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Z PROBLEMATYKI RF,KOPIS0W SREDNIOWIECZNEJ BIBLIOTEKI 
CYSTERSKIEJ W RUDACH 

Badacze kultury sredniowiecznej S!11ska poswi�cili niemalo uwagi 
klasztorom cysters6w, a w s,zczeg6lnosci ich bibliotekom 1

• Odnosi si� 
to przede wszystkim do opactw dolnosl11skich, b�d11cych fi!iami fundacji 
lubi11skiej 2• Opactwo w Lubi11zu bylo fili11 Pforty i st11d l11czylo klasztory 
dolnosl11skie w Henrykowie, Kamiencu i Krzeszowie z zakonnym srodo
wiskiem saksonskim. 

Inaczej przedstawiala si� sprawa klasztor6w g6rnosl11skich, Rud i Je
mielnicy, lkt6re byly filiami J�drzejowa i poprzez niego byly zwi11zane 
z kr�giem cysters6w burgundzkich. Przez to klasztory g6rnosl11skie, 
w szczeg6lnosci Rudy, budzily zaciekawienie badaczy sl11skiej kultury 
sredniowiecznej, choc byly mniej zasobne w materialy zr6dlowe niz 
klasztory dolnosl11skie. Odmiennosc filiacji i specyfi'ka polozenia geogra
ficznego - na styku trzech ze sob11 wsp6lzyj11cych nacji - sprzyjaly 
daleko id11cym spekulacjom i hipotezom na temat roli i miejsca rudzkiego 
opactwa w adaptacji, szerzeniu i rozwijaniu nowych pr11d6w kultural
nych 3• 

Kontrowersja le:iala u podstaw · oialozenia Rud. Nie znamy bowiem 
wlasciwej daty ich zalozenia, podobnie jak i ich macierzy 4• Sposr6d 

1 C. H. R oth er, Aus Schreibstube u. Bücherei des ehemaligen Zisterzienser

klosters Heinrichau (ZfGS, t. 61, 1927, s. 40-80); t e n Z e, Die Sekularisation der 

Bibliothek des Zisterzienserklosters Grüssau, Wroclaw 1925; E. Kl os s, Die schle

sische Buchmalerei des Mittelalters, Berlin 1942; K. L o e ff 1 er, Deutsche 

Klosterbibliotheken, Bonn-Lipsk 1922; W. Sem k o w i c z, Paleografia laci'nska; 
[Krak6w 1951]; J. K 1 a p per, Geistiges Leben bei den Zisterziensermönchen im 

Kloster Rauden, Gliwi ce 1921; t enZe, Schlesisches Volkstum in Mittelalter (Ge

schichte Schlesiens, t. I, Wroclaw 1938, s. 388--437). 

2 W Malopols ce filiq LubiqZa byla Mogila. 

3 1K: 1 a p per, Geistiges Leben bei den ZisterzienseTmönchen ... , t e n Z e. Sch.Ie· 
sisches Volkstum ... , s. 429. 

4 A. Z. He 1 c e 1, 0 klasztorze ;edrze;owskim i bedqcym tam nagrobku Paka· 
slawa Kasztelana krakowskiego (Rocznik Towarzystwa Naukowe go z Uniwersy

tetem Jagiellonskim, Krak6w !852). 

1 - ,,Sob6tka" 1/69 
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röznych hipotez, wydaje si,: najbardziej prawdopodobne przyj,:cie 1255 r. 
Wi11zalo to si,: z kanonizacj11 sw. Stanislawa i pobytem ksi,:cia Wlady
slawa opolskiego, fundatora Rud, w Krakowie 5• Na uroczystosciach 
krakowskich 8 V 1254 r. doszlo prawdopodobnie do spotkania z opatem 
z J,:drzejowa i innymi pralatami cysterskimi, sposr6d kt6rych opat 
Lubi11i:a odegral niemal11 rol,: w procesie kanonizacyjnym. Temu ostat
niemu ka,pitula generalna nakazala doniesc o realizacji planu zalozenia 
klasztoru w poludniowej cz,:sci G6rnego Si11ska 6• Zreszt11 r6znice w po
dawaniu dat fundacji wynikaly najprawdopodobniej z tego, ze czas 
powstania klasztoru nalezalo liczyc od dnia wprowadzenia zakonnik6w, 
a nie od fundacji rozumianej jako prawna realizacja czyjegos zamierze
nia czy przybycia pierwszych zalrnnnik6w dla lustracji terenu przyszlego 
opactwa b11dz pobudowania pierwszych Skromnych pomieszczen zdatnych 
do przyj,:cia przynajmniej dwunastu zakonnik6w i opata, umoi;Jiwiaj'l
cych im prowadzenie normalnego zycia zakonnego 7• Dia prowadzenia 
normalnego zycia klasztornego bylo potrzebne nie tylko za,plecze mie
szkalne i gospodarcze, ale r6wniez pewne kwantum ksi11zek. 

Wolumina rud:d<iej biblioteki, kupowane, przepisywane i zbierane 
w ci11gu szesciowiekowego istnienia opactwa, przeszly na wlasnosc pan
stwa na skutek edyktu sekularyzacyjnego r,z11du pruskiego (30 X 1810). 
Pelnomocnikiem Komisji Sekularyzacyjnej, urz,:duj11cej we Wroclawiu, 
dla realizacji upanstwowienia bibliotek poklasztornych zostal J. G. Bü
sching. 

Sekularyzacja na Si11sku obj,:la 91 klasztor6w i fundacji religijnych •. 
Majqc na wzgl(ldzie sprawnosc sekularyzacji podzielono je na trzy grupy. 
Pierwsza i druga obejmowala oko!o 30 klasztor6w na terenie prowincji, 
natomiast trzecia sk!ada!a si,: z jednostek bibliotecznych miasta Wrocla
wia •. Rudy i J emielnic,: zaliczono do pierwszej grupy. W spisie klasz
tor6w znajdowaly si,: na 9 i 10 miejscu. 

Nielatwe bylo zadanie powierzone Büschingowi. Opr6cz trudnosci 
technicznych jego planowa polityka przyjmowania, porz11dkowania i sca
lania ksi,:gozbior6w poklasztornych na trafia!a na nieprzychylnosc by!ych 

5 ZaloZenie kllaisztoru rudzkiego wi&z,al ze spotkaniem ks. Wladyslawa opol
skiego z opatem J�drzejowa G. W l o dar c z y k, Die Aufhebung des Zisterzien

serklosters zu Rauden (Oberschlesi,sche Jahrbuch t. 3 0926), s. 34). 
& Ze S1c1·ska na uroczy.stoSci krakow.skie przybyli: iks. Wladyslaw opolski i bis

kup Tomasz I (IV i V Katalog bi,sk. krakowskich, MPH, III, s. 360
1 

Rocznik wiel
kopolski, MPH, s. 23). 

7 Zob. F. Winter, Die Zistercienser des nordöstlichen Deutschl.ands, Gotha 
1868, 1, s. 8. 

s Zob. St a en de r, Die Handschriften der königUchen u. Universitäts Bibtio
tnek zu Brestau (ZfGS, t. 33, 1899, s. !). 

9 TamZe, s. 2. 
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wlascicieli i niezrozurnienie wladz nadrz�dnych. Bez entuzjazrnu patrzyly 
na zwozenie ksi�gozbior6w poklasztornych. Uwazaly one scalanie ksi�go
zbior6w za etap p6zniejszej pracy 10. Büsching natorniast pisrnern z 26 X 
1811 r. odni6sl si� pesymistycznie do planu katalogowania i selekcjono
wania ksi'lzek na rniejscu i pozostawienia ich tarn. W tyrn sarnyrn liscie 

ujernnie scharakteryzowal wyksztakenie ich dotychczasowych wlasci
cieli. Krytykowal przydatnosc kleru zakonnego w pracy katalogowania 
ksiljzek, poniewaz wtedy rnog,i zagin,ic cenniejsze pozycje albo zostan'l 
wycofane te, kt6re ich •zdaniern ujernnie przedstawialy dzialalnosc za

konu 11• 

Nie udalo si� Büschingowi przewiezc wszystkich ksi'lzek do Wrocla
wia. Za czas6w jego urz�dowania zostaly obj�te akci'l 42 biblioteki 

klasztorne. Pozostalo jeszcze 38 ksi�gozbior6w klasztornych 12• 

Do Rud dotarl dopiero w 1812 r. i wybra! starntljd przeszlo 500 dziel 
drukowanych i 63 r�kopisy, kt6re kazal zapakowac i przeslac do Opola 13• 

Mia!y tarn pozostac do czasu pozniejszego ich przewiezienia do Wro
clawia. 

Wybrane wolurnina byly jedynie skrornrn1 cz�sci,i ksi�gozbioru licz'l
cego, zdaniern Büschinga, 10 000-12 000 ksi,izek 14• Ta ilosc stawiala 
Rudy w rz�dzie najbogatszyeh klasztor6w pod wzgl�dern liczby wolu
rnin6w. Ust�powaly jedynie ksi�gozbiororn dw6ch opactw dolnosl,iskich 

w Henry kowie i Krzeszowie. Ksi�gozbi6r tego ostatniego liczyl okolo 
13 000 tom6w 15, z czego Büsc:hing wybra! ponad 1500 wolurnin6w 16• 

Pozostale ksi'l�ki rud2Jkie zostaly prawdopodobnie skatalogowane. Ka
talog ten, wydaje si�. posiadal nast�pca Büschinga, Schneider, kt6ry 
z n.iego wybra! pewn'l ilosc pozycji dla Biblioteki Centralnej (kwiecien 
1813) 17• Spis z,idanych ksi'lzek najlepiej ilustrowal slusznosc obaw Bü
schinga o niewystarczalnosci i niedok!adnosci katalogowania zbior6w na 
rniejscu, gdyz czytarny tarn: ,,175 teologicznych rnanuskrypt6w rnoze 
pozostac nadal w Rudach, o ile nie SI\ pisane na starym pergarninie albo 
papierze" 18. 

10 T.amie, s. 22 .. 
11 Tamie, s. 22, 

u Tamie, s. 23. 
13 J. G. Büsching, Acta manualia, rkps 48/865 (dawna sy.gn, IV F 267, 

V), s. U6. 

14 Tamie, s. 116. 
1s J. G. B üs c hi n g, Bruchstücke ·einer Geschäftsreise durch Schlesien unter-

nomen in den Jahren 1810, 11, 12, t. I, Wroclaw 1813, s. 352. 
16 S t a e n d e r, op. cit., s. 20. 

17 Bibliotheks Akten, 181'3, rkps 48/866, s. 24a. 
1a Tamie, s. 24a. 
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Wydaje si�, ze poza ksü1zkami wybranymi przez Büschinga reS"Zta 
ksi�gozbioru ,pozostala w Rudach do 1823 •r. nie naruszona. Uprzednio 
wladze pruskie wydaly rozporzqdzenie ministeria!ne (1820), rozstrzyga
jqce spraw� bibliotek poklasztornych na S!qSku. Na mocy owego zarzq
dzenia ksiqzki nie wcielone do Biblioteki Centralnej, a nadajqce si� do 
uzytku, nalezalo rozdzielic pomi�dzy gimnazja. Calq reszt� ksi�gozbioru 
miano sprzedac na makulatur�. W oparciu o to rozporzqdzenie wladze 
Jokalne w Opolu nakazaly przekazac uzywalne wolumina rudzkie gim
nazjum w Gliwicach, Opolu i Raciborzu (5 VI 1821) 19• Realizacja tego 
przewlekla si� do 1823 r., kiedy to znacznq ilosc ksiqzek otrzymaly 
biblioteki gimnazja!ne: nyska i raciborska. Ta ostatnia otrzymala tll!kze 
szafy biblioteczne tamtejszego klasztoru. Ksiqzki teologiczne pozostaly 
na probostwie 20. 

W tym samym mniej wi�cej czasie administracja rudzka po wielo
krotnych powaznych upomnieniach przeslala wi�kszq parti� archiwaliöw 
poklasztornych do Wroclawia (1824). Reszt�, w ilosci dwu wozöw, prze
wieziono w 1828 r. do Raciborza, gdzie nie znaleziono dla nich stalego 
miejsca 21• 

Pod koniec XIX w. z ksiqzek wywiezionych z Rud bylo w öwczesnej 
Bibliotece Uniwersyteckiej 49 woluminöw maj„cych pewnq proweniencj� 
rudzkq 22• Obecnie znajduje si� w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro
clawiu 57 r�kopisöw majqcych proweniencj� rudzkq bqdz inne cechy 
swiadczqce o pochodzeniu z tamtejszego osrodka. Zostaly one przez auto
röw katalogöw zaliczone do zabytköw rudzkich 28. Wszystkie 57 r�ko
pisöw nie posiadalo kartek Büschinga. Wiqzalo si� to najprawdopodob
niej z pözniejszym otrzymaniem ich przez bibliotek�. 

Wsröd tych r�kopisöw wyröznia si� grupa 41 woluminöw, posiada
jqcych identyczne oznakowanie wlasnosciowe, eo wskazywaloby na 
jakies porzqdkowanie biblioteki. Poröwnujqc litery zapisu prowenien
cyjnego (Ex libris Monäry Raudeii), wydaje si�, ze zostaly napisane 
przez wi�cej niz jednq osob�. Ten znak wlasnosciowy byl pisany pöz
niejszq r�kq, czarnym atramentem u göry albo u dolu pierwS"Zej kartki 
bqdz na kartce ochronnej. Ta rzucajqca si� w oczy regularnosc oznako
wan swiadczy o pewnej celowosci. Zdaniem K. Wutkego 24, katalogu 

19 Zob. Po t t  h a s t, op. cit., s. 262. 
20 Zob. tamZe, s. 262. 

21 Zob. ta.mZe, s. VII. 
22 Zob. S t  a e nd e  r, op. cit., s. 78. 

23 Die Handschriften der Staats- u. Universitätsbibtiothek Breslau, t. I, Lipsk 

1938, wyd. 0. Harraooowitz (Verzeichnis der Handschriften in Deutschen Reich, 

cz. I, Katalog R�kopismienny Göbera, t. 1-XXVI). 
24 !K. W ut k e, Über schlesische Formel.biicher des Mittelalters, Wroclaw 1918, 

s. 30, przyp. 2. 
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Göbera 25 i Kocowskiego 26, pismo to mia!o charakter szesnastowieczny. 

Co ciekawsze, ie wsr6d tych 41 r�kopis6w znajdowa!y si� niekt6re 

z innq notkq proweniencyjnq lklasztoru rudzkiego, cz�sto pisanq we
wnqtrz r�kopisu jak np. w I F 152 nr ik. 179v (,,Liber dyalogorum s. Gre
gorij pape monasterij beate virginis in Ruda ordinis Cisterciensis"), 

a opr6cz tego otrzyma!y wyzej wspomniane oznakowanie w!asnosciowe. 
Dalsze 8 wolumin6w mia!o r6wniez wyrazne notki proweniencyjne, 

swiadczqce o rudzkim pochodzeniu. 
Reszt� r�kopis6w - osiem - uwazal katalog Göbera za pochodzqce 

ze srodowiska cy,sters6w z Rud. Nie posiada!y one naklejki Büschinga 

i iadnego innego znaku w!asnosciowego. Jednakze cechy zewn�trzne 
wskazywa!y na podobienstwo z r�kopisami rudzkimi, jak np. w wypadku 
I F 461 oprawa, czy wiklejka, jak w r�kopisie I F 149 t. 1, wzmiankujqca 
o konsekracji opata rudzkiego Miko!aja z Losla. Pozosta!e natomiast 
sposr6d nich !qczy osoba pisarza i ofiarodawcy Miko!aja, notariusza 

z Raciborza (I O 9; I O 23; I O 47; I O 49). 
Owa· wspomniana systematyka w ozna:kowaniu i ewentualne uporzqd

kowanie biblioteki wydaje si�, ie !qczy!y si� z dzia!alnosciq opata Mi
ko!aja (1510-1553). On to [POrzqdkowal do'kumenty klasztorne i zatrosz

czyl si� o ich konserwacj� 27• 

Z tego ksi�gozbioru rudzkiego 3 wolumina pochodzily z XIII w.; 
jeden z nich by! datowany na 1275 r. (I F 5). Dalsze dwa by!y z pierw
szej po!owy XIV w., a 12 z drugiej polowy. Z tych ostatnich 7 mia!o 
dok!adne datowanie. Dwa pochodzily z prze!omu XIV i XV w. Najwi�k
sza liczba, 29, pochodzila z pierwszej po!owy X!V w., z czego 14 mia!o 

oznaczony rok ulkonczenia. Odnosil si� on do ca!osci kodeksu albo da 
jednej cz�ci. Z drugiej po!owy tegoi wieku pozosta!y cztery r�kopisy, 
z kt6rych jeden powsta! w 1450 r. Dwu nie uda!o si� czasowo bliiej 
okreslic. Uwaia si�, ie pochodzq z XV w. Po jednym woluminie po
zostalo z pierwszej i drugiej po!owy X!V w. Oba byly nabytkami majqcy

mi swq genez� poza Rudami 28• Z przedstawionego chronologicznego wy
lkazu r�kopis6w wynilka, ie wzrost stanu liczbowego ksiqzek da towal si� 
od [PO!owy XIV w. i si�gal do polowy XV w. Natomiast na podstawie 
opracowania Rothera 29 widac, ie w Henrykowie najwi�kszy rozw6j pro
dukcji ksiqikowej przypadal na pierwszq polow� XIV w. Wyraza si� to 

2s Katalog Göbera, IQ 266, I F 738. 
26 B. K o c o w s k i, Katalog inkunabulow biblioteki uniwersyteckie; we Wro

clawiu, cz. I, Wroclaw 1956; Chroust omawiajqc rkps I F 5 przesuwa wspomniane 

pismo nawet na pierwszct polowE: XV w. (Monumenta Paleographica, III, 12,6). 
21 Po t  t h a s t, op. cit., s. 36. 
28 1 Q 410, IV F 96a. 

29 R 'O t her, Aus Schreibstube u. Bücherei ... , s. 40-80. 
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liczb'! 28 wolumin6w 30
• Oczywiscie, ze przy por6wnaniach obu lksil;go

zbior6w nie jest bez znaczenia liczba zachowanych rE:kopis6w henry
lkowslkich, kt6rych zdaniem Rothera pod lkoniec XIX w. bylo 109 eg
zemplarzy. 

Z istniej'!cego lksiE:gozbioru rudzlkiego 15 bylo pisanych na pergami
nie. Od polowy XIV w. coraz CZE:Sciej uzywanym materialem pismien
niczym stal .siE: papier. 

W tym miejscu wypada zasygnalizowac, ze nielkt6re z rE:kopis6w byly 
· ozdobne (I O 43; I o· 101; I O 25), mialy inicjaly (I F 149; I F 300 -

pQPiersie ucz'!cego mnicha; I F 345; IV F 79; I F 738), b>jdz jak w przy
padku rE:kopisu I F 245 rysunek pi6rkiem glowa rabbiego Samuela). 

Wobec nieistnienia katalog6w niemalo swiatla do dziej6w zbioru 
rudzkiego pozostawil spis ksi>1zek pisany na dolnym brzegu k. 1 r�ko
pisu I F 5 (1275). Spis ten najprawdopodobniej odnosil si� do ksi'!zek 
znajduj'!cyc:h siE: w Rudzie, a pochodzil z pierwszej polowy XIV w. Nie
jest on calkowicie zrozumialy na skutek wymazan. Wymienial on na
stE:pUj>jce ksi'!zki (wymazana CZE:SC linijki): ,,scilicet tria volumina biblie, 
Evangelia, missalem, decretales, medium graduale, et medium antipho
nare [wymazanie] et duas legendas de dominicis diebus et unam de 
sanctis et medium graduale, epistolare et medium antyphonare. Ista 
septem volumina sunt in domo [nadpisane sacer] et unum collectare 
quod fuit emptum in Marimundo et duo psalteria qua fuerunt empta 
in vicem capituli et antiqua volumina que invenimus in domo. VI. sei. 
antiphonarium, graduale, missalem magnum et unum parvum, regula 
et sparterium". Cale to wyliczanie konczy autor uwag'! napisan'! na 
marginesie: ,,Hec sunt nomina librorum". 

Do pelnego wyposazenia klasztoru w ksi>1zki wymagane przez Statuta 
Generalne brakowalo w wymienionym spisie tylko libri usuum i hym
narza 31• 

Na podstawie tego spisu mozna wnioskowac, ze klasztor juz w swoich 
pocz'!tkach posiadal znaczm1 bibliotekE:, zaopatrzon'! w kilka egzemplarzy 
pewnych tytul6w. 

Pierwsze ksi>1zki, zgodnie z zwyczajem cysters6w, otrzymal z lklasz
toru macierzystego jako uposazenie 32

. Na to nie ma jednak zadnego 
poswiadczenia w zachowanym ksi�gozbiorze. Dalsze wzbogacanie zbioru 
nast�powalo na skutek kupowania, 1przepisywania i darowizm 33• 0 ku-

30 TamZe. 

u Zob. J. z a w ad z k a, Proces fundowania opactw cysterskich w XII 
i XIII w. (Roczniki Humanist. t. vn, 1958, s. 131). 

u J, M. Ca n i v e z, Statuta Capitutorum Generalium Ordinis Cisterciensis 

ab anno 1116 ad annum 1786, Louvain 1933, s. ,15. 

"IVF96a, IQ410, IF720. 
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powaniu ksi,izek m6wily notatki na r�kopisach, dla przykladu II F 80, 
I F 172, I F 345. Ten ostatni zostal kupiony przez przeora Mikolaja i jego 
siostr� Katarzyn� Pelkijow,i za opata Jana (XV 1). 

Innym ciekawym sposobem powi�kszania ksi�gozbioru moglo byc 
wypozyczanie ksi,izek, jak to mialo miejsce w Rudach przy,najrnniej 
w jednym wypadku. Na zewn�trznej tylnej stronie okladki r�kopisu 
l F 637 zachowaly si� zapiski o wypozyczaniu wolumir.i6w. ,,Niejaki Mi
lkolaj wynagrodzil za ksi,i:i!k� ... pan [Mikolaj] z Glubczyc da! t� ksi,izk� 
w zastaw 'Za Sum� Pisansk,i, kt6r,i obiecal talkze zwr6cic". (Ksi,izka za
stawiona byla kaznodziejska). Wydaje si�. ze Mikolaj z Glubczyc (Jan 
Brevis) 34, magister Uniwersytetu Krakowskiego i pisarz, byl dobrze 
znany srodowisku rudzkiemu i z nim zaprzyjazniony. 

Na innym r�ko.pisie, I F 120, ktos zaznaczyl, ze 6w Mikolaj przeslal 
ten wolurnin do oprawy. Swiadczyloby to o istnieniu warsztatu introli, 
gatorskiego w Rudach. On to, zdaniem Chrousta, oprawial niekt6re 
ksi,izlki w charakterystyczn,i ciemn,i sk6r�. stosuj,ic technik� nacina
nia (ledersznytow,i; II F 80, I F 5) "· 

Metod,i najbardziej charakterystyczn,i dla cysters6w w powi�kszaniu 
zbior6w bylo posiadanie wlasnego skryptorium. W nim to wyznaczeni 
zakonnicy trudnili si� przepisywaniern ksi,izek 36• Praca ich byla zorga
nizowana. Mieli wyznaczon,i dzienn,i norm�. Polegala ona na przepisy
waniu dziennie 4 do 6 kartek in quarto 37• 

Trzeba przyj,ic, ze podobne skryptorium istnialo i w Rudach. Wsr6d 
r�kopis6w zachowal si� jeden (I Q 261) z wyraznym podaniem imienia 
lkopisty i jego przynaleznosci do spolecznosci zakonnej w .Rudach. Byl 
nirn zalkonnik i kaplan tamtejszego opactwa, a wolumin byl przepisanym 
traktatem kaznodziejskim Jakuba z Voraginy. Zostal on ukonczony 
w 1354 r. Owym kopist,i byl prawdopodobnie opat rudzki, rz,idz,icy 
w latach 1339-1385 38• 

Innymi pisarzami-zakonnikami z Rud byli autorowie kazan, Wilhelm 
i Ludwik 39• Kazania te, o swi�tych i na dni swi�te, byly prawdopodobnie 
wygloszone w Rudach, eo znalazloby potwierdzenie w notatce z 1k. 170v 

tegoz lkodeksu, a napisanej w drugiej porowie XIV w. 40 Ponadto, zda
niem Karwota 41, Rudy byly zwi,izane z dzialalnosci,i pisarsk,i Rudolfa. 

34 K 1 o s s, op. cit., s. 10. 
35 Chr o u s t, op. cit., III, 12,6; Katalog Göbera I F 46L 
.Js Ca n i v e z, op. cit., s. 58; Da h 1, Dzieje ksiqiki, Wroclaw 1965, s. 60. 
37 L. Lek a i, Geschichte u. Wirken der Weisen Mönche, Köln ,1958, s. 251. 
38 Po t t h a s t, op. cit., s. 261 

39 Klapper, Geistiges Leben bei den Zisterziensermönchen ...• s. 41. Rkps 
I F 266. 

•o „Monasterij Ruda Nuncupati", IQ 266. 
41 E. Kar wo t, Katalog magii Rudolfa, Wroclaw 1954. 
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Potthast, autor wlasciwie jedynej monografii o Rudach, omawiajqC 
dziala'inosc poszczeg6lnych opat6w, podal jako fakt niezmiernie wazny, 
ze opat Jan, sz6sty z kolei, kazal sporzqdzic bratu Stefanowi z Oswi,:ci
mia pi,:kny kolekcjonariusz na pergaminie dla ch6ru. Byl on jeszcze 
uzywany w XVII w . ., 

Co prawda S'I to tylko fragmentaryczne dane o skryptorach zakon
nych w Rudach, jednakze fakt istnienia jakiegos zorganizowanego skryp
torium wydaje si,: oczywisty. O zainteresowaniu ksiqik'I i znajomosci 
kunsztu pisarskiego w srodowisku rudzkim swiadcz'I przepisany i uzu
pelniony zbi6r modlitw "', Grnpiarze z pierwszej polowy XV w. 44, akta 
procesowe klasztoru z rzeznikami 45 czy modlitW}I,, dopisane w kodeksie 
o tresci ascetycznej przez blizej nieznanego Molendinatora 46• Ponadto 
takze kodeksy pisane r6znymi r,:koma, np. rkps kaznodziejski I F 754, 
czy I F 498 (XV 1) zawierajqcy na koncu szikice kazan oraz volumina 
zawierajqce dopisane modlitwy maryjne (np. I Q 266) czy o sw. Sta
nislawie (np. I F 637). To wszystko przemawia za istnieniem jakiegos 
zespolu ludzi obznajomionych stosunkowo dobrze ze sztukq pisarskq. 

Od konca XIV w. spotyka si� w Rudach pisarzy swieckich pracujq
cych dla potrzeb klas:atoru. Istnienie zwiqzanego z klasztorem zespolu 
pisarzy zawodowych stalo si,: cechq charakterystycznq i dla innych sro
dowisk klasztornych "· Zawodowym kopistq powiqzanym z Rudami pod 
koniec XIV w. byl Mikolaj de Luckaw. Po nim pozostaly dwa r,:kopisy, 
z kt6rych jeden posiadal wyraznq proweniencj,: rudzkq 48• Innym, kt6ry 
ukonczyl r�kopis w 1387 r., byl Teofil Faber ze Szprotawy (de Sprocha
via) 49 i Mikolaj de Radaw 5o. Wolumin tego ostatniego przez jakis czas 
byl wlasnosciq pisarza mgra Jana de Czlelvings 51• W XV wieku dla 
klasztoru pracowali: Jan zwany Heyd'I (1405) 52, Andrzej Pribusz z Gu
bina (de Gubyn) 53 i Gall de Jarkowicz {1426) 64• Andrzej Pribusz pisal 
sw6j wolumin w latach 1412-1414, najprawdopodobniej w Rudach, 

42 P o t t h a s t, op. cit., s. 26� 
43 I O 101, k. 298, Exp1icit or,ationale conscriptum in monasterio Ruda. A. D. mil· 

lesimo CCCC XVII. 
44 II F 22, IV Q 87. Ten ostatni byl znany Wut k e m u, op. cit., s. 30. 
45 I F 60, k. 184-233, 
46 I025. 
47 Se m k o w i c z, op. cit., s. 402. 
48 I F 71 (1392) i I 'F 629, kt6ry Göber uwazal za rudzki. 
49 I F 245. 
" I F 62 (1392). 
li1 IF62. 
12 IVF38. 
53 I F 300. 
" II F 80. 
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o czym swiadczyloby niewykonczenie drugiej cz�sci r�kopisu. Ponadto 

w 1427 r. ukonczyl notariusz Mikolaj jeden ze swoich wolumin6w (! 0 47), 

kt6re znalazly si� w ksi�gozbiorze rudzkim. Nie wiadomo czy aktem 

darowizny? 

Wsr6d wolumin6w rudzkich spoty,kalo si� niewykonczone r�kopisy 

(np. I F 297, I F 498); robily wrazenie pisanych dla potrzeb domowych, 

a nie zakupionych. 

Dia dziej6w skryptorium rudzkiego wydaje si� niezmiernie interesu

j,ica notatlka z tylnej kartki ochronnej r�kopisu I F 676: .,za rok 91 na 

swi�to swi�tego Grzegorza otrzymalem za zaplatE: dwie marki i 9 gro

szy" 55 i liczne pr6by pi6ra w ikodeksach (I F 152, I Q 261, I F 245). 

Wi�kszosc wolumin6w rudzkich miala tresc teologiczno-kaznodziejsk,i. 

Rarytasem byly dwa pisma alchemiczne w r�kopisie notariusza Miko

laja 56• Jeden z tych traktat6w zostal przekreslony r�k'l XV-wiecznego 

pisarza. Na marginesie napisal uwag�: .,Infra scriptorum operacio pro

hibita est, in multis capitulis generalibus sub pena excommunicacionis 
et signanter in C!\pitulo Vecapnensi Anno M° CCC XXIII". Ponadto 

szereg recept medycznych i alchemicznych znalazlo si� w r�kopisie 

II F 22 pomiE:dzy formularzami. 

Z pism nieteo!ogicznych pozostaly jeszcze, w kodeksie niew,itpliwie 

pisanym w Rudach {I F 60 k. 151 i n.), pisma soboru konstancjenskiego 
pot�piaj,ice Jana Wikleffa i Jana Husa. 

Omawiany zbi6r rudzki nie reprezentuje calosci dawnej bilbioteki 

opactwa w Rudach, jest bowiem niekompletny i niemiarodajny dla oceny 

poziomu umyslowego tamtejszego srodowiska. 

0 przypadkowosci zachowanego zbioru m6wi najlepiej brak ksi,izek 

koniecznych dla zycia iklasztornego: reguly, liber usuum i consuetudines. 

Ta luka dla poznania zycia ldasztornego w Rudach da siE: uzupelnic, 

poniewaz te ksi,izki zawiera zachowany ksiE:gozbi6r jemielnicki w Bi

bliotece Uniwersyteckiej we Wroclawiu "· Jak wiadomo Jemielnica byla 
fi!i,i Rud i obie pochodzily z tego samego pnia. St,id niekt6re sposr6d 

ksi,izek jemielnickich mogly miec swe zr6dlo w Rudach. Büsching wy
bral z Jemielnicy 10 rE:kopis6w 58, z czego zachowalo si� 5 wolumin6w, 
wl'lczaj!\C w to mszal o niew!\tpliwie rudzkiej proweniencji 59• 

55 „De anno LX.XXXI ad festum sancti Georgij percepi in censu meo II mar
cas et IX grossos". 

" I O 23, k. 95v - 103, l<ll-174. 
57 Gradual cy.stersk.i (I F 4i18, XIIJ12), Consuetudines et llber usuum ·(IQ 177 

XIV2), kalendarz, w kt6rym wmltianka o Smieroi opata rudzkiego z •1424 r., mar
tyrologium i regula (IV F 171 1338) oraz missale magnum (I F 368 xrv1 w.). 

58 B ü s c h i n g, Acta manualia, s. 144. 
59 I F 345. 
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Dalsze badania r6znego rodzaju cz<,sto fragmentarycznych wzmianek, 
znajdujl}cych si<, na wyklejkach, 0<:artach ochronnych, przesledzenie glos 
marginalnych i interlinijnych oraz odnosnik6w malowanych na margi

nesie kodeks6w moze w niejednym dopom6c do ustalenia i sprecyzowa
nia roli kulturalnej i gospodarczej tego sliiskiego opactwa. 

ZUR PROBLEMATIK DER HANDSCHRIFTEN AUS DER 

ZISTERZIENSERBIBLIOTHEK IN RUDY. 

Na'ch einer Einführung in die Geschichte des Klosters in Rudy, das eine 

Filiale von J�drzej6w war und mit eiern Kreis der Burgunder Zisterzienser in 

Verbindung :stand, schildert der Verfasser die Schicksale der Büchersammlung 

des Klosters nach dem Säkularisationsedikt der preussischen Regierung (30. X. 1810). 

Auf Grund der in der Universitätsbibliothek zu Wroclaw erhaltengebliebenen 

Handschriften versucht der Autor die Bestände der Bibliothek des Zisterzienser

klosters und die Provenienz der Büchersammlung zu ermitteln. Die er,sten 

Bücher dieser verhältnismässig reichen Sammlung s,tammten vermutlich aus der 

Ausstattun.g1 weitere wurden durch Ankauf, Au'sleihe, Schenkungen und Abschrei

bungen erworben. Hervorgehoben wird auch die Rolle des eigenen Skriptoriums, 

wo sowohl Mönche, als auch weltl,i'che Schreiber beschäftigt waren. 




