
Podczas obrad Komisji wymieniono też szereg materiałów informacyjnych. Prof. 
K. Lepszy poinformował historyków czeskich o pracach nad Polskim, słow n ik iem  
biograficznym . Ze strony historyków czechosłowackich dostarczono stronie polskiej 
zestawień dotyczących rękopiśmiennych poloników w Czechosłowacji oraz prac nad 
bibliografią czeską2. Ustalono również plan następnego kolejnego posiedzenia Ko
misji, jakie odbędzie się w Warszawie. Poświęcone ono będzie 15-leciu Ludowej 
Czechosłowacji oraz metodzie i organizacji badań prowadzonych w obu krajach 
w zakresie historii okresu po r. 1945.

W ostatnim dniu konferencji odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Czecho- 
słowacko-Polskiej i Czechosłowacko-Niemieckiej (z okazji równoczesnych obrad tej 
ostatniej w Bernie). Omówiono "potrzebę współpracy obu Komisji, zwłaszcza w za
kresie naukowej polemiki z rewizjonistycznymi tezami historiografii Niemiec Za
chodnich, i zaplanowano odbycie wspólnego posiedzenia na ten temat w czerwcu 
1960 r. na terytorium NRD.

W czasie konferencji prof. G. Labuda wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze 
odczyt pt. P oczątki m iast polskich . Odczyt zgromadził liczne koło badaczy i wywołał 
ożywioną dyskusję specjalistów różnych dziedzin. Sukces odczytu wykazał, jak 
płodne jest wprowadzenie w obrady Komisji tego typu również referatów na tematy 
merytoryczne interesujące badaczy kilku krajów'.

A. V a v  r o u š k o v á

PRZYCZYNEK DO EWIDENCJI RĘKOPIŚMIENNYCH POLONIKÓW 
W CZECHOSŁOWACJI

(Materiały przedstawione w ramach obrad Komisji Czesko-Polskiej w Pradze)

Wysunięty na posiedzeniu Polsko-Czechosłowackiej Komisji naukowej postulat 
sporządzenia ewidencji rękopiśmiennych poloników i polskich pierwodruków znaj
dujących się na terenie Czechosłowacji można szybko i wyczerpująco zrealizować 
tylko przy współpracy z bibliotekarzami, archiwistami i pracownikami muzealnymi. 
Plan w tym zakresie musi być jednak długofalowy, jeśli chcemy opracować choćby 
powierzchowny, ale na naukowych zasadach oparty rejestr rękopisów i pierwo
druków.

Należy najpierw opracować przegląd polskich rękopisów i inkunabułów znaj
dujących się w największych bibliotekach czechosłowackich, które posiadają opu
blikowane już katalogi (por. np. Truhlář, Catologus codicum  m anuscriptorum  qui 
in c. r. b ib lio th eca  pu blica atque universitatis Pragensis asservantur, I—II, Pragae 
1905, który odzwierciedla stan Biblioteki Uniwersyteckiej w Pradze tylko sprzed 
pół wieku, oraz pracę E. Urbankowej, R ukopisy a vzácné tisky P ražské universitní 
knihovní, Praha 1957, pozwalającą ocenić bogactwo nabytków tej Biblioteki, których 
drukowany katalog znajduje się dopiero w przygotowaniu). Biblioteka Uniwersytecka 
w Ołomuńcu wydała w 1955 r. podobny przegląd zasobów oraz w tym samym roku 
także pracę V. Nešpora, Soupis rukopisných katalogů  a seznamů. Biblioteka Uni
wersytecka w Bernie w następnym roku opublikowała opis zawartości poszczegól
nych, odrębnych działów (praca M. Papirnika i zespołu). W tym samym 1956 r. 
wreszcie także zespół bratysławski wydał drukiem przewodnik pt. Univerzitná 
knižnice v B ratislavě. * 8

2 Materiały te będą zamieszczane w kolejnych zeszytach „Sobótki“.
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Poloników w bibliotece Muzeum Narodowego w Pradze dotyczą już starsze 
prace T. Szabłowskiego (Dział polski w b ib liotece Muzeum K rólestw a Czeskiego 
w „Tygodniku Ilustrowanym“, Warszawa 1898, s. 785) i E. Jelínka (Dział polski 
w b ib lio tece czeskiej, Petersburg 1896). Stały się one przestarzałe po opublikowaniu 
przez F. M. Bartosa wydawnictwa pt. Souspis rukopisů  N árodního m usea v Praze 
(t. I, 1926 r., i t. II, 1927 r.). O nowych nabytkach chętnie udzieli informacji kie
rownik działu rękopisów tej biblioteki, dr J. Tichý.

Muzeum Narodowe w Pradze sprawuje też obecnie kierownictwo nad zam
kowymi, pałacowymi i podworskimi bibliotekami (por. artykuł B. Lifki w „Cas. 
Národ, musea“. R. CXXIV, 1955, oraz szereg drobnych przyczynków znajdujących 
się w poszczególnych tomach przewodników po państwowych dworach i zamkach 
wydawanych przez Państwowy Zarząd Zabytków w Czechosłowacji); wśród tych 
bibliotek jest tylko niewiele zbiorów mogących się pochlubić katalogami, opracowa
nymi jedynie dzięki fachowej opiece zbieraczy i zawodowych bibliotekarzy (np. 
biblioteka Wallensteinów w Mnich. Hradišti, dawna duchcowska czy metternichow- 
ska w Kynżwarcie). Dawna biblioteka zamkowa hrabiów Choryńskich w Veselí 
na Morawach znajduje się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bernie (por. 
katalog rękopisów sporządzony przez V. Dokoupila w grudniu 1954 r.).

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Bernie przechowywane są obecnie niektóre 
działy klasztornych bibliotek morawskich, lecz o ile nawet opublikowano katalogi 
niektórych z nich, przeważnie przez Doukopila, nie zawierają one jednak poloników. 
Jeśli chodzi o klasztorne biblioteki czeskie, to Biblioteka Strahowska (por. Pam átník  
národního písem nictví, Praha 1955, lub Jerzego Hrubeša, Fondy S trahovské knihovny) 
według informacji jej kierownika prof. A, Mrkvički nie zawiera poloników. Naj
więcej uwagi poświęcano dotychczas południowoczeskim bibliotekom klasztornym 
(por. R. Pavel, Beschreibung der im  Stifte H ohenfurt befin d lichen  Handschriften. 
X enia Bernardina, Wien 1891, oraz Soupis rukopisů  v Třeboni a v Čes. K rum lově, 
Praha 1958. Wspomnieć należy również o rękopiśmiennej pracy V. Sokola, złożonej 
obecnie w archiwum ČSAV w Pradze, a mianowicie Soupis rukopisů m inoritské 
knihovny v Ces. K rum lově a dom in ikánské pražské).

Dokładne informacje o bardzo ważnym poloniku, a mianowicie o iluminowanej 
legendzie o św. Jadwidze, zachowanej w rękopisie z 1353 r., podają prace K. Stron- 
czyńskiego (L egenda obrazow a o św. Jadw idze..., Kraków 1880) i A. R. von Wolfs
krona (Die B ilder der H edw igslegende, Wien 1846). O Bibliotece Pijarów na Mo
rawach, w której rękopis ten był przechowywany, może udzielić informacji kie
rownictwo archiwum w Kadani.

Rękopiśmienne polonika i pierwodruki można by było znaleźć także w bibliotece 
praskiej (por. A. Paters i A. Podlaha, Soupis rukopisů..., t. I, Praha 1910, t. II, Praha 
1922; A. Podlaha, D oplňky o opravy k  Soupisu..., Praha 1928) oraz ołomunieckiej 
kapituły (por. B. Dudik, H andschriften  der B ib lio th ek  des metr. Capitels in Olmütz, 
1880).

Nie można też pominąć ani państwowych bibliotek naukowych, gromadzących 
pod swym dachem mnóstwo zbiorów klasztornych, dziekańskich, muzealnych i innych 
(np. w Złotej Koronie, Liberců i Opawie; ta ostatnia może się pochlubić nowo
czesnym katalogiem rękopisów pióra M. Bohačka i F. Čady, wydanym w 1955 r. 
w Opawie) podobnie jak archiwów i bibliotek kościelnych (np. kapitulna i biskupia 
biblioteka w Litomierzycach, biblioteka arcybiskupia w Kromieryżu itd.), państwo
wych i miejskich, ani też muzeów. Widać to już przecież z niniejszego przeglądu, 
który wcale nie pretenduje do kompletności. Dokładne bowiem opracowanie interesu
jącego nas zagadnienia było niemożliwe w ciągu tak krótkiego czasu.



Już praca Hirschinga (V ersuch ein er B eschreibun g sehen sw ürdiger B ib lio th eken  
Teutschlands nach a lphabet. Ordnung), pochodząca z dziewięćdziesiątych lat 
XVIII w., zwróciła uwagę na wielką liczbę bibliotek oraz na najciekawsze rękopisy 
i inkunabuły. Informacje w niej zawarte należy jednak kontrolować, bo w ciągu 
minionego od jej ukazania się okresu półtora wiecznego w zawartości tych bibliotek 
dokonały się rozmaite przesunięcia. Ponadto stwierdzi się zapewne i niemałe straty.

A. Biblioteka Uniwersytecka w Bratysławie

R ę k o p i s :  A pologia pro libertate R eipu blicae et legibus Regni Polon iae contra  
callidos novi iuris repertores, 1621, 144 ff 32,5X21,5 cm, łacińsko-polski, sine sign.

I n k u n a b u ł y :  Johannes Glogoviensis, Exercitum  super om nes tractatus p ar
vorum  logicalium  Petri H ispani, Lipsiae, Wolfgangus Stoeckel, 1500, 8°. Estreicher, 
XVII, 179, Inc. 138.

Martinus Polonus, M argarita D ecreti, Venetiis, Peregrinus de Pasqualibus et Do
minicus de Bertochis, IV, Non. Sept. (2 IX), 1486, 4°. Hain, 10844, Inc. 115.

Martinus Polonus, M argarita D ecreti (Spirae, Petrus Drach; circa 1485). Hain, 
10834, Inc. 168.

Martinus Polonus, Serm ones de tem pore et de sanctis. Argentinae (typographus 
Jordani =  Georgius Husner), 1484, 4°. Hain, 10834, Inc. 158.

Matthaeus de Cracovia, Tractatus rationis et conscien tiae  (Moguntiae, typographus 
„Catholicon“ =  Johannes Gutenberg, circa 1460), 8°. Hain, 5903, Inc. 21.

B. Miejska pracownia Macierzy Słowackiej w Bratysławie

I n k u n a b u ł y :  Martinus Polonus, Serm ones de tem pore et de sanctis, Argen
tinae (typographus Jordani =  Georgius Husner), 1484, 4°. Hain, 10854, Inc. 27.

Matthaeus de Cracovia, De eo, utrum exped iat et d eceat sacerdotes m issas con
tinuare, Memmingae, Albertus Kunne, l9jtl, 8°. Hain, 5809, Inc. 59.


