
PIĘTNASTOWIECZNY KSIĘGOZBIÓR JANA RODZYNY, POLSKIEGO 
KAZNODZIEI WE WROCŁAWIU

W procesie rekonstruowania mozaiki życia kulturalnego i umysło
wego Śląska w średniowieczu bardzo ważną rolą odgrywają badania nad 
bibliotekami tego okresu. Dotyczy to zarówno zespołów książkowych 
wyrosłych na gruncie pewnych zbiorowości społecznych, jak i księgo
zbiorów prywatnych. Podejmowane jednak w tej dziedzinie wysiłki są 
ciągle jeszcze niewystarczające, objęły bowiem dotychczas zaledwie mały 
procent wielkiej., niegdyś ilości indywidualnych bibliotek, składających 
się dziś na średniowieczne zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki 
Kapitulnej we Wrocławiu Rozwarstwienie tych bogatych zbiorów na 
poszczególne zespoły proweniencyjne jest ważnym postulatem w progra
mie badań nad średniowieczną kulturą Śląska.

Już wstępne badania pozwalają stwierdzić, że w XIV i XV w. książka 
na Śląsku dla wielu Judzi była przedmiotem codziennego obcowania 1 2, i to 
nie tylko dla ludzi z górnych warstw kleru lub możnowładztwa, lecz 
także i spośród niezbyt wyeksponowanych sfer duchowieństwa, do któ
rych należeli przede wszystkim altarzyści. Znany jest np. fakt posiadania 
przez altarzystę katedralnego Teodora Keylla (zm. 1504) biblioteki li
czącej ok. 137 tytułów. Księgozbiór ten znany jest tylko ze spisu dokona
nego przez notariusza bezpośrednio po śmierci Keylla3. W Bibliotece 
Uniwersyteckiej odnaleziono na razie dwa rękopisy należące do tego 
zbioru. Jeden kupiony został przez Keylla w 1497 r. od wykonawców 
ostatniej woli prepozyta kapituły wrocławskiej Jana Medici (Paczker) 4.

1 Por. A. Ś w i e r k ,  Z problem atyki badań nad dziejami śląskich bibliotek  
klasztornych (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, XVII, 1963, nr 1, s. 14—25).

2 Por. Historia Śląska, IH PAN, pod red. K. Maleczyńskiego, t. I, cz. 2, Wro
cław 1961, s. 420.

3 A. K n o b l i c h ,  Die B ibliothek und Verlassenschaft des Dom-Altaristen 
Theodor Keyll, gest. zu Breslau 1504 (Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, X, 
1870, s. 384—394)

4 Tomasz z Akwinu, Scriptum super II  et III  sententiarum  (sygn. I F 181),



Nieco lepiej przedstawia się sprawa pozostałości po księgozbiorze 
zmarłego kilka lat przed Keyllem altarzysty i polskiego kaznodziei u Św. 
Krzysztofa we Wrocławiu, Jana Rodzyny. Znajdują się wśród nich 
rękopisy i inkunabuły, które prawdopodobnie na podstawie testamentu 
przeszły w posiadanie penitencjarzy przy katedrze wrocławskiej, a póź
niej Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. Niestety, nie znamy żadnego 
aktu darowizny áni sporządzonego po śmierci Rodzyny spisu, który po
informowałby nas dokładniej o zasobach i zawartości treściowej jego 
biblioteki. Do dziś zachowało się w zbiorach Biblioteki Kapitulnej we 
Wrocławiu jedynie 5 rękopisów i jeden druk z 1484 r., w zbiorach zaś 
Biblioteki Uniwersyteckiej jeden rękopis. Dalszych 17 książek znamy 
tylko z tytułów, i to dzięki katalogowi Biblioteki Kapitulnej, sporządzo
nemu przez kanonika wrocławskiego Fryderyka Berghiusa w 1615 r., 
czyli na kilkanaście lat przed splądrowaniem i zniszczeniem zbiorów ka
pitulnych przez Szwedów 5.

Berghius oprócz autora, tytułu, charakteru książki (rękopis, druk, 
catenat) oraz formatu podawał również i nazwisko donatora. Niestety, 
ważny ten dokument zaginął podczas ostatniej wojny i jeszcze nie został 
odnaleziony. Dokładny opis katalogu zawdzięczamy M. Fliegel, która 
w swej książce o Bibliotece Kapitulnej przedrukowała z niego także 
26 początkowych pozycji6 7.

Dalszych 10 pozycji (17 wol.) wybrał i opublikował W. Schulte 1. Są 
to tytuły, obok których figurowało nazwisko Jana Rodzyny jako donatora. 
Rzecz jednak znamienna, że pominął on przy tym książki Rodzyny, które 
znał z autopsji i które niewątpliwie wykazane były przez Berghiusa jako 
pochodzące od naszego kaznodziei. Chodziło widocznie w tym wypadku 
tylko o uzupełnienie listy książek Rodzyny pozycjami, które już w 1918 r. 
nie znajdowały się w Bibliotece Kapitulnej.

Dzięki temu znamy dziś przynajmniej część książek, które niegdyś 
były w posiadaniu Rodzyny, a po których zaginął wszelki ślad. Dodając

później własność biblioteki klasztoru dominikanów we Wrocławiu; drugi rękopis 
to Jana Beletha Summa de ecclesiastico officio, napisany w roku 1393, sygn. I F 
320. Rękopis ten nie posiada notatki własnościowej Keylla, jednak na k. 89v 
znajdują się spisane jego ręką „Notabilia bona. . .  ex variis collecta”. Kodeks ten 
był poprzednio własnością dra Mikołaja Tempelfelta z Brzegu; poprzez Keylla 
dostał się on prawdopodobnie do biblioteki dominikanów wrocławskich.

5 Index librorum Bibliothecae Ecclesiae et Capituli Vratislaviensis. Concinnatus 
opera Frid. Berghii canonici wratislaviensis MDC XV. Katalog ten do 1945 r. był 
własnością Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (sygn. IV F 273).

6 M. F l i e g e l ,  Die Dombibliothek zu Breslau im ausgehenden Mittelalter 
(Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, LIII, 1919, s. 86—87).

7 W. S c h u l t e ,  Aktenmäßige Beiträge zur Geschichte des Breslauer Buß
wesens im Mittelalter, Wrocław 1918, s. 160—161.



do powyższych wspomniane już 7, dziś jeszcze istniejące, otrzymamy 
razem 24 woluminy. Liczba wprawdzie o wiele skromniejsza aniżeli 
w wypadku Keylla, ale mimo to jak na owe czasy niemała.

Nie były to jednak z pewnością wszystkie książki, które posiadał 
Rodzyna, brak bowiem prawie zupełnie literatury homiletycznej, co 
w bibliotece długoletniego kaznodziei może wydawać się bardzo dziwne. 
Zważywszy także na okoliczność, że Rodzyna przez ok. 20 lat pełnił 
obowiązki penitencjarza katedralnego, należałoby się spodziewać pośród 
jego spuścizny książkowej również i dzieł z zakresu teologii moralnej, 
a zwłaszcza pism przydatnych spowiednikowi, jak np. popularne traktaty 
„de poenitentia” lub „de confessione”. Ale i ten dział świeci u niego 
pustkami.

J. Woronczak, wydawca polskiego tekstu S k a rg i u m iera ją ceg o  z ręko
pisu Bibl. Kapitulnej, nr 2, próbował wspomniany kodeks połączyć 
z osobą J. Rodzyny8. Hipoteza, jakoby Rodzyna był jego właścicielem, 
a zarazem i pisarzem S k a rg i, chociaż bardzo nęcąca, niestety, nie ostała 
się wobec faktu zbyt widocznej różnicy między pismem Rodzyny a ręką 
pisarza S k a rgi.

Również trudno twierdzić, czy Rodzyna był tylko właścicielem ko
deksu. Sam rękopis nie posiada bowiem żadnych notatek proweniencyj- 
nych. Okoliczność ta z pewnością skłoniłaby W. Schultego do umieszcze
nia go w swym wykazie nieznanych książek Rodzyny, gdyby oczywiście 
katalog Berghiusa dawał ku temu podstawy. Widocznie i tu rubryka 
donatora obok tytułu była pusta lub też figurowało w niej nazwisko 
kogoś innego. A więc kwestia pisarza i proweniencji Ms. 2 nadal po
zostaje nie wyjaśniona.

Wiadomości biograficzne, jakie dziś posiadamy o J. Rodzynie, są 
bardzo skąpe i ograniczają się do kilku dat. Po raz pierwszy pojawia się 
jego nazwisko w 1469 r. W latach 1475—1477 spotykamy go jako alta- 
rzystę i kaznodzieję przy polskim kościele Św. Krzysztofa we Wrocła
wiu 9. Kościół ten, którego drugim patronem była Maria Egipcjanka, był 
filią parafialnego kościoła Św. Marii Magdaleny we Wrocławiu i przezna
czony był wyłącznie dla ludności polskiej. Głoszono w nim kazania za
równo przed południem, jak i po południu wyłącznie w języku polskim 
aż do 1611 r., kiedy wprowadzono po raz pierwszy popołudniowe kazania 
niemieckie 10. Patronat nad kościołem Św. Krzysztofa należał do wro-

8 J. W o r o n c z a k ,  Skarga umierającego. Ze studiów nad rękopisem  Nr 2 
Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu, Wrocław 1949 (uzupełniona odbitka z „So
bótki”, III, 1948, s. 314—354).

9 Por. not. prow. w rękop. Bibl. Kap.: Ms. 72, 109, 110.
19 D. G o m o l c k  y, M erkwürdigkeiten der k. k. Stadt Breslau, Wrocław 1733, 

s. 162, oraz t e n ż e ,  Breslauisches evangelisches Zion, Wrocław 1736, s. 118—119.



oławskiego cechu kuśnierzy. Z cechem tym łączyły J. Rodzynę bliższe 
więzy jeszcze w 1492 r., jak wynika to z jednego z dokumentów cecho
wych n . Rodzyna nazwany jest w nim tylko altarzystą z pominięciem 
określenia kaznodzieja. Widocznie urzędu tego już wówczas nie spra
wował.

W 1481 r. pojawia się obok nazwiska Rodzyny po raz pierwszy okre
ślenie „paenitentiarius eccl. wrat.” 11 12 Instytucja penitencjarzy katedral
nych ustanowiona została przez biskupa Wacława (1382—1417) w 1415 r.13 
Według słów biskupiego dekretu urząd ten spełniać mieli dwaj godni 
i nadający się do tego kapłani (presbiteri ydonei), którzy wyposażeni zo
stali we władzę rozgrzeszania od rezerwatów biskupich. Uposażenie każ
dego z nich stanowić miały dwa połączone beneficja ołtarzowe w ka
tedrze wrocławskiej. Penitencjarze więc ipso facto byli również alta- 
rzystami katedralnymi, nie tracąc jednak przez to już posiadanych be
neficjów. Nominacja penitencjarzy oraz kolatura beneficjum zastrze
żona była biskupowi bądź kapitule wrocławskiej. Dokument wymienia 
ponadto 4 ołtarze mające stać się podstawą uposażenia penitencjarzy, 
a mianowicie: ołtarz św. Michała Archanioła, ołtarz św. Tomasza Kantu- 
aryjskiego, ołtarz apostołów Szymona i Judy oraz ołtarz św. Wincentego 
męczennika. Jako penitencjarz katedralny pojawia się Jan Rodzyna po
nownie w niemieckim dokumencie z 19 IX  1486 r.14 oraz w 1489 r.15 
Urząd ten piastował do swej śmierci, tj. do dnia 6 VI 1499 r.16

Sądząc z pokaźnego zasobu książek oraz dość wyeksponowanego sta
nowiska w katedrze, Rodzyna musiał posiadać więcej niż przeciętne 
kwalifikacje umysłowe. Nasuwa się przypuszczenie, że wykształcenie swe 
zdobył na którymś z uniwersytetów. Funkcja kaznodziei polskiego ka
załaby szukać miejsca jego studiów w pierwszym rzędzie w Krakowie. 
Metryki krakowskie nie wymieniają jednak jego nazwiska. Podobnie ma 
się rzecz z Lipskiem, na które to miasto wskazuje pochodzenie kilku 
jego rękopisów 17. Metryki praskie oraz innych uniwersytetów również 
nie wymieniają go wśród studiujących. Ponadto brak jakiegokolwiek

11 Regest dokumentu kuśnierzy wrocławskich z 17 I 1492 w Archiwum Archi
diecezjalnym we Wrocławiu (dalej skrót AA Wrocław).

12 W. S c h u l t e ,  op. cit., s. 160.
13 AA Wrocław, dokument chronolog. z datą: 8 I 1415.
14 Tamże, dok. KK 24.
15 Biblioteka Kapitulna, Wrocław (dalej skrót BK Wrocław), Ms. 97.
16 Przed południowym portalem kościoła Sw. Idziego znajdował się niegdyś 

kamień nagrobny z napisem: „Anno domini MCCCCXCIX die VI mensis Junii 
obiit dominus Johannes Rodzyna huius ecclesie penitenciarius hic sepultus”. Por. 
S c h u l t e ,  op. ciť., s. 159, oraz H. H o f f m a n n ,  Der Dom zu Breslau, Wrocław 
1934, s. 171.

17 BK Wrocław, Ms. 108, 109, 110.



tytułu akademickiego przed jego nazwiskiem, stosunkowo dość często 
powtarzającym się w źródłach, skłania raczej do zrezygnowania z hi
potezy o jego studiach uniwersyteckich ewentualnie do przyjęcia poglądu, 
że Rodzyna, jeśli kiedykolwiek studiował, to studiów swoich nie ukoń
czył. Pozostało mu jednak zamiłowanie do książki, na które — jak widać 
chociażby z samej ich liczby — nie szczędził pieniędzy. I tak np. 
jy 1476 r. kupił w krótkich odstępach czasu 3 rękopisy 18, wydatek jak 
na altarzystę niemały. Zakupy nowych książek powtarzają się zresztą 
periodycznie, prawie że co roku. Pośród ostatnich nabytków przeważają 
już książki drukowane.

Rodzyna zdawał się szczególnie interesować prawem kościelnym. 
Jedna trzecia bowiem tytułów jego książek odnosi się do tej dyscypliny. 
Ma to z pewnością związek z piastowaniem przezeń przez długie lata 
urzędu penitencjarza katedralnego. Orientowanie się w zawiłościach pra
wa kościelnego, a zwłaszcza w jego dziale karnym, należało do nieodzow
nych umiejętności człowieka, któremu biskup przekazywał władzę roz
grzeszania tylko jemu przysługującą.

Pozostała część książek Rodzyny z powodzeniem uważana być może 
w pewnym sensie za bibliotekę podręczną kaznodziei, w której jednak 
brak — jak już wspomniano wyżej — literatury stricte sensu homiletycz
nej w postaci popularnych i powszechnie używanych zbiorów gotowych 
kazań. Jedyna pozycja tego rodzaju luki tej nie zapełnia. Wygląda na 
to, że polski kaznodzieja u Sw. Krzysztofa miał szersze ambicje i pró
bował sam pióra w tej dziedzinie. Niestety, brak jakichkolwiek tego śla
dów.

Oprawy i wystrój wewnętrzny niektórych książek zachowanych do 
dziś z biblioteki J. Rodzyny pozwalają wnioskować, że również i ich 
strona zewnętrzna nie była dla niego sprawą obojętną. Na szczególną 
uwagę zasługują np. bogato tłoczone oprawy rękopisów o treści prawni
czej: Ms. 109 i 110. Przypuszczać także należy, że obok zaginionej kon- 
kordancji, określonej przez Berghiusa jako „manuscriptum pulcre in 
membrana”, również i nie istniejących już dziś 6 wielkich pergaminowych 
foliałów Biblii z glossą odznaczać się musiało pięknym wykonaniem, 
a może i bogatym wystrojem wewnętrznym.

KSIĘGOZBIÓR JANA RODZYNY 19 20
1. Biblia cum glossa ordinaria (Walafridi Strabo). Rkps perg., t. 1—6, 2°, cate

nati. — Johannes Rodzyna paenitentiarius eccl. wrat. 1481.
2. Bibliorum concordantiae maiores. Norimbergae 1485, 2°, catenatus 29
18 Tamże.
19 Pierwsze 10 pozycji powtórzonych za: S c h u l t e ,  op. cit., s. 160—161.
20 Prawdopodobnie: C o n r a d u s  de H a l b e r s t a d t ,  Concordantiae biblio- 

rum, Nürnberg, A. Koberger, 27 VI 1485, 2°; GW 7420.



3. Concordantiae ordinatae ex sententiis Scripturarum per alphabetum. Ms. 
pulcre in membr. in 8° maxima caten.

4. D. Ambrosii operum partes tres. Basileae, 2°, t. 1—3 21.
5. Johannes de Ragusio. De Bohemorum communione sub utraque specie. 

Rkps pap., 4°, caten., 1490.
6. Fortalitium fidei contra Iudaeos. Norimbergae 1485, 2°, caten.
7. Martyrologium. De apostolis et eorum vocatione. Item de sanctis per anni 

circulum. Rkps pap. 2°. — Johannes Rodzina altarista et predicator in parua 
ecclesia.

8. Petrus de Crescentiis. Liber ruralium commodorum. Rkps pap., 2°. — Joh. 
Rodzyna poenitentiarius wratisl.

9. Historia ecclesiastica. Rkps perg., 2°.
10. Excerpta e Seneca cum al. Item collectanea secundum alphabetum digesta. 

Rkps pap., 2°, caten.

K s i ą ż k i  z n a j d u j ą c e  s i ę  o b e c n i e  w B i b l i o t e c e  K a p i t u l n e j
we  W r o c ł a w i u

11. Ms. 72, perg., k. 335, XIV1 w.; XIV/XV w.; 14,7X10 cm; opr.: deska, jasno- 
brązowa skóra, 1 zapinka, ślad łańcucha; niegdyś 3 samodzielne części.

a) Repertorium libri VI-ti decretalium;
k. 10: Repertorium super decretalia pro sede penitenciarum ad dexteram 

manum sedentibus (XV2w.);
k. 156: Explicit anno domini M° CCC° XII° In vigilia annunctiacionis (!) vir

ginis marie;
k. 157 v: Iste libellus est domini Johannis Rodzyna altariste et predicatoris 

in parwa Ecclesia emptus per ipsum Ipso die sancti francisci Anno domini 
M CCCCLXX quinto.

b) Sermones (osobna paginacja od 1—348), XIV/XV w., pismo perłowe.
c) Tractatus de confessione. (Liber qui dicitur lumen anime), XIV w.
12. Ms. 97, pap.; k. 318; XV w.; 32,5X22 cm; opr.: deska, brązowa, bogato 

tłoczona skóra, ślepe tłoki, guzy miedziane, 2 zapinki.
Petrus Lombardus, Liber I et II sententiarum.
Przednia perg. k. ochr.: Textus primi et secundi libri sententiarum Johannis 

Rodzyna altariste et penitenciarij ecclesie wratislauiensis emptus Anno 
domini 1489.

Wewn. przedn. pk.: Pro sede penitenciarum ad dextram manum 
(podobnie w Ms. 108, 109).

Tekst obficie głosowany przez 2 ręce, z których jedna prawdop. Marcina 
Leipenera, pisarza Ms. 108, 109 i 110.

13. Ms. 108, pap., k. 478, XV2 w.; 32X22 cm; opr.: deska, brązowa skóra, ślepe 
tłoki, ozdobne okucia, 2 zapinki, warsztat wrocławski.

Traktaty prawnicze. Autorzy: Petrus de Ancharano, Johannes de Ymo, Bar- 
tholomaeus Brixiensis, Angelus de Parusio, Albericus de Macetis. Kodeks * III

21 Prawdopodobnie: Ambrosius Opera. P. 1—3, Basel, Johann Amerbach, 1492, 
2°; GW 1599. Biblioteka Kapitulna posiada dziś jeszcze część III tego dzieła, sygn.:
III 41 F; brak jednak jakichkolwiek śladów własnościowych J. Rodzyny.



pisany przez magistra Marcina Leipenera ze Strzegomia (de Strigonia) 
w latach 1461—1469 we Wrocławiu oraz Lipsku „in paedagogio” 22.

Wewn. przedn. okł: Liber in quo continentur questiones Bartholomaei Bri- 
xiensis manu testatoris scripte usque in fine eorum. Pod tym: Iste liber 
est Johannis Rodzyna Altariste et predicatoris ad Sanctum Cristoforum 
wratislavie, emptus per ipsum feria quinta post nativitatem Jesu Christi 
anno domini M CCCCLXX sexto. Pod tym inną ręką: pro domino Johan
nes Grasmani (XV2 w.).

14. Ms. 109, pap., k. 469, XV2 w.; 35,5X21,5 cm; opr.: deska, brązowa bogato 
tłoczona skóra, guzy, 2 zapinki.

Liber Sextus decretalium cum glossa Joannis Andreae;
k. 242: (czerw.) Johannis Rodzyna est liber iste 1476; pod tym inną ręką: 

(czerw.) Et est rubricatus liber iste anno domini M° CCCC° LXI in uni
versitate alma lipczensi die vero Valentini martiris;

k. 360: (czerw.) Iste liber est domini Johannis Rodzyna altariste et predicatoris 
in parwa ecclesia Wratislauie Rubricatus per eundem anno 1477;

k. 469v: ... ac est finis per me magistrum martinum leipener de Stregonia 
in carnisprivio in vigilia valentini anno domini 1457 in habitatione doctoris 
Gregorii Steinbrechers de Stregonia in lipczik (podobnie na k. 360v)23.

Wewn. przedn. okł.: Iste liber est domini Johannis Rodzyna altariste et pre
dicatoris ad sanctum Cristoforum wratisl. Emptus per ipsum feris secunda 
post Michaelis Anno Domini M° CCCC° LXX sexto. Nad tym inną ręką 
(XV2 w.): Pro officio penitenciarie sedentibus ad dextram manum.

15. Ms. 110, pap., k. 413, X ^ w .; 31,5X22 cm; opr.: deska, brązowa bogato 
tłoczona skóra, ślepe tłoki, guzy miedziane, 2 zapinki, warsztat śląski (orzeł pia
stowski).

Clemens V, PP., Constitutiones libri V, cum glossa ordinaria.
Dodane traktaty prawnicze autorów: Nicolaus Panormitanus i Johannes Cal- 

derinus.
k. 245: Et sunt finite per magistrum Martinum Leypener de Strigonia in uni

versitate lipczensis in pedagogio . , .  anno (14) LX sabatho ante magdalene. 
1458 (k. 155v); 1456 (k. 369v; 411, 412).

Wewn. przedn. okł.: Spis treści (18 poz.) ręką Leipenera.
Pod tym: Iste liber est domini Johannis Rodzyna, altariste et predicatoris 
ad Sanctum Cristoforum Wratislauie emptus per ipsum feria 6-ta post 
nativitatis beate marie virginis gloriose Anno domini M CCCC L X X  sexto.

Przedn. k. ochr.: Pro officio penitenciarie sedentibus ad dextram manum 
(pisane ręką, która napisała w Ms. 108 „pro domino Johannis Grasmani”).

22 Na uniwersytecie w Lipsku podczas semestru letniego w roku 1454 imma
trykulowany: „Martinus Leyppener de Strigonia, nacione Polonus” — G. E r l e r ,  
Die M atrikel der Universität Leipzig, t. I, Leipzig 1895, s. 189; 11 X  1455 (semestr 
zimowy): promowany na magistra artium — tamże, t. II, Leipzig 1897, s. 163; 
10 I 1461: występuje jako przedstawiciel nacji polskiej wśród egzaminatorów magi
strantów — tamże, s. 179.

23 Grzegorz Steinbrecher ze Strzegomia immatrykulowany w Lipsku podczas 
semestru zimowego w 1441 r. — E r l e r ,  op. cit., t. I, s. 134; 1442 (semestr letni): 
zdobywa bakalaureat na wydziale filozoficznym — tamże, t. II, s. 129; 1443 (semestr 
zimowy): magister artium — tamże, s. 132; 1450 (semestr zimowy): doctor decre
torum i rektor uniwersytetu — tamże, t. I, s. 170.



16. Gregorius IX, Compilatio decretalium. Wenecja. Baptista de Tortis, 7 IX  
1484, 2°, sygn. Inc. XII 8 F.

k. a1: Iste liber est Johannis Rodzyna altariste et penitetiaarij (!) ecclesie 
wratisl. emptus per Ipsum Anno domini 1470 (!).

Wewn. przedn. okł.: Pro officio penitenciarie sedentibus ad dextram manum 
(XV* 1 2 3). *

B i b l i o t e k a  U n i w e r s y t e c k a  we  W r o c ł a w i u

17. Ms. I F  244, pap., k. 306; 31X21,5 cm; opr.: deska, brązowa bogato tłoczona 
skóra, ślady zapinek.

Kodeksi zawiera różne traktaty przeważnie o treści prawniczej. Na początku 
popularny traktat Jakuba de Theramo: Consolatio peccatorum.

k. 180: Finita est tabula auctoritatum et sentenciarum Biblie... per me Lau- 
rencium Militis sub anno domini M CCCC LX octavo in crastino beatorum 
Petri et Pauli apostolorum alias Jovis die ultima mensis Ju n ij. . .

Wewn. przedn. okł.: Iste liber est Johannis Rodzyna comparatus per ipsum 
anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo nono. Pod tym 
inną ręką (XV2): Pro Petro Kokorsk iuvene meo altaris sancti Jo.

Exlibris Büschinga: Aus der Bibliothek des Kollegiatstifts zu Glogau.

DIE MITTELALTERLICHE BtTCHERSAMMLUNG DES JAN RODZYNA, 
POLNISCHEN PREDIGERS IN WROCŁAW

Die Büchersammlung Jan Rodzynas ist eine der zahlreichen uns bekannten 
Wrocławer privaten Büchersammlungen aus dem 15. Jahrhundert. Zum erhaltenen 
Bibliotheksbestand gehören 6 Handschriften und ein Druck von 1484, von den 
restlichen 10 Positionen (in 17 Volumina) sind nur diê  Titel bekannt. Es kann als 
wahrscheinlich angesehen werden, daß jene — insges. 24 Vol. — nur einen Teil 
der Bibliothek Rodzynas ausmachen. Nach Ausweis der Inhaltsübersichten dürfte 
sich Rodzyna vor allem für kanonisches Recht interessiert haben, jedenfalls deutet 
ein Drittel der Titel auf diese Disziplin. Den Rest kann man gewissermaßen als 
Handbibliothek des Predigers ansehen. Unsere biographischen Kenntnisse über 
J . Rodzyna beschränken sich auf einige Daten. Das erste — nämlich 1469 — 
betrifft seinen Ankauf einer Handschrift. In der Zeit zwischen 1475 und 1477 
erscheint er als Altarist und Prediger der polnischen Christophoruskirche zu Wro
claw und 1481 als Pönitentiar der Domkirche. Er starb am 6. Juni 1499 in Wroclaw.

* W trakcie druku artykułu odnaleziono jeszcze w zbiorach Biblioteki Kapi
tulnej 3 druki:

1. Thomas de Aquino, Scriptum super primo libro Sententiarum. Kolonia 
Henricus Quenteil, 10 VII 1480, 2°, H. 1473, sygn. Inc. V 6, 1 F.

Przednia k. ochr.: Liber Johannis Rodzyna altariste et penitenciarii eccl. 
wratisl. emptus 1488; nad tym cena: 1 flor.; pod tym: Pro sede peniten
ciarie sedentibus ad dextram manum.

2. Thomas de Aquino, Scriptum super secundo libro Sententiarum. Kolonia 
Henricus Quentell, 8 IX  1481, 2°, H. * 1476, sygn. Inc. V 6, 2 F.

Nie posiada zapiski własnościowej, lecz tylko zapiskę: Pro sede penitenciarie 
sedentibus ad dextram manum (wewn. przedn. okł.).

3. Thomas de Aquino, De veritate catholicae fidei contra errores infidelium. 
[Strassburg, typogr. Henrici Ariminensis, ca 1472], 2°, H. * 1385, sygn. Inc. V 7 F.

Wewn. przedn. okł.: Iste liber est domini Johannis Rodzyna penitenciarii 
eccl. wratisl. 148 primo... (to samo na końcu druku); pod tym: Pro sede 
penitenciarum sedencium ad dextram manum.


