci kmhirte in dieto 
loco pascebant”. Następny chyba właściciel tego zespołu 
dopisał nad słowem niemieckim polskie tłumaczenie 
(zob. niżej).

III. r ę k a :  sk ł. 15, k. 164 — 173.
S y g n a tu r y :  żadne.
W y k o n a n ie :  Pismo nadzwyczaj staranne. Pozosta

wiono miejsce na zaplanowane a nie wykonane inicjały-
T re ś ć :  Składka ta jest resztką jakiegoś większego 

zbioru kazań de tempore, których zawiera 6 (pierwsze 
bez początku, ostatnie bez końca).

IV. r ę k a :  skł. 22 — 29, k. 243 — 335.
S y g n a tu ry :  Na dole pierwszych stron składek wy

pisano sygnatury od l9 do 79.
W y k o n a n ie : Zaplanowanych inicjałów brak. Zespół 

nosi ślady poprzedniej oprawy.
T re ść : K. 243a— 29ba zawierają Casus consciencie. 

Incipit: Simpliciores et minus expertos confessores de 
modo... Explicit: Explicit summa ąuomodo sacerdos de
bet audire confessiones nec non tractatus confessionis 
modus etc. Po tym traktacie następują przeróżne dro
biazgi ascetyczne, a na k. 305b rozpoczyna się „Passio 
predicabilis in parasceue secundum consonanciam qua- 
tuor emangelistarum et secundum mentem doctorum 
sacre scripture”. Explicit pasji, podający datę jej ukoń
czenia brzmi (335b):

Explicit passio domini nostri ihesu xpisti. Sub nati- 
oitate anno m° cccc° ix° nono. Seąuitur in pascha sermo 
etc. To zapowiedziane kazanie wielkanocne nie nastę
puje, rozpoczyna się natomiast kazanie o poświęceniu 
kościoła. Końca brak, gdyż z rękopisu wyrwano tu 
3 karty.



C. Cechy paleograficzne pisma pierwszej ręki
Pisarz „Skargi Umierającego" używa dość typowej 

XV-wiecznej kursywy. Ks. Prof. dr Umiński jest zdania, 
że pismo należy odnieść do późnych lat XV w. (infor
macja ustna). Pismo w kazaniach na św. Jadwigę 
i Wszystkich Świętych bardzo niedbałe, wyraźnie po
spieszne, w innych łacińskich tekstach dość schludne 
(bez przekreśleń). Partie polskie wykazują swą stosun
kową starannością (dobrym kaligrafem pisarz nie jest), 
że pisarz kreślił je powoli, z namysłem. Dukt prosty 
lub lekko pochylony w przód. Karty 207 — 242 zapi
sane pismem większym i bardziej pochylonym.

Typowymi dla pisarza są następujące cechy44):
1. pisanie f  zasadniczo tylko przez dolny i środ

kowy pas;
2 . pisanie w  nie w postaci dwu przylegających do 

siebie lub zachodzących na siebie częściowo d  a zna
kiem jednolitym o lewej lasce prostej a dwu innych łu
kowatych.

Pisownia minus, mit, parmla jest regułą. V między 
samogłoskami wyrażone przez u.

Okrągłe i występuje w tekstach łacińskich dość 
często, głównie po c i e (spotyka się i po zwykłym r) 
w postaci, przypominającej nasze z. W tekstach pol
skich występuje tylko dwukrotnie (po e i c).

li oraz y  pisane w tekstach łacińskich tym samym 
znakiem y, opatrzonym prawie zawsze dwoma punk
tami. W „Skardze Umierającego” y  występuje zasad
niczo również w postaci dwupunktowej, y  z jednym 
punktem spotykamy tu 12 razy, y  bez punktów 3 razy.

Skrótami posługuje się pisarz bardzo często, stosu
jąc głównie znaki abrewiacyjne (prawie w każdym 
możliwym wypadku) i kontrakcję; suspensji i syglów

44) Cech tych nie znalazłem w żadnym z przejrzanych przeze 
mnie rękopisów Bibliotek i Kapitulnej we Wrocławiu.



prawie nie zna. Charakterystycznym dla pisarza jest 
zbyteczne równoczesne stosowanie dwu skrótów na m 
wygłosowe: po zaznaczeniu skrócenia m poziomą kreską 
nad samogłoską dopisuje jeszcze do tejże samogłoski 
zredukowane m  pisane w dół. Nie występuje to zawsze, 
lecz dość często. Daleko posunięte kontrakcje zaznacza 
pisarz dwoma równoległymi kreskami nad wyrazem.

Dywizy w formie dwu poziomych równoległych kre- 
seczek, rzadko jedna kreska a pod nią punkt lub tylko 
jedna kreska.

Odnośnik do glosy marginalnej ma postać dwu pio
nowych równoległych kreseczek. Ten sam znak roz
poczyna glosę marginalną.

D. Papier

W rękopisie występuje 14 gatunków papieru. Roz
kład tej ilości na poszczególne części składowe klocka 
przedstawia się w sposób następujący:

I ręka, zespół 1 .................. 2 gat.
I » „ 2  ...................  2 „
I » „ 3  ...............  1 „
II r ę k a .................................  6 „
III r ę k a .................................  2 „
IV r ę k a .................................. 1 „
Poniżej podaję przegląd użytych gatunków papieru 

z zaznaczeniem składek, w których występują, formatu 
arkusza, pobieżnego opisu znaku wodnego i ewentual
nej identyfikacji tego znaku ze zbiorami filigranów45). 
Zaznaczam, że do dokładnego słownego opisu znaków 
wodnych nie można przywiązywać większego znaczenia, 
gdyż bez rysunków nie dają one możliwości identyfi-

45) Wyzyskałem następujące wydawnictwa: B r i ą u e t  C. M., 
Les filigranes, t. 1—4. Leipzig 1923. P i e k o s i ń s k i  Fr anc i szek ,  
Średniowieczne znaki wodne. Kraków 1893. Badeck i  Karol,  
Znaki wodne w księgach Archiwum miasta Lwowa 1382 —1600. 
Lwów 1928.



kacji z niedostępnymi dzisiaj zbiorami filigranów, 
względnie z innymi rękopisami.

I rę k a , z e sp ó l i.
P. 1. (skł. 1) 30,0cm X 42,7 cm. Znak wodny „Ko

rona” należy uważać za wariant pośredni między Bri- 
quet nr 4645 (41x60 r. Seule var. sur grand format: 
Lyon 1459—69) i Briąuet nr. 4646 (29x42 Azeglio 1473. 
Yoy. Heitz (Incunables, n° 168), impression absąue nota), 
gdyż rysunek zbliża się raczej do pierwszego a format 
do drugiego z nich. Wydedukowana z powyższych da
nych data naszego papieru przypadać może najprawdo
podobniej na lata 1467— 1470. Pochodzenie piemonckie. 
Wśród wariantów grupy 4636 — 4648 (z grupy tej tylko 
dwa wyżej przytoczone numery są podobne do znaku 
w rękopisie) wzmiankuje Briąuet: Russie, mss. de 
1456 — 66 et s. d. (Likhatscheff nos 545, 546, 1022, 1023, 
1025, 1035 a 1038, 1110, 1111, 2578, 2579, 4038), Hongrie 
1463.

P. 2 . (skl. 2) 31,5 cm X 44,4 cm. Znak wodny „Głowa 
wołu z podwójnym prętem między rogami”. Udało mi 
się odrysować jedynie środkową część znaku. Bez iden
tyfikacji.

I r ę k a ,  z e sp ó ł 2 .
P. 3. (skł. 14, 16) 31,2 cm X 43,3 cm. Znak wodny 

„Głowa wołu z podwójnym prętem między rogami”. 
Udało mi się odrysować jedynie środkową część znaku. 
Bez identyfikacji.

P. 4. (skł. 17, 18) 29,5 cm X43,8 cm. Znak wodny: 
Lekko rozchylony pączek (?). Bez identyfikacji.

I rę k a , z e s p ó ł  5.
P. 5. (skł. 19 — 21) 31,5 cmX44,2 cm. Znak wodny: 

„Podwójny pręt z krzyżem maltańskim z jednego a ko
łem z wpisanym trójkątem z drugiego końca” =  Bri
ąuet 3107 (31x43 Augsbourg 1455. Var. ident.: Magde- 
bourg 1458). Pochodzenie niemieckie (?).



II rę k a .
P. 6. (skl. 3) 31,2 cm X 43.9 cm. Znak wodny „Góra 

z krzyżem” =  Briąuet 11.789 (32x44 Chateaudun 1460, 
Constance 1460).

P. 7. (skł. 4) 31,8 cm X 44,0 cm. Znak wodny „Głowa 
wołu z 5-listną rozetą na pojedyńczym pręcie między 
rogam i; z pyska zwisa pręt drugi, zakończony trójkątną 
ozdobą”. =  Briąuet nr. 14.872 (29x44 Brescia 1457—70). 
W arianty: Badecki nr. 19 (1515—1522. War.: Lelewel 
nr. 53 z lat: 1462, 1472, 1480, Lichaczew, Bumaga 
nr. 424 z pocz. XVI w.).

P. 8 . (skł. 5, 13) 29,6 cm X44,2 cm. Znak wodny: 
„Waga w kartuszu”. =  Briąuet 2469 (27,5x43. Tyrol 
1447. Var. ident.: Hongrie 1445 — 65, Gurck 1447 — 48, 
Wiener-Neustadt 1453—56, Baviere 1454, Gratz 1455—62, 
Vienne 1459, Voy. Bodemann (n° 5), Venise 1470. Var. 
simil. sur pap. de 41,5x55,5: Landshut 1464).

P. 9. (skł. 6 , 7 oraz łącznie z P. 10. skł. 9, 11). 
31,8 cm X44,4 cm. Znak wodny: „Głowa wołu z 8 -listną 
rozetą i 2 pączkami na pojedyńczym pręcie między ro
gami”. =  Piekosiński nr. 1080 (XV6).

P. 10. (skł. 8 oraz łącznie z P. 9. skł. 9, 11). 
31,4 cm X 44,3 cm. Znak wodny o opisie jak  P. 9. =  
=  Briąuet nr. 14.852 (32x44 Erfurt 1454).

P. 11. (skł. 12) 29,7 cm X43,0 cm. Znak wodny: „Wół4*. 
Wariant grupy Briąuet 2782— 2788 (format 29 — 30 X 
X42—43), notowanej w latach 1446— 1489 (m. i.: Hon
grie 1449, Russie 1456 — Likhatscheff nos 1020, 1021, 4033 
a 4035). Najpodobniejszy do Briąuet 2785 (Bordeaux 
1460).

III r ę k a .
P. 12. (skł. 15) łącznie z P. 13. 29,8 cm X 44,0 cm. 

Znak wodny: „Góra o 3 wierzchołkach”. Wariant grupy 
Briąuet 11.651 —11.656 (format podstawowy 30x44), no
towanej w latach 1434—1472 (m. i.: Neisse (Silesie) 
1457, Likhatscheff (nos 388 et 389) ms. de 1460, Tran-



sylvanie 1468). Drut kresy przechodzącej przez środek 
znaku pękł i skrzywił się.

P. 13. (skł. 15 łącznie z P. 12) 29,8 cm X 44,0 cm. 
Znak wodny: Głowa wołu. Filigran nadzwyczaj słaby, 
nie do odrysowania.

IV rę k a .
P. 14. (skł. 22—29). 30,6 cm X 42,4 cm. Znak wodny: 

Półksiężyc otwarty w kierunku pola śródkresowego; 
między ramionami półksiężyca 6 -ramienna gwiazda. Bez 
identyfikacji. Data podana na końcu: 1409.

Tak więc z 14 znaków wodnych rękopisu udało mi 
się zidentyfikować mniej lub więcej ściśle 9. Na tej 
podstawie można określić czas powstania części skła
dowych klocka. Opierając się na przyjętych w nauce
0 papierze założeniach i rachunku prawdopodobieństwa, 
przyjmuję za możliwy czas powstania zespołu II ręki 
lata 1456—1465, za czas zaś najprawdopodobniejszy 
lata 1457—1461.

Ponieważ, jak  to wspomniałem w szczegółowym 
przeglądzie zawartości rękopisu, zespół drugiej ręki był 
przed oprawieniem go w klocek przechowywany samo
dzielnie w luźno szytych seksternionach, winniśmy 
przyjąć, że zespoły I ręki, które po raz pierwszy zostały 
oprawione w klocek, w którym się dotąd znajdują, są 
pochodzenia trochę późniejszego (lata 1455 —1470), przy 
czym zespół 3 (z kazaniem o św. Prokopie) został chyba 
spisany w pierwszym pięcioleciu tego okresu zaś pierwszy 
zespół a z nim „Skarga Umierającego” — w ostatnim.

Zespół ręki III można (ze względu na daty z Nysy
1 Rusi) odnieść śmiało do lat ok. 1460, zespół ręki IV 
jest przez samego pisarza datowany rokiem 1409.

E. Paski pergaminowe

Do wzmocnienia składek użyto przy oprawie na
szego rękopisu 29 wąskich pasków pergaminowych. Po
chodzenie ich jest następujące:



1. pocięty wzdłuż dokument soboru bazylejskiego 9 p.
2. pocięty pionowo instrument notarialny........  13 p.
3. prawy brzeg jakiegoś dokumentu .................  1 p.
4. nieznanego pochodzenia (czyste) ................ . 6 p.
Poniżej podam zawartość dokumentów 1 i 2 , które 

jak  sądzę, rzucą dużo światła na osobę pisarza „Skargi 
Umierającego” i inne zagadnienia, związane z naszym 
klockiem.

1. D o k u m e n t  s o b o ru  b a z y le js k ie g o .
Zachowane 9 pasków nie stanowi całości dokumentu.

Posiadamy z niego początek (4 paski), 2 przyległe do 
siebie paski ze środka i koniec (3 paski). Między tymi 
grupami istnieją niewiadomej wielkości luki. Prawy 
brzeg dokumentu został odcięty, gdyż wystawał ze 
składek.

Zachowane części tekstu brzmią:
w. 1. Sacrosancta generalis Synodus Basilien(sis) in 

spiritu sancto legitime congregata Un[iuersalem eccle- 
siam]

2 . representans. Dilecto eccl(es)ie filio — Preposito 
eccl(es)ie sancti Iohannis extra muros Gneznenfses) 
Sal(u)t(em) et om [nipotentis]

3. dei ben(edictionem). Conąuestus est nobis Nicolaus 
Sczodro clericus Gneznen(sis) dioc ceseos q(uo)d Dauid 
de Uily Arm...

[brak nieznanej ilości wierszy]
5. ...discretioni tue per hec scripta mandamus qu...
5. dictum sacrilegum tam diu appellatione remota ex- 

communicatum publice nunties et facias ab a...
6. artius euitari donec passo iniuriam satisfactum 

fuerit competenter et cum tuarum testimonio litter 
[arum]...

7. ... uel sedem ap(osto)licam uenerit absoluendus S ...
[brak nieznanej ilości wierszy]



8. ati fuerint si se gratia odio uel timore subtraxe- 
rint censura simili appellatione cessant[ej...

...[ueri]
9. tati testimonium perhibere. Dat(um) Basilee vj° 

k(a)lendas D[ecembres]
10. Anno a Natiuitate domini Millesimoąuadringen- 

tesimotricesim[o] ...
Z zachowanych szczątków tekstu można by wywnios

kować, że jadącego do Bazylei Mikołaja Szczodro ja 
kiś Dawid de Vily ograbił po drodze, wobec czego so
bór nakazuje go wykląć. Prepozyt gnieźnieński od 
św. Jana za murami ma również zawiadomić sobór
0 ewentualnie dokonanej restytucji. W tym wypadku 
upokorzenie się winnego zostanie przyjęte a klątwa 
cofnięta. Dokument nosi datę 26. XI. 143... r. Adresatem 
jego jest Mikołaj, prepozyt klasztoru i kościoła św. Jana 
kanoników regularnych grobu świętego (bożogrobców) 
pod Gnieznem, występujący w Gnieźnie w latach 
1420 —1438 6̂). 9. VI. 1438 funkcjonuje jako „iudex com- 
missarius a sacrosancta sinodo Basiliensi deputatus” do 
spraw kumulacji beneficiów 46 47). Był szlachcicem48).

Czy list soboru dotarł do adresata, nie udało mi się 
wyśledzić. Pewnym jest natomiast, że był on w po
siadaniu pisarza pierwszej partii rękopisu („pierwszej 
ręki”, spod której wyszedł tekst „Skargi Umierającego”
1 glosy polskie), który uznał dokument za bezwartoś
ciowy i zużył go najpierw do zapisania na nim pew

46) Codex Diplomaticus Maioris Poloniae, t. 5, nr. 371 (27. IV. • 
1423), 404 (zatwierdzenie papieskie nr. 371), 620 (9. VI. 1438). Monu- 
menta medii aevi historica, t. 13, nr. 1584 (22. XII. 1422), t. 16. 
nr. 155 (19. IV. 1420), nr. 323 (27, IX. 1437), nr. 339 (24. V. 1438). 
Por. również: Hain Stefan,  Wincenty Kot, prymas Polski. 1436 
do 1448. Poznań 1948 (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 
Prace Komisji Teologicznej, t. 3, z. 2).

47) Informacje z dokumentów podanych w wyżej cytowanych 
publikacjach.

48) j- w.



nych notatek a potem, gdy i te notatki przestały mu 
być potrzebne, pociął go i przeznaczył na oprawę po
siadanych przez siebie rękopisów.

Notatki te, to różne słowa i wyrażenia niemieckie, 
odnoszące się do praktyki duszpasterskiej. Pisarz po
daje je w pisowni wprost potwornej i dołącza do nich 
łacińskie tłumaczenie. Zaznaczyć należy, że pisownia 
słów niemieckich jest ściśle taka sama, jaką pisarz sto
suje w swych polskich tekstach. Widocznie przeniósłszy 
się do obszaru, zamieszkałego przez ludność mieszaną, 
musiał się uczyć języka niemieckiego a rezultatem tego 
są „słówka” i „rozmówki”, które poniżej podaję:

Szunntek\ Muntek ... .i. pentecosten...\ Hoster .i. pascha 
etc. | Van nacht .i. Natiuitas d(omi)ni etc. \ Kijndile tag
i. in nocentiu(m) \Szynt uns li freo etc. b(ea)ta u(ir)go 
ma(r(ia \ Szynt gohanns solt feyern es... \ Byn cu(m) czv 
feuer... de hem. i. ven...\ Ilaste .i. pulsate \Halt licht .i. 
ecce lumen etc. \ piąte i pląs \ Szynt Anthoni(us) . di ho- 
ter for ge feyert hoch. .i. si [festum a]liqu(id) ce(le)- 
b(raui)stis celebrate Anders feyert nicht .i. a(li)as no(n) 
[celjebrat(ur) hot nijrne heltek dysuoch .i. ista (sep)ti- 
(m)a(na) n(u)ll(u)m... festufm) e(r)it etc. Hoc helge 
leuch... | ...Her Vois ffreo dos uil beicht Sleit inde... \ 
beicht limuter io, uos hostgiton zog etc... zophel host 
libe tochte(r)... \ met kraficze emdi karche .i. uexilla... 
met karche etc ferd kich nicht hyn gyn hit sis zijnde 
etc \la£te dilate fonder geet gret .i. dicunt ho(m)i(n)es 
dete u... | Host fergesse .i. obliftus es] \ uelich be/^der 
uant .i. q...iacet pe(ne)s p(ar)iete(m) etc\...” czuijm grosse 
ch... | megich ueich gals etc

Notatki te są po części niezbyt czytelne, na skutek 
czego podane wyżej ich brzmienie nie jest wszędzie 
zupełnie pewne.

Podane słowa i zwroty dotyczą zasadniczo dwu te
matów: świąt i udania się do chorej (!) celem wysłu
chania spowiedzi, udzielenia komunii i ostatniego na



maszczenia. Pisarz miał więc curam animarum, był księ
dzem świeckim.

Język notatek to niemiecki dialekt środkowego lub 
południowego Śląska. Ze względu na zawiłe stosunki 
językowe, jakie panowały w średniowieczu wśród nie
mieckiej ludności Śląska, dokładniejszej lokalizacji po
dać, jak  sądzę, nie m ożna49).

Jeśli chodzi o czas, w którym te notatki zostały 
napisane na dokumencie soborowym, to musiało to 
nastąpić chyba ,po r. 1449, kiedy sobór się rozwiązał 
a dokument jego był wart tylko cenę pergaminu.

2 . In s t ru m e n t  n o ta r ia ln y .
Zachowane 13 pasków nie stanowi całości doku

mentu. Wszystkim (ciętym pionowo) paskom brak gór
nych części, na skutek czego tekst rozpoczyna się od 
10 w iersza50). Brak też pasków początkowych oraz jed
nego wąskiego skrawka między paskiem 7 a 8.

Jest to instrument notarialny, w którym notariusz 
cesarski Johannes Sschuner de ...liciis Magdeburgensis 
stwierdza, że w jego obecności, w królewskim mieście 
Frankfurcie, Nicolaus Werneri plebanus de [Domajs- 
slauia et Canonicus Ecclesie Wratisslauiensis rozliczył się 
z pewnej sumy złotych czerwonych wobec Swede- 
rus’a, przedstawiciela jakiegoś kardynała i legata. Inne 
osoby występujące w *akcie: Johannes de Sw(.?.)enitz, 
Nicolaus de Polonia, Henricus Hiselecht laicus Wratis
slauiensis, Wilhelmus uicarius ecclesie sanctorum Marie 
e... in Frankoford, Bruno de Brunneneltz scabinus Fran- 
kofordensis.

Data dokumentu nie zachowała się, ale nie jest to 
dla naszych celów zbyt ważne, gdyż pochodzi on 
z końca XIV w. (najprawdopodobniej 1383—139").

49) Jungandreas  Wolfgang, Zur Geschichte der schlesischen 
Mundart im Mittelalter, Breslau 1937 (= Deutschkundliche Arbeiten. 
Reihe B. Bd. 3).

50) Wiemy o tym z uwagi notariusza o dokonanym przekreśleniu.



Mikołaj syn Wernera pochodziłł z Dytherichsdorf 
w diec. pomezańskiej. Przed przybyciem na Śląsk był 
kurialistą, domownikiem kardynała z Poitiers, kanoni
kiem poznańskim (tej godności zrzekł się). 2. XI. 1374 
został mianowany proboszczem domasławskim będąc 
już prebendariuszem u św. Idziego we Wrocławiu. 
1379 ma sprawę o rzekome przywłaszczenie sobie pro
bostwa wrocławskiego (którego ?). 1383—1397 występuje 
we Wrocławiu jako kanonik . katedralny. 31. VIII. 1390 
otrzymuje od papieża zezwolenie na zamianę wszyst
kich swych beneficjów. 13. XII. 1398 już nie ż y ł51).

Możemy więc śmiało wnioskować, że jeśli rozliczał 
się Mikołaj kanonik wrocławski, to dokument znajdował 
się w przechowaniu we Wrocławiu (kanonicy byli oficjal
nie zwolnieni od rezydowania w swych parafiach za
miejscowych) 52), czyli pisarz „Skargi Umierającego” po
chodził najprawdopodobniej z kół duchowieństwa ka
tedralnego.

IV. O s ta te c z n e  w y n ik i o d n o śn ie  c za su  i m ie jsca  
p o w s t a n i a  p i e r w s z e g o  z e s p o ł u  r ę k o p i s u  o r a z  

j e g o  p i s a r z a
Rekapitulując dotychczasowe rozważania stawiam 

następującą hipotezę:
Pisarzem określonym przeze mnie mianem „pierwszej 

ręki” a równocześnie pierwszym właścicielem naszego 
klocka w jego dzisiejszej postaci był jakiś duchowny 
świecki, należący do kleru katedry wrocławskiej a po
chodzący z południowego Górnego Śląska, należącego 
do diecezji ołomunieckiej. Przynajmniej zbiór kazań de

“ S c h i n d l e r  G e r h a r d ,  Das Breslauer Domkapitel von 
1341 — 1417, Breslau 1938 (= Zur schlesischen Kirchengeschichte 
Nr 33), s. 381 — 382

52) Statuty synodalne bpa Konrada z 1446 r. Montbach M. de, 
Statuta synodalia dioecesana sanctae ecclesiae Wratislaviensis. Ed. 2, 
Wratislaviae 1855, s. 56—57.



sanctis przywiózł on z sobą do Wrocławia. „Skargę 
Umierającego” zapisał najprawdopodobniej w latach 
1467 —1470, w ramach owych „Miscellanea conciona- 
toria”, stanowiących pierwszy zespół jego ręki a będą
cych przypuszczalnie owocem jego najpóźniejszej pracy 
pisarskiej. Swoje rękopisy (a właściwie ich resztki, bo 
część już jemu zaginęła) oprawił sam łącznie z innymi 
w zachowany dotąd klocek. Po jego śmierci rękopis 
przeszedł w posiadanie Biblioteki Kapitulnej, został 
uszkodzony podczas wojny 30-letniej (w r. 1632) i dotąd 
się w tejże Bibliotece przechował.

Na jego pochodzenie z południa wskazuje forma 
językowa tekstów polskich53), na Górny Śląsk uprzednia 
nieznajomość języka niemieckiego, na diecezję ołomu- 
niecką kazanie o św. Prokopie, na pobyt we Wrocła
wiu użycie przez niego do oprawy rękopisu dokumentu 
jakiegoś kanonika wrocławskiego (oraz listu soboru 
bazylejskiego, gdyż można ostatecznie wyobrazić sobie 
powody dla których list taki dostał się do Wrocławia 
lub w nim ugrzązł, ale trudno pomyśleć, by wędrował 
po zapadłej prowincji). Data spisania „Skargi” wydedu- 
kowana z gatunku papieru. Na późniejsze powstanie 
zespołu, w którym jest zawarta, wskazywałby moim 
zdaniem fakt, że pisarz używa w niej znaku fi, którego 
w glosach nie stosuje, posługując się nim zato kilka
krotnie w niemieckich „rozmówkach”54), które powstały 
chyba we Wrocławiu. Zastosowanie fi jest zresztą pew
nym postępem w jego nieporadnej grafice, szkoda tylko 
że nie umiał tego znaku, wzorowanego przypuszczal
nie na widzianych przezeń tekstach niemieckich, od
powiednio wyzyskać. O tym, że sam oprawił swój ręko
pis świadczą pochodzące z jego ręki notatki na uży
tym do oprawy dokumencie. Fragmentaryczność zespo

53) O tym niżej.
54) W postaci Sz.



łów pierwszej ręki wynika jasno z podanego przeze mnie 
szczegółowego przeglądu zawartości rękopisu i daje się 
wyjaśnić migracjami ich właściciela. Na to, że klocek 
był w posiadaniu tylko jednego prywatnego właściciela, 
wskazywałoby, jak sądzę, niewystępowanie w nim żad
nych późniejszych dopisków i glos. Ślady niszczyciel
skiej ręki Sasów są w rękopisie do tej pory widoczne.

W poszukiwaniu za osobą, której można by przypi
sać posiadanie rękopisu, natrafiłem w rozprawce J ó z e fa  
J u n g n itz a  o historii Biblioteki K apitulnej55) na cie
kawą wzmiankę: „Penitencjarz katedry i kaznodzieja 
polski Jan Rodzyna zapisał Bibliotece 1481 17 książek 
(w poszczególnych książkach pisze się on raz Predica- 
tor „in parva ecclesia Wratislav.”, raz „ad Stum Chris- 
tophorum.” Jungnitz podaje ten fakt przy okazji ana
lizy danych proweniencyjnych, zawartych w katalo
gach Fryderyka Bergiusa z 1615 r. i opiera się przy
puszczalnie tylko na tym (obecnie zaginionym) katalo
gu a nie na autopsji. Do metody pracy Bergiusa nale
żało mianowicie podawanie poprzedniego właściciela 
dzieła w tej formie, w jakiej ów wpisał swe nazwisko 
na karty książki).

Hipoteza, że właścicielem naszego rękopisu był Jan 
Rodzina, o którym nota bene ponad notatkę Klose’go56) 
i Jungnitza nic nie wiadomo, jest bardzo nęcąca. Nie 
przeczy jej prawdopodobna data spisania pierwszej 
składki, zdaje się ją  potwierdzać fakt, że wśród zawar
tości rękopisu mamy i traktat spowiedniczy. Niestety 
jest to za mało. Wszystkie moje poszukiwania za kata
logiem Bergiusa i za owymi ewentualnymi 16 dalszymi

55) J ungn i t z  Josef :  Geschichte der Dombibliothek in Breslau. 
Silesiaca. Festschrift... Breslau 1898, s. 194.

56) Klose,  Von Breslau. Dokumentirte Geschichte... 2 Bd., 2 Th., 
Breslau 1781, s. 252: „Im J. 1475 war Johann Rodzyna Altarist und 
Prediger bei dieser [św. Krzysztofa] Kirche, welcher noch 1497 ais 
Panitentiarius bei der Kathedralkirche gelebet".



rękopisami czy też inkunabułami (Jungnitz używa słowa 
„Buch” tak w znaczeniu książki rękopiśmiennej jak 
i drukowanej) spełzły jak dotąd na niczym, naszemu 
zaś klockowi brak dwu pierwszych składek, wskutek 
czego nie wiemy, czy i kto podpisał się na pierwszej 
karcie.



w. 20 Nefełfiuym fuecge \ byth kładłam
21 bijchcy nanijm długo gyru \ by cg mał
22 enygdym fuijch grzechom fprauedłiue

[nefpouedal

Audie(n)tes h(o)c homi(n)es\
23 Kuepfe richło kufpouedgi) 25
24 kapłana fuo{/\ dom prgiuedgij^
25 płacg gagrgechij prgym \ fuatofcg 

boge cgeło

ifte u(ero) i(n)f(ir)m (us)
Eya dufio moye 50

26 ocgucifa \ długofi fpałe 
nijmafi uernefiego kfobe \

27 ucgyn dobrze fiobe

28 Odufiyce kuecge dro\gi)
nethu drogfiego nathem fuecge 35

29 tha\neffe głemu duchu prgedeła
30 gdyfi kulgrgechu uoła gla brała

ho( min) es
31 * Dgatkom roła | fdomam podaijg

* ubogijm
w. 1 ego fi uyrobił gadufia jj daijg 40

prgyacgoł fiobe nebiuafi
2 finebe dufa | prgijtuł ag fua rur ag

3 Sberg dłufnykij yg\nerunyky 
othpros gapłacg dług rufijtkim\

4 netracg dufie fue ocgucg penucg 45
5 ijfia fiłe \ rupekłe gorgecg

Inf(ir)m ( us)
6 Tam fiam moye ocij gł^Ącgu 

trgij fiłye dóchy uicgM*



me grzechy oy\gaoeya 50
me dofiij fiijdla ftaoeya

Omofy | occge troorcge mijlofcyoy 
dafy dofiij prge\gegnene 
adijabelfke othpadgene

a(n)g(e)l(u)s \ d ixit ei 55
Pomnijs cgoft nekgrgce flobooe\la
gdiffe dijabla odrgekale
gle robothi \ glego dgela
thos mfythko prgeftapooela]

O angele yoga oercgefia nymam pomoci | 60
nekto gamę cfio dacij
nymam oernych | prgyacgol nethem foecge 
roftemem mam | bocge nedgeye

Ach myły lodge gagijce\my ale foecge 
ijofcij ydge dofia kreoim \ potem 65
czfo mne dgyfia tho oam potem \

Dofia fcela uilecela
negelone lacge \ ftale
ftarofi) fylno bar go rgerono gaple\kale

Kne prgifedl foethi potr argekn\ecy 70 

cgemo dufo rgerono placefł

Ona | rgekle
neoolamy rgerono placacg
aya | neoem kamfie podgecg

Rgekl foathi | potr ye 75
podgy dofio moye myła 
pooe\dacge dorefyfkego 
dokroleftoe ne\befkego



k. 12b w. 28 do ktorego kroleftroa doue\d$e nas
ocecg bog fyn  i) duch foathi\ 80

29 Amen
U w a g i :
k. 12a w. 28: pisarz chciał przekreślić pierwsze g 

w drogfiego, ale wykonawszy kreskę tylko w jej górnej 
pozaliterowej części zaniechał tego zamiaru.

k. 12a w. 31: oyrobil jak  gdyby poprawione z w y
robił.

k. 12 w. 2: dlufnykij jak  gdyby poprawione dlmfnijky.
k. 12b w. 4: między penoc# a ijfia mała pionowa kre- 

seczka.
k. 12b w. 6: ij w tr$i) napisane na innej (okrągłej 

u góry) literze.
k. 12b w. 7: przez pierwsze a w uygaoeya przechodzi 

słabiutka ukośna kreseczka. Litera ta została popra
wiona z e. Pierwsze a w ftaoeya jak  gdyby popra
wione z e.

k. 12b w. 17: dofia kreoim napisane pierwotnie razem 
a potem rozdzielone pionową kreską.

k. 12b w. 25: cały środek u w dofio zalany atra
mentem.

k. 12b w. 27: nebefkego jak  gdyby popraw, z ne- 
bafkego.

k. 12b w. 28: koniec laski od a w nas zachodzi 
na ,ś i jest prawie niewidoczny.

B. Interpolacje i glosy

k. 13b [Z kazania na św. Jadwigę:] ...Deoocionis au
tem tante fuit quod nudibus pedibus continue 
incedebat yeme quam estate. ad ecclesias seu 
ad liminaria sanctorum frequenter uiśitabat, 
qualitercunque fuit magna distancia, ut in pe
dibus eius fuerunt ex algore wr papiljz siue 
gad$ale, ut sangwis transsiebat...



...quia obediencia rvT poflofenftoo...

...est amissio beneficij wr orgado...
...est amissio beneficij mr dobra...
...per seductiones mr prgefootkij...
...qui sitiet mr pragnalbi aquam...

...et non mit ei seruire quod tenetur ei mr po- 
oynenmo...
/gl. marg. do: merito tenetur ei seruire:] poui- 
nenmo floficz
[gl. marg. bez odniesienia:] mr v rada

[Temat kazania:] Tu signaculum similitudinis 
dei, plenus sapiencia, perfectus decore, in de- 
licijs paradisi fuisti. Ezechielis [28,12_15] mr Thij 
nafnamonales podobne oblice boge foe anepel- 
no(n)e oelike m^rdrofcy fme oocraffe amrofkofij 
mrapfke biłaś
...Primo quia habuit similitudinem dei m1 vio- 
brefene sioe faciem...

[glosa marginalna bardzo nieczytelna (odczyt 
niepewny):] ...mradofcij e bofa lafka moofife 
mnijcy
[glosa marg. bez odniesienia:] mr dla Szafcza- 
reka (?) rgecij (?)
/gl. interl. nad: laus r e c i ta tu r :] mooona

/gl. interl. do: specialiter:] offey kij
...adultor mr dgudgolgnyk...
/gl. interl. do: ad gracie suscepcionem :]  
mfecga
/gl. interl. do: ad dei co n sid era tio n em :]  
obefrgeno
...in exodo  xij dicitur mr mychodo, obi le- 
gitur...



k. 226a ... officium mr mrgad...
k. 226b ...eum in omnibus perfectum mir mftamnego 

siue pewnego...

k. 232a ...in pietate mr fcęodrofcy...
Z z e sp o łu  d ru g ie j rę k i:

k. 79b /gl. interl. do: cuius bubulci k m h ir te  in dieto 
monte pascebant:] fkotopaffiycge.

C. Pisownia tekstów polskich

Pisownia tekstów polskich rękopisu nie odbiega 
zbytnio od „systemów” graficznych, stosowanych w in
nych polskich zabytkach piśmienniczych XV w., po
siada jednak pewne, sobie tylko właściwe cechy.

Poniżej podaję dokładne jej omówienie, czerpiąc 
materiał zasadniczo tylko ze „Skargi Umierającego”.

Interpolacje i glosy mają zasadniczo tę samą pi
sownię, z tym zastrzeżeniem, że pisarz użył w nich 
fi (w formie Sg) tylko raz.

Z esp o ły  li te ro w e .
Pisarz dzieli tekst na zespoły literowe odpowiada

jące zespołom akcentowym: wszystkie proklityki i en- 
klityki pisane są łącznie z wyrazem akcentowanym, 
o który się opierają (np.: neoekmyfe). System ten łamie 
się jednak w kończącym utwór życzeniu {do ktorego,
i) doch). W glosach panuje pisanie łączne.

Sp ó łg ło  ski.
Palatalizacji spółgłosek nie oznacza pisarz nigdzie61). 

Nie próbuje również przeprowadzić ścisłego rozróżnienia 
między szeregiem spółgłosek syczących, szumiących i ci
szących.

b, p i d są oznaczane normalnie. Raz w glosach 
mamy jednak: prgefootky.



t oddawane w większości wypadków przez t, b. 
często jednak przez th. Materiał ze „Skargi” daje się 
ułożyć w następującą tabelkę:

przed spółgłoskami . . . .  13 t, 3 th
„ samogłoskami . . .  14t, 15 th

w wygłosie ....................  — t, 1 th
Razem 27 t, 19 th.

g oznaczane normalnie.
k oddawane przez k. Dwukrotnie jednak użyto 

w tym znaczeniu litery c (przed r i a, gdzie według 
wymowy łacińskiej oznaczała ona jednoznacznie k), 
raz kg (nekgrgce). Trudno powiedzieć, czy ten ostatni 
przypadek należy traktować jako prosty błąd, czy też 
dopatrywać się w nim chęci zaznaczenia spółgłoski przej
ściowej między k i r.

v oddawane przez v i w, ale nie dowolnie a wedle 
ściśle przestrzeganej reguły, którą unaoczni poniższa 
tabelka:

przed spółgłoską............ 16 m, — v
w w y g ło s ie ..................... 2 w, — o
przed samogłoską . . . .  3 w, 48 d 62).

Ta ściśle we wrocławskiej „Skardze” przeprowa
dzona maniera graficzna nie występuje, o ile się nie 
mylę, w żadnym innym polskim tekście średniowiecz
nym 63).

f oznaczane normalnie.
62) Te 3 wyjątki brzmią: twórcze, króleftma (ale: króleftoe), fwe 

ale: foa, foe, foog, foych).
63) W rękopisie płockim „Rozmowy mistrza ze śmiercią'* i „Skargi 

Umierającego" spotykamy się z podobną, acz nie tą samą ma
nierą v jest tu wyrażane:

1. przed spółgłoską przez ............................................ m
2. w wygłosie przez ...................................................  f
3. przed samogłoską:

a) w nagłosie i między samogłoskami przez . . .  o
b) po spółgłosce przez .........................................  w

Reguła punktu 3b nie jest przeprowadzona zbyt konsekwentnie.



z oddawane przez g. Za pomocą fi został ten dźwięk 
wyrażony w filye (=  złyje ?) i (jeżeli czytać: iza) w ijfia. 

s oddawane przez f  (w wygłosie s) i fi:
przed spółg łoską.............23 f, — fi
przed samogłoską . . . .  3 f, 7 fi
w w y g ło s ie .....................  1 s, 2 fi

Razem 27 f,s, 9 fi
ż oddawane przez g (7), f  (2) oraz fi (yufi (2), ijufia

1 (jeżeli czytać: iże) ijfia).
s oddawane przez fi (17, z tego 15 przed samogł.?

2 w wygłosie) i f, s (9, z tego 8 przed samogł., 1 w wy
głosie) bez żadnej reguły.

ź występuje w rękopisie tylko w 2 w yrazach: nege- 
lone i file (=  źle).

ś oddawane przez f, s i fi:
przed spółgłoską................. 16 /, 1 fi

„ sam o g ło sk ą ............ 9 f, 5 fi
w w y g ło s ie .......................... 2 s, 4 fi

Razem 27 f,siO  fi
Raz w glosach: oocraffe.
X oddawane prze ch.
I oddawane przez cg (5 razy, z tego 2 w wygłosie) 

i d? (1).
c oddawane przez cg (w wygłosie oraz przed u, o 

oraz e) i c (przed y  oraz i).
ć oddawane przez cg (7) i c (8) bez reguły. W wy

głosie oczywiście cg. Zbitka spółgłoskowa cs jest pi
sana raz cgf, 2 razy cfi.

g oddawane stale przez dg.
ć oddawane przez c (przed y, e, i oraz cg) i cg 

w wygłosie, przed e oraz o). 
m, n oznaczone normalnie, 
ł, 1 oddawane stale przez /. 
r oznaczane normalnie.



r  oddawane przez #7 . Czy forma mfcrijnij polega na 
opuszczeniu przez pisarza litery czy też jest odbi
ciem jego wymowy, trudno sądzić.

i oddawane:
1. przed samogłoską:

a) zasadniczo przez y (ij, y, y , y  bez różnicy)
b) przez g (2 -|- ew. angele)
c) po ij pozostaje bez oznaczenia (przijacgela, 

przijacgol -f- ew. filije, jeśli będziemy czytać: 
złyje).

2 . przed spółgłoską i w wygłosie:
a) przez $ (7)
b) przez ij// (3); w glosach też ij (2)
c) z brakiem oznaczenia i mamy może (?) do 

czynienia w przijm.
S am o g ło sk i.
a, e, o oznaczane normalnie (mieszanie a i e należy 

do fonetyki nie pisowni).
u oznaczane stale przez v .  W glosach występuje 

pisownia w: rorgad (=  urząd).
i, y oznaczone promiscue przez y (ij, y, y, y  bez róż

nicy) oraz, rzadziej, przez i (25).
Nosówki oddawane przez a (24, z tego 2 formy en- 

klityczne zaimka osobowego), e (19, z tego 10 form 
enklitycznych zaimka osobowego, 5 innych wygłosów), 
d (5) oraz ^ (2). Z oznaczeń tych e oddaje kontynuację 
nosówki krótkiej, a krótkiej i długiej, u i .2- tylk,o 
długiej.

D. Uwagi językowe

Ze względu na historyczny charakter „Sobótki” nie 
mogę tu podać kompletnej analizy językowej „Skargi 
Umierającego” a ograniczę się do przytoczenia najważ
niejszych jej. punktów.

Mieszanie a i e jest właściwością dialektu pisarza 
i występuje zarówno w „Skardze” jak i w glosach poi-



skich oraz t e k s t a c h  ł a c i ń s k i c h .  Przejście a w e  jest 
bardzo częste (44 razy =  30% ; z tego przed palatal- 
nymi 15 razy =  41%, przed niepalatalnymi 29 razy 
=  27 °/0), szczególnie charakterystyczne w grupach 
*ąła i na= oraz przy e. Przejście e w a występuje tylko 
9 razy ( = 7 % ;  z tego w grupie -em 4 razy =33% ). 
Następną właściwością dialektyczną jest używanie za
kończenia *e w deklinacji przymiotników i zaimków 
dzierżawczych zarówno w gen. sg. ł. jak i w dat.-loc. 
sg. f. Dialekt pisarza posiada zasadniczo dwie nosówki: 
ę i ą ; ą (względnie u) mieści się jak gdyby na margi
nesie systemu.

Opierając się na tych właściwościach dialektycz
nych i porównując je z cechami języka pisarza modlitw 
codziennych, przechowanych w rkp. Biblioteki Uniwer
syteckiej we Wrocławiu 64), sygn. I Qu. 83 (k. I69b) a po
siadających obok mieszania a i e wiele cech czeskich 
(raczej m orawskich65), bo brak przejścia "u w i), mo
żemy postawić hipotezę, że pisarą „Skargi Umierają
cego” i całego pierwszego zespołu naszego klocka po
chodził z obszarów granicznych między Śląskiem a Cze
chami i Morawami, najprawdopodobniej z pogranicza 
śląsko-morawskiego, np. z księstwa karniowskiego lub 
opawskiego.

VI. Z a k o ń c z e n i e

Zamieściwszy w artykule niniejszym nowe wydanie 
wrocławskiego tekstu „Skargi Umierającego” i skon
struowawszy przy pomocy wszelkich dostępnych mi 
środków hipotezę dotyczącą daty jego spisania i osoby 
pisarza, nie wyczerpałem całości zagadnienia tego prze-

CJ) Ostatnie wydanie: Rospond Stanisław, Zabytki języka 
polskiego na Śląsku, Wrocław—Katowice 1948, s, 61—62.

°5) J i r ećek  Josef, O zvlaśtnostech ćestiny ve starych rukopi- 
sech moravskych. Rozpraoy k. ćeske spolećnosti nauk, VII r., 2 sv\, 
1 c. (Praha 1887), s. 64.



kazu. Brak jeszcze ścisłej analizy językowej, brak od
powiedzi na pytanie, czy mamy tu przed sobą odpis 
czy zapis, brak wyjaśnienia przyczyn różnic w tekście 
i układzie między przekazem wrocławskim a płockim. 
Kwestii tych nie można jednak rozważać tylko w od
niesieniu do tekstu wrocławskiego a trzeba je przenieść 
na płaszczyznę studiów nad całością zagadnienia ge
nezy i losów „Skargi” od pratekstu czeskiego po kol- 
bergowskie zapisy.

E r r a t a
Na str. 344, w. 7 od dołu zamiast /Jtop winno być ftop,
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