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WOJCIECH MROZOWICZ, RO CIS AW ERELIK
Wroc aw

ZAPOMNIANA KOLEKCJA
REDNIOWIECZNYCH RÓDE  L SKICH

(W XVIII-WIECZNYM R KOPISIE BIBLIOTEKI
UNIWERSYTECKIEJ WE WROC AWIU, AKC. 1950/1051)

Stan zachowania r kopisów zawieraj cych przekazy redniowiecznych l skich
róde  historiograficznych jest fatalny. Nie lepiej przetrwa y ród a urz dowe, w tym

dokumentowe. Wiele spo ród znanych dawniej przekazów r kopi miennych, w tym
wersji archetypicznych, zagin o na przestrzeni wieków, przede wszystkim za
w wyniku II wojny wiatowej, oraz w czasie powojennej zawieruchy1. St d nie mo -
na obok adnego r kopi miennego wiadectwa tradycji dawnych tekstów, równie
z czasów nowo ytnych, przej  oboj tnie. Abstrahuj c od ich warto ci jako róde
historycznych sensu strictiori, nale y podkre li , e maj  one wielkie znaczenie
z punktu widzenia bada  tekstologicznych oraz stanowi  wa ne ród a do pozna-
nia kultury intelektualnej, zw aszcza historycznej, rodowiska, w którym dany tekst
zaistnia .

Kodeks Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc awiu o sygnaturze Akc. 1950/1051
nale y do niemal nieznanych nowo ytnych przekazów l skich róde  redniowiecz-
nych. Do ko ca II wojny wiatowej znajdowa  si  on w dawnej bibliotece hrabiów
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1 Na temat stanu zachowania r kopisów roczników l skich zob. W. Mrozowic z, Mittelalter-
liche Annalistik in Schlesien. Ein Beitrag zur neuen Ausgabe schlesischer Annalen, „Quaestiones medii
aevi novae” 6, 2001, s. 281–282; o r kopisach Kroniki polskiej – ide m, l ska „Kronika polska”.
Wst p do studium ród oznawczego (cz. 1), w: Studia z historii redniowiecza, red. M. Goli ski,
(AUWr, No 2512, Historia 163), Wroc aw 2003, s. 108–117; o r kopisach Kroniki ksi t polskich –
L. San t i f a l l e r, Liebentals Kopialbücher des Prämonstratenserstiftes zum Hl. Vinzenz in Breslau,
(Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband, 15), Innsbruck
1947, s. 88–100; W. Mrozowic z, „Kronika ksi t polskich” i inne redniowieczne Silesiaca w r -
kopisie Biblioteki Narodowej w Pradze (XXIII G 27), w: „Viae historicae”. Ksi ga jubileuszowa de-
dykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesi t  rocznic  urodzin, (AUWr, No
2306, Historia 152), Wroc aw 2001, s. 45–46. O zachowaniu róde  urz dowych (dokumentów, ksi g
miejskich itp.) zob. Archiwum Pa stwowe we Wroc awiu. Przewodnik po zasobie archiwalnym do 1945
roku, red. A. Dere , R. erelik, Wroc aw 1996, wst p i noty o poszczególnych zespo ach. To samo
w wersji niemieckiej, zob. Staatsarchiv Breslau. Wegweiser durch die Bestände bis zum Jahre 1945,
Bearb. und wissenschaftliche Redaktion R. erelik, A. Dere , München 1996.
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Schaffgotschów w Cieplicach2, w której nosi  sygnatur  G 551. Po wojnie trafi  do
odbudowywanych ze zniszcze  zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie,
a dopiero st d w 1950 r. zosta  przewieziony do Wroc awia wraz z 220 innymi ko-
deksami proweniencji cieplickiej i w czony do zbioru akcesji.

Kodeks Akc. 1950/1051 jako ca o  w a ciwie nigdy nie sta  si  przedmiotem
opracowania naukowego. Jego jedyny opis, zawarty w dawnym katalogu r kopi-
sów biblioteki hrabiów Schaffgotschów, jest bardzo skromny. Ogranicza si  do
podania informacji o dwóch tekstach w lad za napisem na grzbiecie kodeksu (Henr.
Pauper u. Sigism. Rositii Chronicon, tj. rocznik Rosicza) oraz do przytoczenia ty-
tu u pierwszego tekstu w kodeksie (Annales Silesiae ab Ao. 1049 ad A. 1491 jussu
Magistratus Wratislaviensis Ao. 1514 conscripti). Ponadto zosta o tam zamieszczo-
nych kilka podstawowych, jednak nie wszystkich danych kodykologicznych (bra-
kuje zw aszcza datacji)3. Jeszcze skromniejszy jest opis w ksi dze akcesyjnej wro-
c awskiej Biblioteki Uniwersyteckiej4. Do tych skromnych opisów mo na do o y
pojedyncze wzmianki w literaturze naukowej, w ka dym przypadku bez podania
sygnatury. Pierwsz  z nich zawdzi czamy Colmarowi Grünhagenowi, wydawcy
ksi gi Henricus pauper5. Do r kopisu Schaffgotschów dotar  on ju  po wydruko-
waniu g ównego tekstu ród a, st d móg  wykorzysta  jego informacje tylko w in-
deksie. Ocena tego przekazu wroc awskiej ksi gi rachunkowej by a krytyczna –
Grünhagen uzna  go za gorszy odpis tego samego r kopisu, który skopiowa  Sa-
muel Benjamin Klose6. Jako drugi wzmiankowa  r kopis Schaffgotschów Franz
Wachter, wydawca zachowanych dzie  Zygmunta Rosicza. Odwo uj c si  do opi-
nii Wilhelma Wattenbacha, uzna  Wachter, e r kopis z biblioteki Schaffgotschów
nie jest warty wykorzystania, poniewa  „zawiera jeszcze wi cej b dów ni  Som-
mersberg [tj. jego wydanie utworów Rosicza], st d pewnie móg  by  z niego sko-
piowany”7. W ostatnim czasie, na podstawie kopii sporz dzonej na zamówienie
autorów niniejszego opracowania, podobizna kodeksu zosta a zamieszczona w Bi-
bliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wroc awskiego8.

2 Na temat biblioteki hrabiów Schaffgotschów w Cieplicach zob. M. Iwane k, Biblioteka Schaf-
fgotschów w Cieplicach l. Zdroju, „Rocznik Jeleniogórski” 24, 1986, s. 43–57. Kompletn  literatur
zestawi  ostatnio L. Spycha a, Wegweiser durch die Handschriftenbestände der Universitätsbibliothek
Wroc aw/Breslau, w: Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, hrsg. von K. Garber, (Frühe
Neuzeit, 111), Tübingen 2005, s. 718–719.

3 Biblioteka Narodowa w Warszawie, rkps Akc. 17393: Verzeichnis der Handschriften und Mu-
sikstuecke, s. 18.

4 BUWr, ksi ga akcesyjna, t. 2.
5 Henricus pauper. Rechnungen der Stadt Breslau von 1299–1358. nebst zwei Rationarien von

1386 und 1387, dem Liber imperatoris vom Jahre 1377 und den ältesten Breslauer Statuten, hrsg.
von C. Grünhagen, (CDS 3), Breslau 1860, s. VIII, przyp. 2. Za t  prac  wzmiankuje kodeks W. Kor t a,
redniowieczna annalistyka l ska, (Prace Wroc awskiego Towarzystwa Naukowego, A 113), Wro-

c aw 1966, s. 221, przy czym okre la go jako zaginiony.
6 Szczegó owo na temat tego przekazu ksi gi Henricus pauper zob. w dalszym ci gu.
7 Geschichtsschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts, hrsg. von F. Wachter, (SRS 12), Breslau

1883, s. XII–XIII. Zob. te  W. Kor t a, op. cit., s. 284.
8 Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wroc awskiego (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/

7750; dost p 30 V 2009 r.).
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Omawiany kodeks zosta  sporz dzony z papieru. Wymiary bloku kodeksu wy-
nosz  33,5×21,5 cm. Liczy on cznie 213 foliowanych kart. Dawna paginacja, na-
niesiona na co drug  stron , zosta a przekre lona. Na jej podstawie, jak równie
na podstawie cech papieru, mo na wyró ni  cz ci sk adowe kodeksu: fol. 1r–v
(dawniej s. I–II – karta ochronna), fol. 2r–15v (dawniej s. 1–28, cz  I), fol.
16r–117v (dawniej dwie strony nieliczbowane, s. 1–2019, cz  II), fol. 118r–190r
(dawniej s. 203–349, cz  III), fol. 193r–213v (dawniej s. 355–396, cz  IV).
Kodeks by  pisany przez dwóch kopistów, przy czym pierwszy z nich spisa  tylko
cz  I, a drugi – pozosta e. Kaligraficzne cechy pisma utrudniaj  jego precyzyjne
datowanie. Jak si  zdaje, obaj kopi ci dzia ali w pierwszej po owie XVIII w.10 Opra-
wa kodeksu zosta a wykonana z tektury, obci gni tej jasnym grubym pergaminem.
Zdobienia s  bardzo skromne, ograniczaj  si  do dwóch drzeworytów. Pierwszy,
naklejony nad sygnatur  na wyklejce przedniej oprawy, przedstawia herb rodu
Schaffgotschów. Na drugim zosta a ukazana panorama Wroc awia, zatytu owana
Bresslaw, die Haubt Stadt in Schlesien. Oba drzeworyty wysz y z warsztatu zna-
nego grafika wroc awskiego i ole nickiego Christiana Wincklera (1677–1741)11.

W kodeksie zosta a zamieszczona ciekawa kolekcja redniowiecznych róde
l skich, zarówno dziejopisarskich, jak równie  rachunkowych i dokumentowych.

Sk adaj  si  na ni 12:
1. fol. 2r–10r. Rocznik magistratu wroc awskiego.
Annales Silesiae ab Ao 1049 ad Ao [!] 1491 jussu Magistratus Wratislaviensis

Ao 1514 conscripti. Promovenda Respublica posteritatique consulendum est...
2. fol. 12r–15r. Rocznik wroc awski dawny.
Fragmentum Chronici antiqui Silesiae. Anno Domini ab incarnatione

MCCXXXVIII obiit dux illustris, dux Heinricus...
3. fol. 16r–117r. Liber Henricus pauper.
Magistri Pauli Rationarium vetus seculi XIV. Henricus Pauper genandt ... 1299.

Anno Domini MCCLXXXX nono prime mee collecte. Magistri Petri. Et illo anno
fuerunt...

4. fol. 118r–123r. Zygmunt Rosicz, Katalog biskupów wroc awskich.
Sigismundi Rositzii Chronica et numerus episcoporum Wratislaviensium. Wrati-

slaviensem, ut in Principum Polonorum reperitur Historiis, Casimirus I monachus…
5. fol. 123v–190r. Zygmunt Rosicz, Rocznik.
Sequunter [!] gesta diversa transactis temporibus facta in Silesia et alibi. Anno

Domini 680 sub Leone II, cujus festum agitur in forum Petri et Pauli...

Zapomniana kolekcja redniowiecznych róde  l skich

9 Liczne pomy ki w paginacji: dwukrotnie s. 22, 45, 52, 125, 130, 166, brak s. 31, 49, 53, 126,
131, 167.

10 Wed ug bibliotekarzy Biblioteki Uniwersyteckiej kodeks powsta  ok. prze omu XVII i XVIII w.,
zob. metryczka do czona do podobizny zamieszczonej w Bibliotece Cyfrowej (jak w przyp. 8), na-
tomiast w opisie Biblioteki Cyfrowej padaj  daty 1600–1800.

11 Oba drzeworyty s  sygnowane: „C. Winckler fecit” i „[Ch]ristian Winck/ler fecit”. Na temat
C. Wincklera zob. np. Encyklopedia Wroc awia, red. J. Harasimowicz, wyd. 3, Wroc aw 2006, s. 960.

12 Szczegó owa identyfikacja poszczególnych tekstów i ich dokumentacja zosta y zamieszczone
w dalszym ci gu, przy charakterystyce tych e tekstów.
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6. fol. 193r–198r. Dokument fundacyjny klasztoru cystersów w Lubi u, falsy-
fikat z 1178 r.

Tabulae fundationis domus Cisterciensium Lubensis in Silesia anno 1178.
7. fol. 199r–202r. Kopia dokumentu króla czeskiego Wac awa IV z 8 VIII 1404 r.
R[egis] Wenceslai d[e] a[nno] 1444. [recte: 1404] 8. Aug[usti] Confirmat[io]

alterius litt[erae] Henrici I. Barbati d. 1208 dat[ae] Monast[erio] Trebnic[ensi] su-
per villam Cotowitz penes Wratislaviam.

8. fol. 203r–206v. Kopia dokumentu króla czeskiego Wac awa IV z 8 VIII
1404 r.

Confirmatio Privilegii Henrici I. Barbati d[e] a[nno] 1207. de fundatione Mo-
nasterii Trebnic[ensis] r[egis] Wenceslai d[e] a[nno] 1444. [recte: 1404].

9. fol. 207r–208r. Kopia dokumentu króla rzymskiego Ludwika z 20 IV 1324 r.
Ludovicus [IV Bawarski] Dei gratia Romanorum rex, semper Augustus, universis...
10. fol. 209r–212v. Kopia sfa szowanego dokumentu ksi cia l skiego Henry-

ka I Brodatego z 9 IX 1203 r.
Privilegium Henrici I. Barbati Hertzogs in Schlesien über 500 Hufen fränkischen

Maßes, welche er dem Kloster Leubus verehret Anno 1203. V. Idus Septembr[is]13.
Wszystkie wymienione teksty s  zwi zane ze l skiem i powsta y pomi dzy

XII i pocz tkiem XVI w. Cztery spo ród nich to utwory historiograficzne, w tym
trzy roczniki i jeden katalog biskupów.

Orygina  Rocznika magistratu wroc awskiego, pierwszego z tekstów kodeksu,
nie zachowa  si  do naszych czasów. Nie ma równie  na jego temat jakichkolwiek
wzmianek w literaturze przedmiotu. Wac aw Korta, najlepszy znawca annalistyki
l skiej, odnalaz  tylko pó n , XVIII-wieczn  kopi  tego rocznika w kodeksie prze-

chowywanym obecnie w Saskiej Bibliotece Krajowej w Dre nie o sygnaturze
G 17314. Uzna  on, e kopia ta rzuca „nowe wiat o na r kopi mienne dzieje” an-
na u15. Przekaz w r kopisie Schaffgotschów pozosta  mu nieznany. Warto podkre-
li , e cz  I r kopisu Akc. 1950/1051, zawieraj ca tekst Rocznik magistratu wro-

c awskiego, zosta a skopiowana w r kopisie drezde skim w bli niaczy sposób,
jednak inn  r k . Mo na przyj  na tej podstawie, e obydwa przekazy r kopi mien-
ne tego rocznika zosta y odpisane z tego samego ród a, zreszt  zapewne ró nego
od nieznanej dzisiaj podstawy najstarszego wydania, uskutecznionego w 1729 r.
przez Friedricha Wilhelma Sommersberga16. wiadcz  o tym ponadto wspólne lek-

Wojciech Mrozowicz, Ro cis aw erelik

13 Strony niezapisane: fol. 1r–v, 2v, 11r–v, 12v, 15v, 16v, 117v, 190v–192v, 198v, 202v, 208v,
213r–v.

14 W. Kor t a, op. cit., s. 315–316. Ogólny opis tego kodeksu zob. Katalog der Handschriften der
Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden. Bd. 1, Dresden 1979 (=Korrigierte und verbesserte Aus-
gabe des Katalogs der Handschriften der Königlichen Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, bearb. von
F. Schnorr von Carolsfeld und L. Schmidt, Leipzig 1882), s. 472. Do porówna  zosta a wykorzystana
fotokopia z materia ów projektu badawczego nr 1 H01G 031 16 pt. Roczniki l skie. Wydanie kry-
tyczne, realizowanego pod kierunkiem W. Mrozowicza.

15 W. Kor t a, op. cit., s. 315.
16 Annales Wratislavienses, w: Silesiacarum rerum scriptores, ed. F.W. Sommersberg (dalej:

SRScr), Bd. 2, Lipsiae 1730, s. 172–176. Na tym wydaniu opar y si  kolejne edycje w Monumenta
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cje, odró niaj ce je od tego wydania17. Wypada ponadto doda , e kodeks drezde -
ski i Schaffgotschów ró ni  si  mi dzy sob  pisowni  niektórych nazw w asnych
(np. Vratislavia / Wratislavia, Habisburk / Habisburck, Freystadt / Freystath) oraz
e wi cej b dów, czasem od razu skorygowanych, zawiera drugi z kodeksów. Mimo

tych u omno ci, kodeks Schaffgotschów stanowi wa ne wiadectwo tradycji r ko-
pi miennej Rocznika magistratu wroc awskiego, traktowanego – zgodnie z tytu-
em z kodeksu – jako annalistyczne uj cie dziejów l ska.

Drugi tekst w kodeksie Schaffgotschów jest równie  rocznikiem, tym razem
opisuj cym dzieje Wroc awia – to Rocznik wroc awski dawny. Poprzez swoje po-
chodzenie jest on zwi zany z najstarsz  ksi g  rachunkow  miasta, znan  pod
okre leniem Liber Henricus pauper. Razem z ni  (i kilkoma innymi tekstami)
by  wpisany do jednego kodeksu, po którym lad zagin  jeszcze przed ko cem
XVIII w.18 Rocznik znany jest wspó cze nie tylko z jednego XVIII-wiecznego
odpisu, sporz dzonego przez Samuela Benjamina Klosego19. Wydawca ksi gi
Henricus pauper Colmar Grünhagen oceni  r kopis Schaffgotschów do  krytycz-
nie, stwierdzaj c, e zosta  napisany b dniej ni  odpis S.B. Klosego20, chocia
by  te  dla niego ród em pewnych emendacji. C. Grünhagen dotar  do tego prze-
kazu ju  po zako czeniu g ównych prac edytorskich, st d wspomniane emenda-
cje mog y znale  si  tylko w indeksie, a nie w tek cie g ównym. Trudno jest na
tej podstawie zweryfikowa  opini  C. Grünhagena o warto ci r kopisu, tak e w
odniesieniu do tekstu Rocznika wroc awskiego dawnego. Konfrontacja r kopisu
z kopi  S.B. Klosego oraz z dotychczasowymi wydaniami co najwy ej tylko
w cz ci potwierdza krytyczn  opini  C. Grünhagena. Owszem, zdarzaj  si  lekcje
b dne (zw aszcza primam zamiast penitenciam w zapisce dotycz cej 1261 r.),
jednak nie odbiega on pod tym wzgl dem ani od kopii S.B. Klosego, ani od naj-
starszego wydania F.W. Sommersberga. Nale y podkre li  oryginalny sposób
zapisu imion ksi cia cinawskiego Przemka (jako Pubko w zapisce dotycz cej
1289 r.) oraz ksi cia widnickiego Bolka I (jako Pupko w zapisce dotycz cej
1301 r.). Zwraca uwag  równie  stosunkowo du o zbie no ci r kopisu Schaffgot-

Zapomniana kolekcja redniowiecznych róde  l skich

Germaniae historica (Annales magistratus Wratislaviensis, ed. W. Arndt, w: MGH SS 19, Hannove-
rae 1866, s. 526–531) oraz Augusta Bielowskiego w Monumenta Poloniae historica (Rocznik magi-
stratu wroc awskiego, ed. A. Bielowski, w: MPH, t. 3, Lwów 1878, s. 680–688). Zob. te  Reperto-
rium fontium historiae medii aevi primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii
historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum, t. 2: Fontes A-B, Romae 1967, s. 351
(s.v. Annales civitatis Wratislaviensis), gdzie informacja o braku jakiegokolwiek r kopisu.

17 Tytu em przyk adu gar  ró ni cych si  lekcji (podawane s  kolejno: datacja zapiski, lekcja
wed ug Sommersberga i lekcja wed ug r kopisów drezde skiego i wroc awskiego): 1260 vastaverunt
/ invasterunt (zamiast: invaserunt), 1266 Wladislai / Wizlai, 1289 Sivor / senio, 1423 cecidit / decidit,
1450 civitates / cussorum, 1480 Charwolsky / Garwolsky, 1481 Girczikonis / Girsikonis, 1485 mor-
tuo / extincto, 1491 complures / complices.

18 Henricus pauper…, s. VII–VIII ; zob. te  w dalszym ci gu.
19 APWr, Zbiór Klosego 23. Zob. te  L. Ha r c, Samuel Beniamin Klose (1730–1798). Studium

historiograficzno- ród oznawcze, (AUWr, No 2389, Historia 157), Wroc aw 2002, s. 131.
20 Ibidem: „noch viel fehlerhafter geschrieben sei, als die Klose’sche”.
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schów z wydaniem F.W. Sommersberga, przy czym nale y wykluczy  wzajemn
ich zale no 21.

Ostatnie dwa teksty historiograficzne znajduj ce si  w kodeksie Schaffgotschów
s  autorstwa Zygmunta Rosicza (zm. ok. 1470/71), wikariusza i subkustosza wro-
c awskiej kapitu y katedralnej22. S  to Katalog biskupów wroc awskich i tzw. Rocz-
nik Rosicza, znany te  pod aci skim tytu em Gesta diversa transactis temporibus
in Silesia et alibi. Z jednym wyj tkiem – Katalogu biskupów wroc awskich w r -
kopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroc awiu datowanym na 1482 r.23 – w zna-
nej tradycji obydwa utwory na ogó  wyst powa y obok siebie, z czym mamy do
czynienia równie  w przypadku kodeksu Schaffgotschów. Do niedawna uwa ano,
e nie zachowa  si  aden spo ród sze ciu znanych w XIX w. r kopisów24. W ostat-

nim czasie uda o si  zidentyfikowa  jeden z przekazów, który by  uznawany za
zaginiony przed 1871 r.25 Kodeks Schaffgotschów jest zatem drugim zachowanym
do dzisiaj r kopisem utworów Zygmunta Rosicza, co stanowi ju  wystarczaj c
okoliczno , by doceni  jego istotne znaczenie dla tradycji ich przekazu, zw aszcza
dla Rocznika Rosicza.

Trudno w sposób jednoznaczny stwierdzi , czy faktycznie – jak uwa a  F. Wach-
ter – kodeks Schaffgotschów jest b dn  kopi  z wydania F.W. Sommersberga26.
Rzeczywi cie, zbie no ci pomi dzy nimi s  bardzo wyra ne, zw aszcza w miej-
scach, które s  specyficzne dla obu przekazów. Szczegó owe porównanie ich lek-
cji wykazuje jednak równie  pewne niezgodno ci, sugeruj ce, e kopista kodeksu
Schaffgotschów i F.W. Sommersberg mogli korzysta  z tej samej podstawy, od-
czytuj c miejsca szczególnie k opotliwe w ró ny sposób. Dotyczy to przede wszyst-
kim nazw w asnych27. Czasem pojawiaj  si  miejsca zniekszta cone do tego stop-
nia, e trudno przypuszcza , by mog o do tego doj  przy odpisywaniu tekstu

21 wiadcz  o tym liczne odmienne lekcje, zw aszcza: 1265 VI Nonas / secundo Nonarum, 1260
circumjacentes / adjacentes, 1261 constitutionem / constitutiones, 1264 venditis / relictis, fugerint /
fugerunt, 1266 Wenceslai / Wizlai, 1268 demum / deinde, 1301 Bulko / Pupko.

22 Na jego temat zob. np. M. Kaczmare k, Rosicz, Zygmunt, w: PSB, t. 32, Wroc aw 1991, s. 82–84.
23 BUWr, sygn. I Q 171, fol. 157r–160v. Na podstawie tego r kopisu zosta o uskutecznione wy-

danie katalogu w Monumenta Poloniae historica, zob. Katalogi biskupów wroc awskich, wyd.
W. K trzy ski, w: MPH, t. 6, s. 572–584. Zob. te  O. Schmid t, Untersuchungen zu den Breslauer
Bischofskatalogen, (Darstellungen und Quellen zur schlesischen Geschichte, 25), Breslau 1917, s. 15,
85.

24 O znanych dawniej r kopisach utworów Zygmunta Rosicza zob. zw aszcza Geschichtsschrei-
ber Schlesiens…, s. XII; W. Kor t a, op. cit., s. 283–284, gdzie równie  informacja o zagini ciu wszyst-
kich r kopisów. Wyj tkiem pozostawa  wspomniany kodeks I Q 171 z Katalogiem biskupów
wroc awskich, którego tradycja r kopi mienna nie by a od czasów jego wydawców, F. Wachtera
i W. K trzy skiego, badana.

25 Dawniej w asno  Biblioteki Miejskiej we Wroc awiu, obecnie w BUWr, sygn. R 210. Zob.
W. Mrozowic z, Mittelalterliche Annalistik…, s. 282.

26 Zob. wy ej, s. 262.
27 Np. 1237 i in. Hedwigis / Hedewigis, 1393 Swedniz / Schweidniz, 1396 Turci / Turcae, 1443

Rotisberg / Robisberg, 1443 i in. Ottmuchaw / Ottmuchau, 1445 Jersi / Jersia, 1445 Bulcko / Bulco,
1446 Neumargk / Neumarck, 1449 Legnicz / Legniz, 1449 Freyenstadenses / Freienstatenses, 1467
i in. Franckenstein / Franckstein, 1467 Beier / Brier, 1467 Kaldenstein / Caldenstein, 1469 Olmuncz
/ Olmniz.
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drukowanego28. Najbardziej jednak charakterystyczne poprawki odnajdujemy
w miejscach, które w wydaniu F.W. Sommersberg po prostu wykropkowa 29. Przed-
stawione w przypisach 27–29 przyk ady wykluczaj  bezpo redni  wzajemn  za-
le no  obu przekazów. Warto te  zauwa y , e w opublikowanych w 1713 r. przez
Christiana Rungego fragmentach z utworów Zygmunta Rosicza znajduj  si  iden-
tyczne lekcje, jak w wydaniu F.W. Sommersberga i w kodeksie Schaffgotschów30.
W tej sytuacji nale y przyj , e mamy do czynienia z odmienn  tradycj  przeka-
zu tych e utworów, której wiadkami s  oba druki oraz kodeks Schaffgotschów.

Podobnie jak wiele wspomnianych wy ej utworów historiograficznych, ory-
ginalna ksi ga rachunkowa zwana Henricus pauper nie zachowa a si 31. Bez
w tpienia jednak korzysta  z niej jeszcze przy pisaniu swojej historii Wroc a-
wia S.B. Klose32, chocia  on sam przekaza  nam informacje o jej zagini ciu33.
Sporz dzaj c notatki do dziejów Wroc awia, wykorzystywa  informacje o do-
chodach i wydatkach Wroc awia do 1358 r., podczas gdy znane nam dwie ko-
pie ko cz  si  na 1354 r. W zwi zku z zagini ciem ksi gi przy sporz dzaniu
swojej trzeciej ju  kopii Henricus pauper wykorzysta  jedn  z nich, maj c o niej
jednak, ze wzgl du na liczne b dy, krytyczne zdanie: „Abschrift […] von ei-
nem Ignoranten abgeschrieben”. Odpis Klosego sta  si  dla C. Grünhagena pod-
staw  publikacji ród a34. Kopia wykorzystywana przez Klosego przechowy-
wana by a w bibliotece wroc awskiej Kamery Wojenno-Dominialnej35. Jak ju
wspomniano, po przygotowaniu ród a do druku, Grünhagen odnalaz  jeszcze
jedn  kopi  ksi gi Henricus pauper, która przechowywana by a w bibliotece
hrabiów Schaffgotschów w Cieplicach. Wskaza  tylko kilka b dów w niej zna-
lezionych36. Kopia cieplicka, tekst nr 3 omawianego tutaj r kopisu, ró ni si
miejscami od wersji wydanej do  wyra nie. Ró nice dotycz  nie tylko formy
zapisu danych liczbowych, ale niekiedy s  to ró ne dane odnosz ce si  do wy-
miaru podatków i dochodów. Istotne rozbie no ci odnajdujemy te  w zapisie
imion i miejscowo ci, a tak e w przypisach. Dla porównania przytaczamy ni-
ej zestawienia z kilku lat:

Zapomniana kolekcja redniowiecznych róde  l skich

28 Np. 680 laicalem / lajoalem , 1242 Bardovit / Bardewick, 1445 Barnabe / Barbarae, 1466 pro-
sam / grossam, 1467 Praxedis / Paraxedis.

29 1445 Jersich, 1469 domini archiepiscopi …… / dominus archiespicopus Johannes.
30 Zob. Christiani Rungi i, Miscellanea literaria de quibusdam ineditis historiae Silesiacae scrip-

toribus ac operibus. Specimen II, Wratislaviae 1713, s. 25–33.
31 Najpe niej jak dotychczas ksi g  omówi  C. Grünhagen, zob. Henricus pauper…, s. VI–XI;

o zagini ciu ksi gi – s. VII.
32 Ibidem, s. VIII. Zagin a po 1796 r. Na 3 lipca tego roku datowana by a kopia pokwitowania

S.B. Klosego wiadcz ca o jej wykorzystywaniu. Na pewno nie by o jej ju  w 1838 r., kiedy próby
odszukania ksi gi podj  G.A. S tenze l, zob. ibidem, s. VII, przyp. 1.

33 Ibidem, s. 83, przyp. a. Uwa a, e zagin a ok. 1790 r., o czym wiadczy jego notka z 24 I
1790 r.

34 Powo ywany ju  wcze niej r kopis, przy okazji omawiania Rocznika wroc awskiego dawnego
r kopis APWr, Zbiór Klosego, nr 23.

35 Henricus pauper…, s. VII, 83. S.B. Klose datuje jego powstanie na prze om XVII i XVIII w.
36 Ibidem, s. VIII, przyp. 2.
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Wersja drukowana

1299

Przypis a: i. e. de poenis arbitrariis
dicitur ad A. 1311 et 1314, in hoc libro
et 1307; de poen. Choer

Lesnitz

Przypis b: i. e. Brenngaden. Vid. ad A.
1303.

Rufi cerdones

Przypis b: Vid. inf. catalogum arearum
vacuarum, z. J. 1308.

Concillino balistariis

Przypis b: Balistariis, Armbrustirer,
Bogener. Horum sit mentio in L. fin. ff.
de jure immun. et in nov. 85. C. 2. et
dicitur a greceo βαλλω i. e. iacio.

1301

Item secunda collecta Pentekosten et
infra Pascha 200 marce et 4 marce.

Item fuerunt due collecte in festo S.
Johannis Baptiste simul et fuerunt 400
marce et 55 marce.

Item fuerunt due collecte in festo S.
Michaelis et fuerunt 400 marce et 50
marce minus uno fertone.

Item fuit septima et ultima collecta in
festo S. Martini 214 marce et 1 ferto.

In eodem anno presentatum est nomine
domini ducis Bolkoni nunciis de
Karyntia 400 marce et 50 marce puri
in festo S. Johannis baptiste.

Akc. 1950/1051

1299

Przypis marginalny: i. e. de poenis
arbitrariis uti expresse d[icitu]r ad a.
1311, 1312, 1314, in hoc libro de
poenis i. e. choer. Et ad a. 1307; de
Poenibus Choer

Lesniz, na marginesie: Les/e/niz i. e.
Lissa

Przypis marginalny: i. e. Brengaden.
v. inf: ad a. 1303.

Ruphi cerdones

Przypis marginalny: V. inf: Catalogum
arearum vacuarum.

Na marginesie: M. 1200 S. 13

Concillino Balistario

Przypis marginalny: Balistariis,
Armbrustrer, Bogener, horum sit
mentio in leg. fin. ff. de Jur. imm: et
d[icitu]r a graeco βαλλω i. e. jacio v.
lura inf: ad a. sub voce Balista.

1301

Item secunda collecta pentecosten et
infra Pascha CC Marce et XVIII
Marce.

Item fuerunt due collecte in festo
Sancti Johannis Baptiste simul, et
fuerunt CCCC. Marce et LV. Marce.

Item fuerunt due collecte in festo
Sancti Michaelis et fuerunt CCCC.
Marce et L. Marc. minus uno fertone.

Item fuit septima et u[l]tima collecta in
festo S. Martini.

In eodem anno praesentatum est
nomine Domini Ducis Bolckoni
nunciis de Karinthya CCCC Marce et
L Marce puri in festo sancti Johannis
Baptiste.
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Item domino duci de Ruia 4 fertones
pro 12 ollis vini. Przypis b: Credo
legendum esse Russia.

Item domino Walwano 3 olla Gallici

Item domino duci de Riga 4 fertones
pro 12 ollis vini.

Item Hinricus Zithin et Petrus
Rychinbach cum ducerent in Hayn duci
Bolkoni 400 marc. et 50. marc. 11
marc. 1 scot.

1333

Item percepuerunt de toto censu
civitatis 135 marcas.

Item [-per-] toto censu Civitatis
percepuerunt de penis omnibus et
Innunga LXXXIX marc:

1354

Item de censu intra et extra civitatem,
schrotamecht, woghus, cremario,
walkmol ac debitis in literis et parata
pecunia per antiquos consules presenta-
tis 294 marc. 2 scot.

Item Domino Duci de Ruia IV.
Fertones pro XII. Oll. vini. Przypis
marginalny: Credo legendum esse
Russia

Item Domino Walwano IIII Oll. Gallici

Item Domino Duci de Riga [Riya]
quat. fertones pro XII. Oll. vini.
Przypis marginalny: Credo legendum
esse Russia

Item Hinric Zithin et Petr Richinbach
cum ducerent in Hayn Duci Bolkoni
CCCC Marc. et L Marc. II Marc. I
Scot.

1333

Item percepuerunt de penis omnibus et
inunga 89 marc.

1354

De censu extra et intra civitatem,
Schrotamecht, Woghus, Cremario,
Walckmohl ac debitis in literis et parata
pecunia per antiquos Consules
presentatis CCXCIV marc. II scot.

37 Dokument po raz pierwszy opublikowa  F.W. Sommersberg, zob. SRScr, Bd. 1, Lipsiae 1729,
s. 894–896, nr 127, z regestem zaczynaj cym si  od s ów: Tabulae Fundationis Domus Cistercien-
sium Lubensis…

Nie ulega adnej w tpliwo ci, e Henricus pauper jest najwa niejszym ród em
do badania dziejów gospodarczych i bud etu Wroc awia w pierwszej po owie
XIV w. Zas uguje zatem na szczegó ow  ród oznawcz  analiz . Nie zachowa  si
wprawdzie orygina  ksi gi, ale dysponujemy jego odpisami, w tym S.B. Klosego
oraz cieplickim. By  mo e zachowa a si  tak e kopia przechowywana niegdy
w Kamerze Wojenno-Dominialnej. W tym celu, szukaj c jej ladów, nale y przepro-
wadzi  kwerend  w aktach Rejencji Wroc awskiej i dawnej bibliotece bernardy skiej,
gdzie jeszcze w latach 30. XIX w. znajdowa y si  informacje o losach ksi gi.

Kolejny tekst omawianego kodeksu (nr 6) to kopia dokumentu fundacyjnego
klasztoru cystersów w Lubi u, wystawionego rzekomo w Legnicy w 1178 r., po-
przedzona regestem w brzmieniu Tabulae fundationis domus Cisterciensium Lu-
bensis in Silesia anno 117837. Jest to oczywi cie kopia jednego z czterech falsyfi-
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katów dokumentu fundacyjnego ksi cia l skiego Boles awa Wysokiego z 1175
i 1178 r., przechowywanych niegdy  w by ym archiwum klasztornym. Omawiany
dokument zagin ; obecnie w Archiwum Pa stwowym we Wroc awiu, w zespole
Klasztor Cystersów w Lubi u, zachowa  si  tylko orygina  tego dokumentu i je-
den z falsyfikatów38. W wietle bada  Karola Maleczy skiego interesuj cy nas sfa -
szowany dokument zosta  spisany mi dzy 1300 a 1330 r. Fa szerz wykorzysta
w nim tre ci zawarte zarówno w oryginale, jak i trzech datowanych na 1175 r. fal-
syfikatach39. W falsyfikacie tym umieszczono zapis o dochodach z Lubi a, jego
lokacji na prawie niemieckim, dodano darowizn  Ujazdu Dolnego i Górnego oraz
rezygnacj  ksi cia z s downictwa nad poddanymi klasztoru. Ró ni si  od pozosta-
ych dokumentów tak e dat  i miejscem wystawienia. O ile poprzednie nosz  dat

1 V 1175 r. i by y wystawione – podobnie jak orygina  – w Grod cu, o tyle nasz
falsyfikat jest datowany na 1178 r. i wystawiony w Legnicy. Rzekomy orygina  po-
siada te  dat  dzienn  (29 wrze nia), podczas gdy nasza kopia jej nie ma. Ró ni
si  tak e ortografi . Dokument ten by  cz sto przepisywany. Odnaleziono osiem
kopii z XV–XVIII w., odpisanych bezpo rednio z falsyfikatu. Ze wzgl du na ró -
nice ortograficzne i dat  trzeba przyj , i  jest to nieznana dotychczas kopia, odpi-
sana z nieznanego nam przekazu, ale raczej nie z rzekomego orygina u.

Nast pnym dokumentem znajduj cym si  w r kopisie Schaffgotschów jest akt
króla czeskiego Wac awa IV z 8 VIII 1404 r., omy kowo datowany na 1444 r. (tekst
nr 7). Potwierdza on rzekomy orygina  ksi cia l skiego Henryka I Brodatego
z 10 VI 1208 r., w którym ksi  zwolni  wie  Kotowice, nale c  do klasztoru cy-
sterek w Trzebnicy, od ci arów prawa ksi cego. Zachowa  si  on do dzisiaj
w Archiwum Pa stwowym we Wroc awiu40. Kopia ta ró ni si  od falsyfikatu orto-
grafi  i zapisem wiadków, np. w rzekomym oryginale Artmmannus tribunus Bu-
thomiensis, w kopii Artmannus Tribunus Buthoviensis, podobnie Czanstoborius
castellanus de Crosten, Misczislaus, Boczek – Czanstoborius Castellanus de Cros-
sen, Mizczislau, Buzcg. Dokument ten znany by  tak e z sze ciu kopii, z których
jedna, z 1578 r., znajdowa a si  w r kopisie w archiwum miejskim Wroc awia (B 5),
zarówno jako kopia ksi ca, jak i potwierdzana przez króla Wac awa IV 8 VIII
1404 r. Ta druga by  mo e by a podstaw  spisania naszej kopii.

W tym samym dniu, 8 VIII 1404 r. (w r kopisie omy kowo 1444 r.; tekst nr 8),
król Wac aw IV konfirmowa  tak e przywilej Henryka I Brodatego z 11 VII 1207 r.,
w którym ksi  nada  klasztorowi trzebnickiemu cztery wsie z wyznaczonymi gra-
nicami, a tak e zwolni  ich mieszka ców od ci arów prawa ksi cego i szcze-

38 APWr, Rep. 91 nr 1 (orygina  z 1175 r., KD  1, nr 55, SUb 1, nr 45); nr 4 (falsyfikat z 1 V 1175
r., KD  1, nr 112, SUb 1, nr 325). Zagin y falsyfikaty o sygn. APWr, Rep. 91 nr 2 (z 1 V 1175 r.,
KD  1, nr 113, SUb 1, nr 326), nr 3 (z 1 V 1175 r., KD  1, nr 114, SUb 1, nr 327) i nr 5 (z 29 IX
1178 r., KD  1, nr 115, SUb 1, nr 328).

39 K. Maleczy ski uzna , i  fa szerz wykorzystywa  dokument KD  1, nr 114, chocia  jego spi-
sanie datuje na lata po 1330 r. Mog o by  zatem odwrotnie, i  pisarz tego dokumentu zaczerpn  nie-
które zwroty z dokumentu datowanego na 1178 r.

40 APWr, Rep. 125 nr 11 (KD  2, nr 242, SUb 1, nr 340). Wydany po raz pierwszy przez F.W.
Sommersberga, zob. SRScr, Bd. 1, s. 823–824, nr 42.
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gó owo wymieni  wolno ci so tysów. Akt ten tak e jest falsyfikatem z drugiej po-
owy XIV w. i mie ci si  w cyklu fa szerstw z tego czasu41. Regest dokumentu za-

mieszczony w omawianym r kopisie jest myl cy, nie mamy bowiem do czynienia
z fundacj  klasztoru, lecz tylko uposa eniem. Podobnie jak poprzednio, mi dzy rze-
komym orygina em i nasz  kopi  istniej  ró nice ortograficzne, np. Sadilno alio
nomine Czadil et Javorek – Sadilvo, alio nomine Czado et Jaeuoreck, Actum in
Sadilno, quarto [chocia  inne falsyfikaty z tego dnia maj  dat  quinto idus] ydus
iulii – Actum in Sadilno, quinto Idus Julii. Dokument ten znany by  ponadto z dzie-
wi ciu kopii, w tym w r kopisie w archiwum miejskim Wroc awia (B 5) z 1578 r.,
jako kopia ksi ca i potwierdzana przez króla Wac awa IV 8 VIII 1404 r., która
by  mo e by a podstaw  spisania naszej kopii. Oprócz tych dokumentów król Wa-
c aw IV transumowa  jeszcze dwa dalsze falsyfikaty Henryka Brodatego z 1223
i 1224 r.42 Zatem w tym samym dniu zatwierdzi  cztery podsuni te mu przez cy-
sterki trzebnickie falsyfikaty43.

Czwartym dokumentem (w kodeksie tekst nr 9) jest kopia aktu króla rzymskie-
go Ludwika z 20 IV 1324 r., w którym zezwoli  w przypadku bezpotomnej mierci
ksi cia wroc awskiego Henryka VI Dobrego (dictus der Biderbe) i jego córek na
dziedziczenie ksi stwa przez jego on  Ann 44. Nie zachowa  si  on w oryginale,
a jedynym przekazem jest kopia w najstarszym kopiarzu ksi stwa ole nickiego,
najlepiej rozpoznanym przez F.W. Sommersberga45. Podobnie jak poprzednie, ró ni
si  on od edycji zapisem kilku wyrazów, np. w kopii Neumarkt, w edycjach Ne-
wenmarkt.

Ostatnim dokumentem (tekst nr 10) w analizowanym r kopisie jest akt ksi cia
l skiego Henryka I Brodatego z 9 IX 1203 r. z rzekomym przekazaniem przez

niego klasztorowi cystersów w Lubi u 500 anów franko skich46. Podobnie jak
poprzednie dokumenty, kopia ta ró ni si  od falsyfikatu zapisem niektórych s ów,
np. w rzekomym oryginale Andreas castellanus de Glogov, Nenkerus castellanus
de Bolezlauezc – Andreas Castellanus de Glogau, Nenckerus Castellanus de Bol-
zlauiz. Spo ród siedmiu kopii tego aktu jedna z 1578 r. znajdowa a si  w archi-
wum miejskim Wroc awia i by  mo e by a podstaw  sporz dzenia kopii w naszej
ksi dze.

Zestawienie tych pi ciu dokumentów, z których cztery to wierutne falsyfikaty,
jest bardzo interesuj ce. Mo e sugerowa , i  kopista doskonale orientowa  si
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41 APWr, Rep. 125, nr 9, zaginiony (KD  2, nr 241, SUb 1, nr 339). Inne falsyfikaty z 11 VII
1207 r., zob. KD  1, nr nr 239–240, SUb 1, nr nr 339–340. Wzmiankowany przez F.W. Sommersber-
ga, zob. SRScr, Bd. 1, s. 142.

42 SUb 1, nr 358, 361.
43 Niegdy  w APWr, Rep. 125, nr nr 329, 330, 331, 332, obecnie zaginione.
44 SR 4341, wydany po raz pierwszy przez F.W. Sommersberga, SRScr, Bd. 1, s. 893, nr 125,

wydany lepiej w: Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mit-
telalter, Th. 1, hrsg. von C. Grünhagen, H. Markgraf, Leipzig 1881, s. 65–66, nr 7.

45 APWr, Ksi stwo ole nickie, nr 1a, s. 13. F.W. Sommersberg opublikowa  a  139 dokumentów
z tego kopiarza.

46 APWr, Rep. 91, nr 12 (KD  1, nr 119, SUb 1, nr 334). Po raz pierwszy wydany przez F.W.
Sommersberga, SRScr, Bd. 1, s. 897–898, nr 129.
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odno nie do wiarygodno ci czterech z nich. Celu takiego doboru aktów, mo e poza
praktycznym, a wi c wskazaniem klasztornych falsyfikatów, w tym zestawieniu
nie wida . Dokument króla rzymskiego Ludwika jest bez w tpienia autentyczny.
Jedynym, co je czy, jest fakt, i  wszystkie zosta y opublikowane przez F.W. Som-
mersberga w pierwszym tomie jego Silesiacarum rerum scriptores, ale akt króla
Ludwika tylko w postaci regestu. By  mo e z jego osob  nale y czy  te ród a,
zw aszcza e wspomniany wy ej dokument znany jest tylko z kopii w najstarszym
kopiariuszu ksi stwa ole nickiego, a pierwszym, który podda  dok adnej analizie
zawarto  tej ksi gi, by  w a nie Sommersberg.

Jak wykaza a prezentacja poszczególnych tekstów, kodeks Akc. 1950/1051 sta-
nowi kolekcj  róde  historycznych, w której zosta y zgromadzone wybrane mate-
ria y do dziejów redniowiecznego l ska. Sk adaj ce si  na ni  teksty, a s  to za-
równo utwory historiograficzne, jak i teksty o charakterze urz dowym, powsta y
w okresie od XII do XV w. Mimo i  w zdecydowanej wi kszo ci s  one ju  znane
dzi ki XVIII- i XIX-wiecznym edycjom i s  wykorzystywane w pi miennictwie
naukowym po wi conym dziejom l ska, to jednak wnosz  nowe, warto ciowe
elementy, przede wszystkim uzupe niaj ce tradycj  r kopi mienn  tych tekstów.
Ich warto  wzrasta w wypadku tekstów, których orygina y dzisiaj uchodz  za za-
ginione, a takich w omawianym kodeksie jest wi kszo .

Trudno w sposób jednoznaczny odpowiedzie  na pytanie o cel sporz dzenia tej
kolekcji, nie znamy te  jej twórców, ale bez w tpienia mo emy uzna , e wycho-
dzi a ona naprzeciw zapotrzebowaniu i zainteresowaniom hrabiów Schaffgotschów,
to jest w a cicieli biblioteki, w której si  znalaz a. Wzbogaca a ona bardzo rozleg-
y zbiór materia ów r kopi miennych i ksi ek dotycz cych dziejów l ska i rodu

Schaffgotschów przechowywanych w ksi nicy cieplickiej47.

Wojciech Mrozowicz, Ro cis aw erelik

47 O jej zawarto ci i bogactwie najlepiej wiadcz  katalogi opracowane przez Heinricha Nentwi-
ga: Silesiaca in der reichsgräflich Schaffgotsch’schen Majoratsbibliothek zu Warmbrunn, hrsg. von
H. Nentwig, Leipzig 1900–1902; Schaffgotschiana in der reichsgräflich Schaffgotsch’schen Majorats-
bibliothek zu Warmbrunn, zusammengestellt von H. Nentwig, Leipzig 1899. Zob. te  wykaz r kopi-
sów cytowany w przyp. 3.


